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BARBARA KRYGIER
Instytut Historii Kultury Msterislns] PAN

PR0BLB1Y INFORMACYaMO-OOKUMENTACYONE PROGRAMU 
'ARCHEOLOGICZNE ZOOęCIE POLSKI*

Niektóre aspekty inforeecji nsukowej w dzie
dzinie srcheologii. Propozycje budowy sys
temu infornscji srchsologlcznej BINAR /Bank 
INformacji ARcheologlcznej/ w związku z rea
lizacją programu - Aroheologlczne Zdjęcie 
Polski. I^wartoóć inforascyjne, rodzaje 
wprowadzanych 1 otrzymywanych informacji 
orez’ wsrunki funkcjonowania syatemu.

Zadaniee podstawowym dla archeologii 1st oaieadziesiętyoh
jast 'Archeologiczna Zdjęcie Polski*. Dla jego dokonania podzla-
lono powierzchnię kraju na około B500 prostokętów o powlarzchnl 

2
36 km kaZdy. Archaologlczne badania powierzchniowe prowadzona 
sę sukcesywnie w obrębie takiego proatokęta. Dana uzyskana pod
czas badań zoatsję naniesiona na mapę, s jednocześnie odkryta 
stanowisko charakteryzowana jaat na ujednoliconej karda ewiden
cyjnej. Dotychczas przabadano juZ ponad 120 prostokętów. Całość 
prac, przy obecnym ograniczonym potencjale kadr archeologicznych 
nie moZe byc wykonana przed rokiem 2000.

Ten duZy i złoZony program badawczy implikują niebywały do- 
tyohozas. masowy wzrost dokumantacjl Inwantaryzacyjnaj, której
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role w mlmrę realizacji programu będzie wzrastać, przede wazyet- 
klm dlatego, gdyż stanowić będzie one Jedyne źródło Informecjl o 
etenowlskach pochłoniętych nlaodwracelnle przez wielkie Inwesty
cje przemysłowe, komunikecyjne będż komunelne.

-Dlatego teź, wyprecowywene w pierwszym etapie badart metody 
przygotowywenla, gromadzenia 1 wyszukiwanie Informacji o zinwan- 
teryzowanych obiektach zadecyduję o wertoóci naukowej 1 społe
cznej programu. Zważywszy bowism "horyzont czasowy", w Jakim 
reallzoweny Jest program - to włeónle Jakość materiałów dokumen
tacyjnych, akładajęcych eię na "zdjęcie" Jest czynnikiem bodaj 
nejlstotnlejezym. Bsdena powierzchnie poddawane Jest nleueten- 
nie przeksztełcenlom, zaś zadaniem programu Jest utrwalenie o- 
brazu uzyekenego w tfakcle badać inwentaryzacyjnych i przekaza
nie optymalnej liczby informacji, które pozwolę na rekonstrukcję 
sieci osadniczej w różnych przekrojach chronologicznych 1 powię
żenie JeJ ze środowiskiem geograficznym.

Oczywlety Jest, wielokrotnie wysuwany, choć rozmaicie for
mułowany poetulat, mby "naetawlenle obiektywu" dla wszystkich 
stenowisk było Jednakowe. Pod tym bowiem warunkiem możliwa bę
dzie uzyskanie porównywalnych danych, a co ze tym Idzie, miaro
dajna analizę porównawcze między zeepołaml źródeł.

Ola reelizecjl programu niezbędne Jest rozwlęzywanie wielu 
problemów metodycznych, organizacyjnych, finansowych 1 technicz
nych. Ne szczególnę Jednak uwagę zasługuję zagadnienie opracowy
wanie, gromadzenia, przetwarzania, wyszukiwanie i udostępniania 
informacji, uzyskiwanych w remach "zdjęcie". Niektóre z tych 
zegednieś omówione zoeteły poniżej.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Archeologiczne Zdjęcie Polaki, a szczególnie te Jego część, 
które obejmuje dolinę Wiały, etanowlć będzie element "Krajobrazu 
kulturowego doliny Wiały", e zetem powinien być uwidoczniony 
zwięzek pomiędzy inwentaryzację zabytków archeologicznych, e in
wentaryzację innych kategorii zabytków. Zwięzek ten powinien być 
brany pod uwagę szczególnie w projektowaniu systemu informacji 
w zakreeie ochrony zabytków, który obejmowałby informację o wszy
stkich ketegorlech zabytków.



Wyniki obserwacji uryskene w toku badaA powierzchniowych, wy- 
konywenych w ranach "Archeologicznego Zdjęcia Polekl"', notowane aQ 
obligatoryjnie ne Karcie Ewidencji Stanowiake Archeologicznego, o- 
publikowanej wraz z Instrukcję przez Ośrodek Ookumentecjl Zebytków. 
Karta ta Jeat podatewowym elementan gromadzonego erchlwum danych, 
a JeJ wzór zoatal zeekcaptowany 1 przyjęty do stosowanie przez ko- 
alaję nlędzyśrodowlakowę, w roku 1978 /zal. 1/.

Oo zaplau obserwecjl dokonywanych w terenie zaleca się atoso- 
wanie Karty Archeologicznych Badaó Powierzchniowych, opracowanej 
przez R.O. Mazurowskiego /4/. Oeat to karta obrzeżnla perforowa
ne, formatu 8 5 /zał. 2/.

Struktura obydwu tych dokumentów ewidencyjnych świadczy o 
dużym zrozumieniu zagadnień oprecowywenie informacji inwentaryza
cyjnej, z uwzględnieniem wymogów dalazego JeJ przetwarzanie. Wy- 
aoka Jakość dotychczas projektowanych nośników Informacji stanowi 
pddstawę do bardziej wazechatronnego i wielokrotnego ich wykorzy
stania. Oednakże będzie to możliwe dopiero w śclalym powiężeniu 
funkcjonalnym z Innymi elementami systemu Informacyjnego, Jak np. 
kartoteki Inwersyjne manualne - Jako techniki pośrednie, a nas
tępnie kartoteki inwersyjne ne nośnikach magnetycznych.

Powiężenie funkcjonalne omówionych powyżej. Jak również 
azaregu Innych elementów technicznych 1 organizacyjnych, powinny 
być określone w ramach syatemu naukowej Informacji archeologicz
nej. Niezbędne Jaat bowiem podejście aystemowe do rozwlęzywanla 
zagadnień informacji archeologicznej, nie tylko w ramech reali
zacji programu - Archeologiczne Zdjęcie Polski, lecz także ujęcie 
wszelkich dotychczas stosowanych form 1 kanałów przepływu Infoi—  
aacjl w dziadzinie archeologii.

Jlasadnlczym warunkiem realizacji takiego przedalęwzlęcla 
Jeat współuczestniczenie wszystkich środowisk archeologicznych 
kraju Już na etapie projektowania oraz współpraca z innymi po
krewnymi programami, czy aystemsmi informacyjnymi, np. w zekre- 
aie ochrony zabytków ruchomych, etnograficznych, zabytków erchi- 
tektury, urbanlatyki ltd.

Z Inicjatywy Biblioteki Głównej Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN, podjęto w roku 1980 prace nad projektem syste
mu Informecjl w dziadzinie archeologii. Dla systemu przyjęto na
zwę BINAR /od Bank INformacJl ARcheologlczneJ/.



Reellzecje "zdjęcie ereheolpglcznego* aole etanpwić podet*KQ 
do budowy takiego ayateau. gdyl:, Jak Ju± wapoanlano wylaj. w ra- 
aech tego progreau rajaatruja alg berdzo du±e iloAcl danych 1 to 
w forale uBotllwlaJgeeJ Ich dalaze. wleloaapaktowe przatwerzenia. 
Znaczenie tych zealerzed ac±e być Jednak poważnie poanlejezone. 
Jeżeli nla wykorzyetana zostano aożllwoćcl Ich ekoordynowenla z 
Innyal elaaenteal dotychczas funkcjonujgcago ayataau Inforaacjl 
archeologicznej oraz z taklal alaaanteal, których włgczanle Jaat 
niezbędna, np. nałe aachanlzacja 1 autoaatyzecje. Realizacja ae- 
azynowa, czyli tzw. eyataa Inforaatyczny rozpatrywany Jaat Jako 
elaaant eyetaau Inforaacjl naukowej, toteż wybór órodków techni
cznych 1 oprograaowanla ausi być óclóle podporządkowany przyję
tej koncepcji ogólnej ayataau.

Koniacznoóć uporzędkowenla, cięgla Jaszcza zbyt epontanlcz- 
nych procaeów Inforaacyjnych w dziadzinie archeologii, wydaja 
się nie ulegać wętpllwoóci. Uzeeadnlona Jest więc podjęcia eku- 
tacznych działać na tya polu.

Prace projektowa nad proponowanye eystenea BINAR uaożllwi- 
łyby przejócta od analizy syateaowej stanu ektuelnegc /wytwarza
nie, obieg, groaadzenle inforaacjl/ - do funkcjonalno-orgenlze- 
cyjnego aodelu obeługl InforaacyJneJ badać archeologicznych w 
horyzoncie czeeowya 10 - 20 lat. Zaó projekt ogólny aysteou po
zwoli określić punkt wyjścia oraz przyezły kształt eysteau.

Projekt ogólny proponowanego syataau BINAR powinien zawie
rać t

- opia ogólny i warunki organizacyjna eyetaau.
- charakterystykę zawartości Informacyjnej i kierunków przepły

wu w eysteaie,

- ople technologii przetwarzania 1 organizacji obsługi inforaa- 
cyjnej,

- projekt środków lingwistycznych eyetaau,
- uzessdnienie wyboru 1 opis środków technicznych /mechanizacji, 

eutomatyzecji 1 orgatachnlki/,
- opis oprogramowania systemu.
- zeeady użytkowanie systemu.



ZAtOZENtA WSTęPME SYSTEMU BXNM

Zattocowtnl* procedur .autooatycznych я grouadzonlu ł wyczu- 
klooniu InforMcjl archoologicznoj 1 eynlkajfca atfd яуявдаша, 
dotyczącą optau danych, ZMiazajf do rozwoju aatod foraalnyoh o> 
plau, to zaś z kolal aodyflkuja aatody poatfpowania przy groaa- 
dzantu aatarlału śródłowago.

Many wtpc do czyntanta z przykładaa aprzośanla zwrotnego, 
gdzia wprowadzania nowych technik tnforaacyjnych wpływa na prza- 
atany w aatodyca badaA. Raalng poaocf я kaztałtowantu tego prooa- 
au я zakraata archaologll, aoZa być projakt ogólny ayataau BXNAR, 
a naatopnla Jago etapowa raallzacja. Olatago o wlała waZnlaJaza 
Jaat przeprowadzania gruntownej analizy ayataaowaj 1 na JaJ pod- 
atawia, zaprojaktowanla róZnych wariantów rozwlgzaó oraz przad- 
atawianla prograau ich raallzacjl, nlł podajaowanla prac nad koa- 
putaryzowanlaa nlaktórych procaaów, baz przaayślanla wazyatklch 
wynikających z tego lapllkacjl.

Ootychczaaowa praca rozpoczęto od alawantóa analizy ayata
aowaj, do któraj punktaa wyjścia były naatępujfca pytania:
- Oaklago rodzaju inforaacja, i я JaklaJ ilości zoatang uzyakana 
я trakcla badać inwentaryzacyjnych?

- R jaki apcaób inforaacja ta aę 1 będę opracowywana 1 Jak gro- 
aadzona?

- Oaka będzla atruktura zbioru Inforaacjl?
- Зека aa być organizacja przetwarzania 1 wyazuklwanla Inforaacjl?
- Эак będzla udoatępnlana inforaacja: częatotllwość 1 foray udo- 

atępnlania?
- Зек aoZna okraśllć katagorla użytkowników 1 Ich potrzeby w za- 
kraala inforaaojl?

- 3akla znaczenia dla kontynuowania badać aa dotychczaa zgroaa- 
dzona Inforaacja?

- 3akla znaczanla będzla alała aukcaaywnla groaadzona Inforaa
cja po zakoćezanlu głównej fazy badać?

- R Jaki apoaób inforaacja będzla wykorzyatywana w przyazłoścl 
do calów badawczych, np. badać oaadnlczych, dla potrzeb kon- 
aarwatoraklch, turyatycznych, apołaczno-kulturalnych?

Przy foraułowanlu załoZać watępnych ayataau, trzeba przada 
wazyatkla uwzględnić zagadnienia, dotyczęca zawartości inforaa-



oyjnej. języka lnforaacyjno-«yezukli»ei»ozeeo, funkoji ayataau 1 Ja
go powl«zaiS z innymi krajomyai ayataaaal inforaaojl.

Zamartoić inforaacyjnę ayataou aotna w przyblltanlu okraillć 
naatępujgoot

Informacja wpromadzana do ayatamu

1. Informaoja inmantaryzacyjna
1.1 Dana z karty awldanojl atanomiaka
1.2 Dana z karty badaA pomlarzohniomych
1.3 Dana z badaiS mykopallakoaryeh

2. Informaoja blbllograflozna
2.1 Dana bibliograficzna z kwerend poprzedzajfcyoh badania po- 

«rlerzohniowe
2.2 Dana bibliograficzne publikacji pordwnawczyoh oraz metodo

logicznych
3. Informaoja organizacyjna
. 3.1 Informacja kadrowa /prowadzęcy badania, odpowiedzialni 

koneerwatorzy, konaultenol 1 In./-
3.2 Informacja o wypoaaZenlu badaiS w irodki aaterlalne.

Język Inforaacyjno-wyazuklwawczy

Oo oplau wyalanionyoh rodzajów Inforaacji, a takZa do opiau 
inforaaajl włęczanych w alarę rozwoju ayataau, przewidują alf 
atoaowanla Języka daakryptorowago o atrukturza faaatowaj. 'które
go ałownictwo przedatawlona będzie poczętkowo w 'Słowniku deakryp- 
torów’, a naatępnle w poatecl tezaurofeaety.

Obecnie najwlękazę trudnoóclę w adaptacji latnlejęcych kla- 
ayflkacjl lub ich fragmentów Jaat duZy atoplert prakoordynaojl 
terminów, w związku z czya apotykaay w nloh na przykład takie 
haałat
- caentarzyaka kultury łuZyckieJ najałodazego okraau brązu,
- oaady kultury łuZyokieJ okreau halaztacklego, Itp.

Jak juZ mpoaniano aryZej, wprowadzenie autoaatyzacjl aryazu- ' 
kiwania narzuca pawne rygory foraułowanla informacji wprowadza
nej do eyeteau, głównie ze względu na pojeanoóć paaiąol aaezyna- 
wej. Jak również ze względu na aoZllwoóol koablnatorycznego wy
szukiwania danych.

Tak arlęo, w eyateaie BINAR. dla oplau atenowlek archeologi
cznych bardzo latotna Jeat wyodrębnienie wazyatklch cech «ryazuki-
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wawczych, zai щ raaach kategorii cech, ałownlk podawać będzie 
wazyetkle, eogęca potancjelnia wyatęplć wartoćcl tych cech. W kon- 
eekwarrcjl. wawnętrz rekordu ople będzie alg akłedał z par uporzęd- 
kowanycht cacha-wartość.

Obazarny aatarlał lakaykalny do tak poeyćlanago Języka eoZa 
być zeczerpnlęty z opracowania R. Hazurowaklegoi Karta archeolo
gicznych bedart powlerzchnloi«ych/4/. Opracowania to zawiera a.In. 
terminologię, dotyczęcę chronologii. przynalaZnoćcl kulturowej, 
funkcji obiektów oeadnlczych. charaktaryatykl źródeł oraz charak- 
teryetykl warunków fizjograficznych.

Informacja uzyeklwena z ayetenu

Na podetawle zgromadzonych r ayatemla danych można będzie 
otrzymywać, w różnych kombinacjach 1 układach, naatępujęce ro
dzaje Informacji:

1. Zaatawlanla według profili tematycznych /np. w formie wy
druków komputerowych/, zawierajęca:
1.1 Elementy oplau z karty ewidencji atanowlaka
1.2 Elementy oplau z karty ewidencji oraz elementy z kerty 

badaó powierzchniowych
1.3 Elementy oplau atanowlaka oraz dana bibliograficzna, 

dotyczęea atanowlaka,
2. Indekay

2.1 Rzeczowy
2.2 Geograficzny
2.3 Oaobowy /kierownicy badać, dmlniatratorzy taranu, 

konaarwatorzy 1 In./
2.4 Chronologiczny '
2.5 Nazw Inatytucjl,
Tego typu Informacja mogę być przygotowywana na Indywidu

alna zeaówiania oraz okreaowo w postaci wydawnictw informacyj
nych i wleloeapektowych indeksów kumulacyjnych /kwartalnych, 
półrocznych, rocznych/.

Zanim możliwe będzie wprowadzenia kartotek Inwarayjnych na 
nośnikach magnetycznych /za względu na warunki organizacyjna,fi- 
nanaowe 1 sprzętowe/, mogę być wykorzystywana kartoteki przszisr- 
ns, przy ograniczeniu liczby cech wyszukiwawczych. Natomiast 
przanlasienia kartotek inwersyjnycr .a nośniki maszynowe pozwoli 
na zastosowania kilkekrotnie większ J liczby kryteriów wyszuki



wawczych i ich kombinacji. Umożliwi to również częstsze i szybkie 

przeszukiwanie zbioru informacji.

FUNKC3E SYSTEMU I PROBLEM WYBORU ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

System ma spełniać przede wszystkim rolę narzędzia uspraw- 
niajęcego opreconywanie i. aktualizację zdjęcie archeologicznego, 
przez m.in. dostarczanie pełnej informacji inwentaryzacyjnej w 
różnych przekrojach i układach. W miarę Jego rozwoju i włęczenia 

informacji archeologicznej, nie tylko bezpośrednio zwięzanej z 
programem - Archeologiczne Zdjęcie Polski, będzie on przekeztsł- 
csł się w ogólnodostępny bank informacji archeologicznej dis pra
cowników naukowych, kierowników badart, studentów i pracowników z 
innych resortów, zsinteresowsnych informację archeologicznę.

środki mstodyczne i techniczne systemu mogę być także wyko
rzystane do bedeó nad logicznym- przetwarzaniem informacji fakto
graficznej w dziedzinie ercheologii i historii kultury msterisl- 
nsj.

Ponadto może on być wykorzystywany dla celów szkolenie w 
zakresie nowoczesnych technik komputerowych, młodych pracowni
ków naukowych i studentów archeologii, etnografii, historii 
sztuki etc.

W prscsch projektowych nad budowę systemu, ns obecnym eta

pie koncentruje się uwegę na zagadnieniach Języka informacyjne
go, organizacji funkcjonalnej systemu i strukturze zbioru in
formacji, tek aby w dogodnym momencie można było przejść ns te
chnikę komputerowę bez zmiany istoty systemu.

Im gruntowniejszs i staranniejsze będzie przygotowanie eta
pu przedmeszynowego, tym lepsze efekty przyniesie eutomstyzscja. 
Nie znaczy to Jednak, że w fezie projektowania możne nie uwzględ
nić rozwięzart technicznych. Na obecnym etapie nie podejmuje się 
decyzji o wyborze konkretnych typów urzędzeó do reslizacji syste
mu BINAR, nstomisst określa się cechy i psrsmetry, Jskimi powi
nien charakteryzować się sprzęt wykorzystywany w  tego typu sys
temie. Oczywiście należy się liczyć z panujęcymi tendencjami w 
zakresie rodzaju sprzętu, stosowanego w krajowym systemie infor- 
mscji naukowej i technicznej, a więc z zastosowaniem maszyn 
Oednolitego Systemu - RIAO, ewentuslnis maszyn typu IBM Jako
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koopatybilnych. Projektuje elę również zastosowanie órodków re- 
progrsflcznych dla realizacji serwisów wydawniczych /zestawleó, 
biuletynów inforfflacyjnych. .*nforfflStorów. Indeksów ltd./ oraz tzw. 
orgatechnlkl.

Na obscnyn etapie prec projektowych możliwe było zaledwie 
ogólne omówienie złożonych problemów systemu BINAR. Szersze o- 
mówienie v/szystklch aspektów Jego budowy będzie możliwe dopiero 
po zrealizowaniu kolejnych etapów Jego projektowania. Chociaż 
problematykę ujęte w systemie BINAR dotyczy zagadnień usprawnia
nia procesów informacyjnych w jednej z dyscyplin neuk społecz
nych, aoże być przedmiotem zainteresowanie tskże innych dziedzin.> 
Jak etnografia, urbanistykę, ochrona zabytków. Zarysowana tu kon
cepcja budowy systemu BINAR może także być pomocne w kształtowa
niu współpracy, a nawet wspólnego programu działalności informa
cyjnej w tych pokrewnych dziedzinach.
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INFORMATION ANO DOCUMENTATION PROBLEMS 
OF THE PROGRAM “ARCHEOLOGICAL PICTURE OF POLAND"

S u n n a r у

The article deals with some aspects of scientific informa
tion in the field of archeology. There sre cited information 
cerriere ectuelly used in the eurfece research, namely: Card of 
Archeological Stand end Archeological Card of Surface Research. 
The author presented proposals of creating end archeological in
formation system BINAR /Archeological Information Bank/ connec
ted with eccomplishment of the program “Archeological Picture 
of Poland". There ere briefly characterized: information con
tent, types of input end output information end conditions of 
syeteme functionning.

ШФОКМЩЮННО-ДОКУМШТАЦйШНЫЕ ПР0БЛИШ ПР0ГРМШ 
"АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ (УЫШк ПОЛЬШИ"

Р е з ю м е

В статье рассмотрены некоторые аспекты научной инфорла- 
ции в области археологии. Приводятся, применяемые в настоя - 
щее время при поверхностных исследованиях, носители инфо1»да- 
ции - Учетная карта археологического пункта, а также Археоло
гическая карта поверхностных исследований.

Автор рассматривает предложение построения Информацион
ной систеш по археологии - binar /Банк археологической ин
формации/ в связи с реализацией програглмы "Археологическая 
съеета Польпш". Коротко рассмотрены вопросы информационного 
содержания, виды вводинюй и получаемой информации, а также 
условия функционирования инфорлационной cиcтe^^ы b i na r.
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HENRYK ADLER
Instytut Biologii Ooświsdczelnej 
ie. M. Nenckiego PAN

Ł.POTRZEBOWANIE NA INFORMACDf BIBLIOTECZNiJ 
W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH, DOŚWIADCZALNYCH

Zagednienie zapotrzebowanie i zespokajania 
potrzeb w zakresie literatury biologicznej. 
Rodzaje źródeł inforeacli: inforeacja syg
nalizująca, prsce opublikowsna, literstura 
cytowana w publikacjach, wydawnictwa abstrak- 
towe, banki danych. Intensywność wykorzysta
nia różnych źródeł informacji w kolejnych a- 
tapach “życia naukowego". Zapotrzebowania na 
informację a stopień Jego zaspokojenia. Cen
tralne infornscjs o zbiorsch literatury bio
logicznej.

RODZAJE POSZUKIWANYCH INFORMACJI I ICH ŹRÓDŁA

Informacje, których poszukuje pracownik nauki w dziadzinie 
biologii doświadczalnej podzislić można na dwie zasadnicze gru
py: 8/ informacje uzyskiwana z własnych prac doświadczalnych 
danego pracownika lub dansj grupy pracowników, oraz b/ informa
cje uzyskiwana z prsc Innych bsdaczy zsjmujęcych się okraślonę 
tematykę. Nie Jest istotne przy tym, w Jakim kreju pracuję ci 
bsdacze, gdyż biologia Już od dawna ma charakter “międzynarodo
wy".

“Zagadnisnia Informacji Naukowej' 198i nr i/3B/
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Biblioteka styka się bezpośrednio tylko z częśclę tego prze
pływu Informacji. Ola ustalenia 1 stałego korygowania polityki 
gromadzenia zbiorów pov<(lnna ona co prawda dobrze orientować się 
w tematyce badawczej macierzystej placórjkl, obsługuje Jednakże 
zapotrzebowanie biologów w zakresie Informacji wyliczonej w dru
gim punkcie. Nawet 1 tu nie ma ona bezpośredniego udziału w 
przepływie Informecjl o pracach będęcych w toku oraz o pracech 
JuZ wykonanych, lecz nieopubllkowanych. Dane wynikajęce z takich 
prac stanowię co prewda berdzo Istotne źródło informacji, wpły- 
wajęce często w sposób zasadniczy na tok własnych badan 1 ich 
inferpretecji, przepływaję one Jednak bezpośrednio pomiędzy za
interesowanymi badeczami. Intensywność przepływu tych Informacji 
zeleZne jest od stopnia współpracy, kontaktów osobistych i współ
udziału w róZnego rodzaju spotkaniach krajowych i międzynarodo
wych. Die grupy zaawansowanych badaczy, to właśnie Źródło Infor

macji Jest szczególnie istotne i nejczęśclej najszybsze. Kontak- 
ty takie sę teZ często żródłsm-dla danych lltereturowych, sygna
lizowanych działowi gromadzenie księgozbioru.

Informacja sygnelizujęca

Biblioteka styka się bezpośrednio dopiero ze Źródłami In
formacyjnymi o pracach będęcych w druku. Ola druków zwartych 
będę to przede wszystkim wszelkiego rodzaju zapowiedzi wydawni
cze, dla czasopism - wydawnictwa typu current contents, ujawnia- 
Jęce spisy treści zeszytów będęcych w druku.

W dziedzinie nauk biologicznych najistotniejszymi wydewnic- 
tweml tego typu sę dwie serie 'Current contents' /Life sciences; 
Agriculture, Biology &  Environmental Sciences/, wydawane przez 
Institute of Scientific Information w Filadelfii. Należę one o- 
becnle do źródeł informacji niezwykle Intensywnie wykorzystywa
nych. Ich Istotne zalety to: wyselekcjonowany zest w czasopism, 
których zawartość sygnalizuję, szybkość publikowania kolejnych 
zeszytów, publikowanie adresów autorów sygnalizowanych prac, wy
posażenie poszczególnych zeszytów w Indeksy rzeczowe. Publika
cja ta pozwala wxęc nie tylko na szybkie zabranie danych doty- 
częcych najnowszych prac, sle i na uzyskanie odbitek autors
kich.

Nie jest to Jednak Jedyne źródło sygnalizujęce prace będę- 
ce w druku lub nawet dopiaro przygotowywene do druku. Szereg
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czssopisni sygnalizuje treść zeszytów dopiero przygotowywanych, 
e ponedto w wielu precach autorzy powołuje się na prace przyjęte 
do druku, lecz Jeszcze nleopublikowane.

Powstanie i rozpowszechnienie wykorzystywenia źródeł infor- 
mujęcych o pracach, które będę dopiero opubllkowene oraz bardzo 
szybkie informowanie o wydewnictwach zwartych.będęcych w planach 
wydawniczych, konieczne było za względu na niezwykłe przyspiesze
nie badaó prowadzonych w dziedzinie biologii dośwledczalnej. NaJ- 
Istotnlejazę wagę posladaję obecnie prece "z ostatniej chwili"; 
prece opublikowane przed kilku laty przechodzę Już do historii 
w coraz liczniejszej grupie dyscyplin doświadczalnych.

Prece opublikowane

Sama Jednak sygnalizacja prac, które maję się ukazać nie 
stanowi trzonu literatury biologicznej. Dopiero prece opubliko
wane, będż to w formie druków zwartych, będź zamieszczone w cza
sopismach zawieraję informacje wykorzystywane bezpośrednio do 
prowadzonych badań. W zakresie biologii doświadczalnej olbrzy
mia większość prac to artykuły zamieszczone w czasopismach. 
Obeerwuje się etały spadek liczby publikacji zwartych. Jakie w 
tej dziedzinie, w zakresie badeń podstawowych, wydawane sę na 
świacie. Równolegle następuje stały wzrost liczby czasopism, 
ich objętości, częstotliwości oraz szybkości publikowania nad
syłanych prac. Czasopisma, które nie mogę sprostać tym wymaga

niom, nawet przy doskonałym redagowaniu prac i znakomitej sza
cie graficznej, tracę azybko swe znaczenie i nia sę wykorzysty
wane.

Prace zamieszczone w czasopismach dostępna sę die biologa 
albo poprzez czasopismo znejdujęce się w bibliotece placówki ma
cierzystej, będź innej, albo w formie odbitki oryginalnej lub 
kserograficznej. Dla najszerszej grupy badaczy najszybszy dos
tęp do informacji daję zbiory biblioteki, i to ^ iory bibliote
ki macierzystej. Odbitki autorskie uzyskiwane sę na ogół w wię
kszej ilości przez badaczy zaawansowanych, dysponujęcych odpo

wiednimi pracami własnymi. Ponadto odbitki takie napływają wol
niej, niż same czasopismo; często sę więc Już tylko dokumenta
cję prac prżeczytanych a nie nowościę. Odbitki kserograficzne, 
niezależnie od trudności ich użyskania spowodowanych brakiem 

kserografów, nie sę dla bardżo wielu prac właściwą formę doku-
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mentecji. Biologia doświadczalne w coraz więkazym stopniu bowiem 
posługuje się dokumentację fotograficznę. bez której zrozumienia 
i ocena wartości danej pracy Jest niemożliwa.

Literatura cytowana w publikacjach

Bardzo istotnym alementem informacyjnym pracy oryginalnej 
Jast cytowana w niej litaratura. Dla bsrdzo wielu badaczy ona 
właśnla Jest podstawowym źródłem informacji. Zapoznania się za 
spisem! literatury kilku podstawowych i najnowszych prac wybi
tnych w danej dziedzinie badaczy, pozwala na szybkie zebranie 
literatury, zaznajamlajęcaj z obecnym stanem badań danego zagad
nienia, ujawnlajęcej nazwiska osób pracujęcych nad tym tematem 
i ich prace, na podstawie których w szybkim czasie dokonać moż
na wyczerpujęcego zestawiania publlkecji na określony temat, wy
konanych w clęgu ostatnich 5 - 1 0  lat. W  zwlęzku z tym, ża cy
towane w pracach litaratura Jast Już tvysalekcjonowana i ściśla 
dobrana do relacjonowanych badań, wielu biologów uważa za zbęd
ne poszukiwania w bibliografiach.

Ten właśnie element prac, cytowana w nich literatura. Jest 
podstawę dla "Science Citation Index", publikacji o tyle cennej 
co drogiej i trudno dostępnej w bibliotekach polskich.

tVydewnictwa abstraktowe

Biologowie, Już od dziasiętków lat,zdawali sobie sprawę z 

konieczności uchwycenia literatury ich interesujęcej, a ukazu- 
jęcej się na świacie. Stęd taż Już od bardzo dawna rozpoczęto 
wydawania wszalklego rodzsju bibliografii, z których dla biolo

gii doświadczalnej najistotniejsze sę tzw. wydawnictwa sbstrak- 
towe. Próby wydawania tego typu publikacji tylko na skalę Jedne
go kraju kończyły się w zakresie nauk biologicznych fiaskiem; 
nia istotny Jest bowiem kraj, w którym dane praca powstała, a 

temat tej prscy. Wydawane obecnie, liczęce się i wykorzystywa
ne abstrakty maję charakter międzynarodowy. Od dawns też rozle
głość obszaru określanego jako "biologia", rozmiar literatury 

bieżęco publikowenej i postępujęca specjalizacja sprzyjały.pow
stawaniu wydawnictw abstraktowych obsługujęcych corsz to węzsze 
dziedziny. Dlatego tez obecnie, obok nielicznych Juz wydawnictw 
abstraktowych ogólnobiologicznych istnieje csły szereg reteru-
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Jęcych praca z obszaru węskiago 1 bardzo apacjallatycznago tema
tu.

Wzrastające przyspieszenie badaA 1 związana z tym szybkla 
"starzanle" się publikacji było powodem coraz to aprawnlajsza- 
go wydawania abstraktów. Mała Jast bowlam azanaa, by ze źródła 
Informacji podającego publikacje stara zachciał ktoś akorzystać, 
a tym samym, by znalazły alę środki finansowa na Ich dalszą 
prenumeratę. W wydawnictwach abstraktowych refarovjana aą- obec- 
nla prace opublikowana w bieżącym roku, 1 bardzo szybko opraco~ 
wywane są Indeksy rzeczowe dla poszczególnych tomów czy lat. Są- 
ona najpełniejszym źródłem doatępu do literatury biologicznej, 
z tym źe stosunkowo rzadko, 1 tylko w pewnych okraeach są wyko
rzystywana bezpośrednio-przaz biologów. CzęśclaJ Jest to narzę

dzie pracy blbllotakarza, szukającego uzupełniających danych bi
bliograficznych.

Tak małe wykorzystania abstraktów ma szarag przyczyn, naj
istotniejszą, przy prowadzeniu prac doświadczalnych Jest niewąt
pliwie konieczność blaźącago dokumentowania literatury przaz ba
daczy.

Banki danych

Inną formą źródła zawierającego dane o pracach Już opubli
kowanych aą "banki danych"iposługująca się taśmami magnetyczny
mi i wyszukująca praca mieszczące się w określonym profilu ta- 
matycznym. Okazały się ona Jednak, dla dyscyplin podstawov<ych w 
biologii nieprzydatna z kilku powodów.

Oak Juź zaznaczono biolog musi posługiwać się najnowazą 
literaturą. Interesować się również tematyką pokrewną i ogólną 
oraz dokonać selekcji czasopism tak, aby mógł nadążać za szyb
kimi zmianami w danej dziedzinie. Wydruki danych z banku danych 
są po plervjsze opóźnione, po drugie określenie profilu tematycz
nego przy tych badaniach Jest bardzo trudna, po trzecie wreszcie 
przekazane opisy zawierają obok prac istotnych masę prac o mini
malnej wartości lub taż nie mających żadnego wręcz znaczenia.

Dane ta pozbawione są krótkiego streszczania pracy, tak więc wy
magają ona powrotu do abstraktów a od nich do czasopism. Kilka 
dokonanych prób wykorzystania tych danych wykazało, że uzyska
nie na ich podstawie niezbędnych danych Jast bardzo opóźnione 
i kosztują kilkakrotnie więcej czasu, niż bezpośrednia śledza-
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nie niezbędnych czasopism. Ponadto okazało się, że drogę tę nie
■N

uzyskuje się szeregu prac, których tematyka pozornie tylko nie 
łęczy się z podanym profilem, 1 odv^rotnie, uzyskano nepływ bar
dzo wielu prac pozornie tylko mieszczęcych się w zainteresowa
niach danego biologa. Nie można też na podstawie tego źródła śle
dzić prac ogólniejszych, a majęcych często podstawoviie znaczenie 
dla ukierunkowania badan lub sta^iienych hipotez.

Piśmiennictwo, którym posługuję się bedscze w dziedzinie 

biologii doświadczalnej podzielić.można na trzy grupy. Pierwszę 
będzie informacja sygnalizujęcm prace znejdujęcs się w druku 
lub przygotowywane do druku. Podstawowym źródłem sę tu wydsw- 
nictwa typu current contents. Druga grupa obejmuje oprecowenia 
Już wydane w postsci druków zwartych lub zamieszczone w formie 
artykułów w czasopismach; te ostatnie dokumentowane sę będż to 
bezpośrednio z czasopism posiadanych przez danę bibliotekę, 

będż też uzyekiwane Jako odbitki autorskie. Trzecia grupa obej
muje wszelkiego rodzeju dokumentację o prscech Już opublikowa
nych, z których najbardziej wykorzystywanym źródłem informacji 
sę wydawnictwa abstrektowe.

Wyliczone grupy źródeł informacyjnych nie zaspokajaję oczy- 
v/iście wszystkich potrzeb bibliotecznych biologa. Nie mniej 
istotne sę wszelkiego typu informatory, źródła informujęce o za
sobach bibliotek, tek krajowych Jak i zagranicznych, spisy pla
cówek badawczych, informatory osobowe i azereg innych, W  więk
szości przypadków z literatury tej korzysta biolog przy pośred
nictwie biblioteki, często nie wiedzęc nawet w Jaki sposób do

starczono mu dane z tego zakresu. Nie oznacza to Jednak by nie 
rozumiał on konieczności gromadzenia tego typu wydawnictw lub 
też by nie zaliczać tych wydawnictw do bezpośredniego zepotrze- 
bowenia w naukach biologicznych. Nie sę one Jednak wykorzysty
wane przez biologów bezpośrednio, w zwięzku z czym pominięto Je 
w dalszej części niniejszego opracowania.

i n t e n s y v ;n o ś ć  v/y k o r z y s t a n i a  r ó ż n y c h  ź r ó d e ł  i n f o r m a c d i  .
w -KOLEDNYCH ETAPACH "ŻYCIA NAUKOWEGO"

Różne rodzaje gromadzonej przez bibliotekę literatury wy

korzystywane sę przez biologów z odmiennę i ze zmieniajęcę się
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Intensywnością. Różnice te zsleżne sę przede wszystkim od stopnie 
zsswansowsnle naukowego danego pracownika orsz od cięgłości pracy 
bsdawcżej w określonym temsule.

W "życiorysie nsukowym’ pracowniks neukowsgo wyróżnić można 
kilks podstawowych okresów. Będę to:
- okree steżowy,
- okre^ pracy pod stałym klsrownlctwem 1 prowsdzęcej do uzyskania 

doktoratu,
- okres bezpośredniego prowadzenia prac doświadczalnych, corsz 

bardziej samodzielnych,
- okres bezpośredniego kierownictwa zespołem badawczym,
- okres klsrownlctws ogólnego.

Wyliczone tu okrasy nie aą rzecz Jasna od slebls ostro od
graniczona, a często też nskłsdsję się ne slebls. Okres bszpoś- 
rsdnisgo lub ogólnego klsrowsnls zespołem nie wyklucza intsnsyw- 
nsgo bezpośrednlsgo udziału w pracy doświsdczslnsj. Ponadto wy
stępuję bardzo dużs różnica indywidualne, którs powoduję zscle- 
rsnie się podanych powyżej okresów. Ns sposób wykorzystywanie 
różnych żródsł inforinscji ma też bardzo duży wpływ styl prscy, 
będż to prscy indywidualnej, będź taż pracy zespołowej. Bywsję 
bsdscze, którzy przez cały okrss swago "życia naukowego" korzy- 
steję z Jednskowę Intensywnośclę z określonych rodzajów piśmien
nictwa, orez tacy, którzy niektóre ze żródsł Informecjl wykorzy

stywali tylko w okresie stsżowyn.
Również i ilość piśmiennictwa, którs dokumentuje określony 

pracownik nsuki zależna Jsst od cech indywidualnych. Obok "po- 
chłsnlsczy literatury", codziennych gości biblioteki, spotkać 
możne i takich, którzy "nie maję czasu" ne literaturę.

Mimo tych różnic wyliczone powyżej okrasy sę łstwo zsuws- 
żslns, s po charakterze zapotrzebowania, sposobie korzystania 

1 intensywności dokumentowania piśmiennictwa można z dużym przy
bliżeniem określić poziom zaawansowania naukowego orsz okrss,do 

którego możne zaliczyć danego precownlks. Określić możne rów
nież, czy zajęty on Jsst w danej chwili przygotowaniem do prac 

dośwlsdczslnych, czy też opracowuje uzyskane wyniki lub przygo
towuje odpowlsdnlę publikację. Rozpoznanie tskis Jest istotna 
nie dis oceny naukowego poziomu danego pracownika, nie nslezy 
one do bibliotekarze. Konieczne Jest ono Jednak dis prawidłowej

19



wana zoatała bowiem przy okazji opracowywania rozprawy. Spada za« 
interesowania abstraktami oraz wydawanymi Jako druki zwarte яо» 
nografiaai. Rośnia natomiast wykorzystywanie źródeł sygnalizuję* 
cych najnowszę litaraturę, tj. current contanta. Podstawę dla u*' 
zupełniania litaratury Juź opublikowanaj ataję się apiay litera*^ 
tury cytov<anaJ w bieżęco ukazujęcych aię publikacjach. W tym teź 
okresia dokonywana Jest selekcja czasopism, w wyniku któraj pra-  ̂
cownik naukowy zaprzestaje czytania wialu z nich i korzyata z 
coraz bardziaj aciśla określonago zestawu tytułów.

Pracownik naukowy posiada Juź w tym okresie coraz liczniaj- 
aze publikacje własna, dlatego taź current contents,zaaleszczaję- 
ca adresy autorów interesujęcych go prac,wykorzystywane sę rów
nież do wymiany odbitek autorakich.

Przyjęcie kierownictwa zespołu badawczego zwięzana Jest o- 
bacnia z otrzymaniem stopnia doktora habilitowanego. Przygotowa
nia rozprawy habilitacyjnej,Jak i kolokwium habilitacyjnego,Jest 
na ogół momentem rozszerzania -zainteresowań poza ściśle ”włas- 
nę" dziedzinę pracy doświadczalnej, Prowadzęc pracę badawczę 
zespołu musi on bowiem widzieć Ję na szerazym tle, dostrzegać 
powiężenia międzydyscyplinarne, intaraaować się literaturę nie- 
zbędnę dla kilku lub kilkunastu młodszych współpracowników. 
Dlatego teź wzraata ponownie Jago zainteresowanie litaraturę 
aonograflcznę i metodycznę, a więc drukami zwartymi; nie maleje 
przy tym jego zainteresowania pracami najnowszymi, sygnalizowa
nymi dopiero orez pracami publikowanymi w czasopismech. Z tych 

ostatnich korzysta on Jednak w coraz większej mierze poprzez wy
mianę odbitek autorskich.

Mimo dodatkowego obcięźenia, wynikajęcego z pracy kierow
nika zespołu badawczego i najczęściej dalszego bezpośredniego 
i intanaywnego udziału w pracach doświadczalnych, kierownicy ci 
nie powiarzaję śledzenia literatury innym osobom. Częściej sę 

tymi, którzy czytaję więcej, niż podległy im zespół, a równocze
śnie i tymi, którzy dokonuję najoatrzejszaj selekcji piśmiennic
twa, ograniczajęc Ja do niezbędnego i wartościowego minimum.

Okras bezpośredniego kierownictwa zaspołem badawczym Jest 
w "życiorysia naukowym" pracownika okresem najdłuższym. Nia 

kończy się też on całkov.-icia w chwili przejęcia kierownictwa 
bardziej ogólnego. Na ogół bowiem badacze ci, obok pełnionych 
funkcji kierowników instvtutow. zakładów, czy innych dużych
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Jednostek orgenizacyjnych, pozostaję kierownikami określonych 
zespołów badawczych. Mimo to zaobservjowac można istotne zmieny 
w zainteresowaniu różnymi rodzajami źródeł piśmienniczych. Przy» 
czyn takich zmian należy szukać zarówno w coraz r<lększym braku 
czasu, co >vynike z rosnęcego obciężenia różnymi obowlęzkami, o- 
raz w tym, że badacz zobov/ięzany Jest Już wówczas do orientacji 
w bardzo niekiedy szerokim zakresie tematycznym. Śledzenie bie- 
źęcej literatury, zwięzanej z bezpośrednio interesujęcym go te
matem powierzę on przeważnie innym pracownikom, koncentrujęc się 
ne pracach monograficznych, z wielu niekiedy dziedzin. Maleje 
zatem zainteresowanie dla current contents 1 czasoplsmeml, e 
wzreste wykorzystanie druków zwartych; w celu uzupełnienie luk 
w bieżęcym piśmiennictwie powraca on okresovio do abstraktów. Do 
abstraktów powreca on również i wówczas, kiedy publikuje prace 
ogólne, syntetyzujęce, wymagajęce przedstawienia rozwoju okreś
lonej dziedziny badań w okresie szeregu ubiegłych let. Te włeś- 

nie zainteresowania, bardziej ogólne, prowedzęce do syntez nau
kowych nie kończę się wraz z przejściem na emeryturę. Często do ■ 
piero wówczas następuje ich intensyfikacja i trwa nedal kontakt 
z bibliotekę, z gromadzonę przez nlę literaturę.

Zapotrzebowanie ne informację a stopień Jego zaspokojenia

Podstawowym zedeniem badacza w omawianej dziedzinie Jest 
i pozostaje do końca prowadzenie prac doświadczalnych, opraco
wywanie i publikowanie J ej wyników. Na JistotnieJ szę miarę dzia
łalności nie Jest wiedze o tym co zrobili inni, lecz to co do
konał poprzez swoje prace doświadczalne określony pracownik 
nauki w określonym temacie. Obok bardzo wielu warunków, które 
muszę być spełnione by mógł on wykonywać svie badania, dyspono
wać on musi również maksymalnie szybkim i bezpośrednim dostę
pem do literatury biologicznej, śledzenie, 1 to stałe śledze
nia tych,czy innych źródeł piśmienniczych Jest więc oczywistym 
warunkiem pracy badawczej. W  zakresie biologii doświadczalnej 

pracownicy nauki poświęcaję berdzo dużę ilość czasu na nieus
tanne zapoznawanie się z publikowanymi pracami, a znajomość 
prec "z ostatniej chwili" Jest wsrunkiem niezbędnym dla prowa

dzenia istotnych i liczęcych się badań - równie istotnym Jak 

konieczność dysponowanie najnowszę aparaturę i odczynnikami. 
Prowadzenie badań doświadczalnych w dziedzinis biologii Jest
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obecnie tek drogie, że zbędne ich powtórzenie lub wykonanie ich 
bez uwzględnienia najnowszych danych Jest poważnyn aarnotrawst- 
wan arodków finensot^ych. Stęd bierze się żywa zainteresowanie 
biologów bibliotakę, szybko i sprawnie działajęcę i dyaponujęcę 
odpowiadnin dla ich badań kslęgozbloram, Stęd taż bierze się du
że zepotrzabowanie na różna, odpowiednie do omówionych pot/yżej 
okrssów “życia naukowego*, rodzaje źródeł literatury, sygnali- 
zujęcej i dokumantujęcej publikowana praca. Przsde wszystkim 
Jednak biolog zainteresowany jastoryginalnymi publikacjami i to. 
Jak wyjaśniono powyżej, publikacjami oryginalnymi, a nie ich ko

piami.
Zaspokojenie zapotrzebowania na literaturę biologicznę, u- 

kazujęcę elę przeda wszystkim Jako czasopisma,bywa mierzone po

równaniem tego, co ukazuje się na świacie z tym, czym dysponuję 
biblioteki biologiczne w kraju. Wnioski z takiego porównania sę 
wręcz alarmujęce, lecz na szczęścia mylne. Ani w Polscą, ani ni
gdzie na świacie nia ma biologa, który chciałby dysponoivac 
przeszło 8000 czasopism lub miał nadzieję, ża przeczyta lub. ża 
tylko przejrzy przeszło 200 000 prac dokumantowanych rocznie w 
“Biological Abstract*. Nie ma, 1 zapewne nigdy nie będzia,ta
kiej sytuacji, by w Jednym kraju uprawiano wszystkie kierunki 
tak rozległego obszaru badaó. Jaki posiądę blologls. W zakrasie 
zaś tak drogich badaó. Jakie prowadzi się w naukach podstawowych 
w Polsce, klarunkl ich i'tematyka muszę być,i sę od wielu Już 
lat,planowo określana i stałe korygowane, dostosowywane nie tyl
ko do posiadanego potencjału badawczego - pracowników naukowych, 
wyposażania i środków finansowych - ale 1 do najistotniajszych 
potrzeb. ProporcJonslnia do tych możliwości 1 potrzeb ustalane 
było i Jest bisżęcs zaopatrywania bibliotek biologicznych. W ta
kim też samym stopniu, w Jakim nauki ta muszę stale uzasadniać 
swa potrzeby i konieczność wzrostu nakładów finansowych dla po

krycia potrzab osobowych, aparaturowych i szeregu innych, uza
sadniać muszę ona potrzaby w zakresie niezbędnego piśmiennictwe.

Opinia na temat zaopatrzenia nauk biologicznych w tę nia- 

zbędnę literaturę sę pesymistyczne. Jeżeli, Jak zaznaczono,po

równują się Ja z całościę wydawanej na świacla lltaratury. Sę 
ona natomiast wręcz entuzjastyczne, Jażell wysłucha się zdania 
bardzo licznych biologów z zagranicznych ośrodków badawczych, 
działajęcych w krajach zasobniejszych i wialokrotnia większych
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Jęcych prace z obezaru węsktego 1 bardzo epecjaltatycznego tema
tu.

Wzrastające przyapteszenle badań 1 zwlęzana z tym szybkie 
"atarzanta" się publikacji było powodem coraz to a prawni aj sze- 
go wydawania abstraktów. Mała Jest bowlsm szansa, by za tródła 
Informacji podajęcego publikacja stare zschclał ktoś skorzystać, 
a tym samym, by Znalazły się środki finansowa na Ich dslszę 
prenumeratę. W wydawnictwach abstraktowych referovjana sę- obec
nie prace opublikowana w bleZęcym roku, 1 bardzo szybko opraco
wywana sę Indeksy rzeczowe dla poszczególnych tomów czy lat. Sę- 
one najpełniejszym źródłem doatępu do literatury biologicznej, 
z tym Ze stosunkowo rzadko, 1 tylko w pewnych okresach sę wyko
rzystywana bazpośradnlo-przez biologów. CzęściaJ Jest to narzę
dzia pracy bibliotekarza, szukajęcego uzupełniajęcych danych Ы —  
bllogra ficznych.

Tak mała wykorzystania abstraktów ma szarag przyczyn, naj- 
Istotnlajszę, przy prowadzeniu prac doświadczalnych Jest r.lewęt- 
pliwla konieczność blaZęcago dokumentowania literatury przaz ba
daczy.

Banki danych

Innę formę źródła zswlarajęcago dane o pracach Juź opubli
kowanych sę "banki danych"Iposługujęca się taśmami magnetyczny
mi i wyszukujęca praca mlaszczęce się w określonym profilu te
matycznym. Okazały się ona Jednak, dla dyscyplin podstawov<ych w 
biologii nieprzydatna z kilku powodów.

Oak JuZ zaznaczono biolog musi posługiwać się najnowszę 

literaturę. Interesować się również tematykę pokrewnę 1 ogólnę 
oraz dokonać selekcji czasopism tak. aby mógł nadęZać za szyb
kimi zmianami w danej dziedzinie. Wydruki danych z banku danych 
sę po piarvfsza opóźniona, po drugie określenie profilu tematycz
nego przy tych badaniach Jest bardzo trudne, po trzecie wreszcie 
przekazane opisy zawieraję obok prac istotnych masę prac o mini
malnej wartości lub też nie majęcych żadnego wręcz znaczenia.

Dana te pozbawione sę krótkiego streszczenia pracy, tak więc wy- 
magaję one powrotu do abstraktów a od nich do czasopism. Kilka 
dokonanych prób wykorzystania tych danych wykazało, że uzyska
nie na ich podstawia niezbędnych danych Jest bardzo opóźnione 
i kosztuje kilkakrotnie więcej czasu, niż bezpośrednie śledze-
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nie niezbędnych czesopism. Ponadto okazało eię, że drogę tę nie 
uzyskuje się szeregu prac, których tematyka pozornia tylko nie 
łęczy się z podanym profilam, i odvjrotnie, uzyskano napływ bar
dzo wielu prac pozornie tylko miaszczęcych eię w zainteresowa
niach danego biologa. Nie można taż na podstawie tago źródła śle
dzić prac ogólniejszych, a mejęcych często podstawowe znaczenie 

dla ukiarunkowania badań lub stawianych hipotaz.

Piśmiennictwo, którym posługuję eię badacze w dziedzinie 
biologii doświadczalnej podzielić można na trzy grupy. Piarwszę 
będzie informacja sygnalizujęca prace znajdujęce się w druku 
lub przygotowywane do druku. Podstawowym źródłem sę tu wydaw
nictwa typu currant contents. Druga grupa obejmuje opracowania 
juz wydane w postaci druków zwartych lub zamieszczone w formia 
artykułów w czasopismach; te ostatnie dokumentowana sę będż to 
bezpośrednio z czasopism posiadanych przez danę bibliotekę, 

będż też uzyskiwane jako odbitki autorskie. Trzecia grupa obej
muje wszelkiego rodzaju dokumentację o pracach już opublikowa
nych, z których najbardziej wykorzystywanym żródłam informacji 
sę wydawnictwa abstraktows.

Wyliczone grupy źródeł informacyjnych nis zaspokajaję oczy
wiście wszystkich potrzeb bibliotecznych biologa. Nia mnisj 
istotna sę wszelkiego typu informatory, źródła informujęcs o za
sobach bi bliot^, tak krajowych jak i zagranicznych, spisy pla
cówek badawczych, informatory osobowa i szereg innych. W więk
szości przypadków z literatury tej korzysta biolog przy pośrad- 
nictwie biblioteki, często nia wiedzęc nawst w jaki sposób do

starczono mu dana z tego zakresu. Nie oznacza to jsdnak by nie 
rozumiał on konieczności gromadzenia tsgo typu wydawnictw lub 
też by nie zaliczać tych wydawnictw do bszpośrsdniago zapotrza- 
bowania w naukach biologicznych. Nis sę one jednak wykorzysty
wane przez biologów bezpośrednio, w zwięzku z czym pominięto je 
w dalszej części niniejszego opracowania.

INTENSYWNOŚĆ V/YKORZYSTANIA RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACOI 
W KOLEONYCH ETAPACH "ŻYCIA NAUKOWEGO"

■ Różne rodzaje gromadzonej przez bibliotekę literatury wy
korzystywana sę przsz biologów z odmiennę i ze zmieniagęcę się
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Intensywnoócię. Różnice te zeleżne sę przede wszystkim od stopnie 
zsawansowanla naukowego danego precownlke oraz od clęgłości prscy 
badawczej w określonym temai,le.

W 'życiorysie naukowym' precownlke naukowego wyróżnić można 
kilka podstewowych okresów. Będę to:
- okres eteżowy,
- okres pracy pod etełym kierownictwem 1 prowadzęcej do uzyskanie 

doktoratu,
- okres bezpośredniego prowsdzenlm prac doświadczalnych, corez 

bardziej eamodzlelnych,
- okres bezpośredniego kierownictwa zespołem badawczym,
- okres kierownictwa ogólnego.

Wyliczone tu okresy nie sę rzecz jesna od eleble oetro od
graniczone, e często też nakłedeję się na siebie. Okree bezpoś
redniego lub ogólnego klerowenle zeepołem nie wyklucza Intensyw
nego bezpośredniego udziału w prscy dośwledczalnej. Ponadto wy-

t
stępuję bardzo duże różnice Indywiduelne, które powoduję zacie
ranie się podanych powyżej okresów. Ne sposób wykorzystywania 
różnych źródeł Informacji me też bardzo duży wpływ styl pracy, 
będż to pracy indywidualnej, będż też prscy zespołowej. Byweję 
bedecze, którzy przez cały okres ewego 'życie naukowego' korzy- 
steję z jednakowę intensywnośclę z określonych rodzajów piśmien
nictwo, oraz tacy, którzy niektóre ze źródeł Informecji wykorzy- 
styweli tylko w okresie stażowym.

Również i Ilość piśmiennictwa, które dokumentuje określony 
precownik neuki zależna jest od cech indywidualnych. Obok 'po
chłaniaczy literatury', codziennych gości biblioteki, spotkać 

można i takich, którzy 'nie maję czesu' ne literaturę.
Mimo tych różnic wyliczone powyżej okresy sę łatwo zauwa

żalne, s po charakterze zapotrzebowania, sposobie korzystanie 
i intensywności dokumentowania piśmiennictwa możne z dużym przy
bliżeniem określić poziom zeaweneowanis naukowego orez okres,do 
którego możne zeliczyć danego pracownika. Określić można rów
nież, czy zejęty on jeet w denej chwili przygotowaniem do prac 

doświadczalnych, czy też opracowuje uzyskane wyniki lub przygo
towuje odpowiednlę publikację. Rozpoznenle tekie jest istotne 
nie dla oceny naukowego poziomu danego pracownike, nie neleży 
one do bibliotekerza. Konieczne jest ono jednak die prawidłowej
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obsługi Jego potrzeb oraz dis oceny waZnoAcl dezyderatów piśmien
niczych, które eą zgłeezene.

W okreeie etażowym młody pracownik nauki korzyste przede 
wszystkim z literatury wekezenej mu przez bezpośredniego opieku
na. interesują go w tym czasie opracowanie monogreficzne danego 
tematu, publlkowene najczęściej w drukach zwartych, oraz bar
dziej ogólne oprecowenie metod i technik badawczych, również w 
tej formie publikowanych. Dopiero wykonanie pierwszych prac do- 
śwledczelnych budzi Jego zelntereeowenie preceml szczegółowymi, 
zemieezczonyml w czeeopiemech. Nie Jest on Jednak Jeszcze zmu
szony do ich eyetsmatycznego śledzenie, gdyż i te prace sugero
wane eę mu przez bezpośredniego opiekuna. Ilość czeeu poświę
cona literaturze Jest niezneczne, ponieważ aekeimum czeeu młody 
pracownik musi poświęcić ne zeznajomienie się z tematykę bedew- 
czę zespołu, w którym as pracować, z metodykę pracy doświadczal
nej i technicznę obsługę aparatury. Ole wykonanie pierwszych, 
stosunkowo prostych i nadzorowanych prac doświedczslnych zbędna 
Jest zarówno znajomość najnowszych prac, Jek i prac sterszych, 
dzięki którym dany temat w ogóle istnieje. Dlatego też zelnte
reeowenie źródłami typu current contents i ebetrektsmi Jest mi
nimalne.

Stażystę nie byłby zrssztę w stenie w sposób właściwy wy
korzystać tych źródeł. Sedno 1 drugie bowiem wymaga znajomości 
"wagi naukowej’ sutorów sygnellzowenych będż referowanych prec, 
wartości naukowej czeeopiam, w którym prace te zoetały zemisez- 
czons, oraz umiejętności dokonmnle selekcji w bardzo rozległym 
materiale.

W następnym okresie precownik nauki prowadzi Już berdziej 
samodzlelnę pracę, choć nadal znajduje się on pod etełym kie
rownictwem zeawansowenego bedecze. Okres ten doprowadzić go po
winien do oprecowenia rozprawy doktorskiej. W tym czeele nas
tępuje radykalna zmiana Jego zainteresowenia literaturę, gdyż 
w bardzo szybkim czasie rośnie ilość publikacji,z którymi zo- 
bowięzany Jest zapoznać się.

Oego zainteresowanie opracowaniem! monogreficznymi, a więc 
głównie drukeai zwartymi, maleje. WZrssts natomiast zaintereso
wania pracami szczegółowymi, przedstswlajęcymi badania Już w 
danym temacie wykonane. Interesuję go prace opisujęce poszcze
gólne metody i techniki doświadczalne, zna już ponadto nazwisks
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badaczy, z których pracaal alę Jago własna doówladczania.
Dlategc teł sięga cn w tya ckresle dcsyć intensywnie do wszelkie
go rodzaju abstraktów, w poazuklwenlu literatury zaczyna teł wy- 
korzyatywać cytowene w tekście prac odsyłacze piśmiennicza. Pra
ce dcplaro aygnellzowane, a więc praca, których tytuły publiko
wane aę głównie w current contents nie etanowlę Jeszcze podstawy 
poszukiwań; dcplarc w ckresle opracowywania uzyskanych wyników 
z prac doświadczalnych 1 przygotcwywanle rozprawy doktorskiej, 
a szczagólnla przed aamę jaj obronę wzrasta poszukiwania prac 
najnowszych. W okraala tya następują takła ustalanie pawnej 
cykllcznoścl w poszukiwaniu danych llteraturcwycht okras przy- 
gctcwywania pracy doświadczalnej ■ intensywne wykorzystywanie 
literatury! ckrea pracy, doświadczalnej ■ alnlaalne poszukiwanie 
literatury; okras cpracowywanla wyników 1 publikacji ■ bardzo 
Intensywne wykorzystywanie literatury.

W tya teł czssla występuje bardzo częste zjawisko nadalar- 
nage poszukiwania 1 groaadzanla^ll^ratury. Młcdeau pracowniko
wi nauki wszystko wydaja się byćazalanla wełna 1 odkrywcza 1 
wszystko godna utrwalenia w postaci alkrcfllau, foto- lub kaerc- 
kcpll, szczególnie zaś to, dc czegc aa nadzieję, z braku czesu, 
pcwróclć po uzyskaniu dektoratu. Sę to niestety, 1 na szczęścia, 
nadzieje płonna. Z jednaj bowlaa strony,prowadzę dc nagroaadze- 
nle takich' kartotek, stcaów kaerokcpll 1 fllaów, które nigdy nie 
będę 1 nie powinny być wykorzystane,z drugiej uczę.łe "czego nie 
przeczytałaś dziś - nie przeczytasz jutre". Stęd teł Istctnę . 
rclę oplakuna naukowego, a 1 blbllctakl,Jast nauczania ałedago 
pracownika selekcji aatariału, doboru literatury, ograniczenia 
zaintarssowanla do niezbędnego 1 wałnegc plśalennlctwa. Bez zdo
bycia tych UBlajętnoścl dalsza prsca naukowa w dziedzinie biolo
gii doświadczalnej Jest prawie nlaaołllna.

Następny okras w "łyclcryala naukewya", okres coraz bar
dziej ssaodzlalnaj - cc nie oznacza, ła nie zaspełowaj - pracy 
doświadczalnej, rozpoczyna się od znacznego spadku zainteresowa
nia dla danych literatury. Pc rozpoczęciu dalszych badań nastę
puj e ponowny wzrost groaadzenla danych o pracach Innych autorów. 
Nie oslęga on Jednak ilościowo takich rczalarów,jakia zaobserwo- 
weć mołne było tuł przed ukcńczeniea rozprawy doktorskiej. Nie 
obejmuje on tał tych saaych rodzajów łródeł. Obszerna literatu
ra dotyczęca teaatu, którym zajmuje się pracownik naukowy,opanc-
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v»ana została bowiem przy okazji opracowywania rozprawy. Spada za-* 
interesowanie abstraktami oraz wydawanymi Jako druki zwarte mo** 

nografiami. Rośnie natomiast wykorzystywanie źródeł sygnalizują* 
cych najnowszę lxteraturę, tj. current contents. Podstawę dla u* 
zupełnienia literatury już opublikowenaj ataję się spisy litera* 
tury cytovjansj w bieżęco ukazujęcych się publikacjach. W tym te 
okrssis dokonywana jest sslekcja czasopism, w wyniku której pra
cownik naukowy zaprzestaje czytania wielu z nich i korzysta z 
coraz bardziej ścxśla określonego zestawu tytułów.

Pracownik naukowy posiada już w tym okreaia coraz liczniej
sza publikacje własne, dlatego też current contents,zamisszczaję- 
ca sdreay autorów interesujęcych go prac,wykorzystywane sę rów
nież do wymiany odbitek autorskich.

Przyjęcie kierownictwa zespołu badawczego zwięzane jeet o- 
becnie z otrzymaniem stopnia doktora habilitowanego. Przygotowa
nie rozprawy habilitacyjnej,jak 1 kolokwium habilitacyjnego,jsst 
na ogół momentem rozszerzenia -zaintersaowań poza ściśle "włas- 
nę" dziadzinę pracy doświadczalnej. Prowadzęc pracę badawczę 
zespołu musi on bowism widzieć ję na szerszym tle, dostrzegać 
powiężenia międzydyacyplinarne, interesować się literaturę nis- 
zbędnę dla kilku lub kilkunastu młodszych współpracowników. 
Dlatego też wzrasta ponownis jego zainteresowanie literaturę 
monogrsficznę i metodycznę, a więc drukami zwartymi; nie maleje 
przy tym jego zainteresowanie pracami najnowazymi, sygnalizowa
nymi dopiero oraz pracami publikowanymi w czasopismach. Z tych 
ostatnich korzysta on jednak w coraz wxękazej mierze poprzaz wy
mianę odbitsk autorskich.

Mimo dodatkowego obciężsnia, wynikajęcego z pracy kisrow- 
nlka zespołu badawczego i najczęścisj dalezsgo bszpośrsdnisgo 
i intensywnego udzxału w pracach doświadczalnych, kierownicy cl 
nis powisrzaję śledzenxa literatury innym osobom. Częscisj sę 
tymi, którzy czytaję więcej, niż podległy im zespół, a równoczs- 
śnie 1 tymi. którzy dokonuję najoatrzejszsj sslekcji piśmisnnic- 
twa, ograniczajęc ja do niezbędnego i wartościowego minimum.

Okres bszpośrsdnisgo kierownictwa zespołem badawczym jest 

w "życiorysis naukowym" pracownika okresem najdłuższym. Nis 

kończy się tsż on całkowicie w chwili przsjęcla kierownictwa 
bardziej ogólnego. Na ogół bowxem badacze cl, obok pełnionych 
funkcjx kxsrownikow instytutów, zakładów, czy innych dużych
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Jednostek orgenizacyjnych, pozostaję kiarownikemi określonych 
zespołów badawczych. Mimo to zaobserviovwac można istotne zmiany 
w zaintarasowaniu różnymi rodzajami źródeł piśmienniczych. Przy
czyn takich zmian neleży szukać zarówno w coraz większym braku 
czasu, co tvynika z rosnęcego obcięźenia różnymi obowięzkaml, o- 
raz w tym, że badacz zobowięzany Jest Już wówczas do orientacji 
w bardzo niekiedy szerokim zakresie tematycznym. Śladzanle bie- 
żęcej literatury, zwięzanej z bazpośrednio intaresujęcym go te- 
matam powierza on przeważnie innym pracownikom, koncentrujęc się 
na pracach monograficznych, z wielu niekiedy dziedzin. Maleje 
zatem zainteresowanie dla current contenta i czasopismemi, a 
wzrasta wykorzystanie druków zwartych; w calu uzupełnienia luk 
w bieżęcym piśmiennictwie powraca on okresowo do abstraktów. Oo 
abstraktów powraca on również 1 wówczas, kiedy publikuje prace 
ogólna, syntetyzujęce, wymagajęce przedstawiania rozwoju okreś
lonej dziedziny badań w okreaie szeregu ubiegłych lat. Te właś
nie zainteresowania, bardziej ogólna, prowadzęce do syntez nau
kowych nie kończę się wraz z przejściem na emeryturę. Często do - 
piero wówczas następuje'ich intensyfikacja i trwa nadal kontakt 
z bibliotekę, z gromadzonę przez nię literaturę.

Zapotrzebowanie na informację a stopień Jego zaspokojenia

Podstawowym zadanlam badacza w omawianej dziedzinie Jest 
i pozostaje do końca prowadzenie prac doświadczalnych, opraco
wywania i publikowanie jej wyników. Najistotniejszę miarę dzia
łalności nie Jest wiedza o tym co zrobili inni, lecz to co do
konał poprzez swoja prace doświedczalna określony pracownik 
nauki w okraślonym temacie. Obok bardzo wielu warunków, które 
muszę być spełnione by mógł on wykonywać swe badania, dyspono
wać on musi również maksymalnie szybkim 1 bezpośrednim dostę
pem do literatury biologicznej, śledzenie, i to stałe śledze
nie tych,czy innych źródeł piśmienniczych Jest więc oczywistym 
warunkiem pracy badawczej. 4i zakresie biologii doświadczalnej 

pracownicy nauki poświęcaję bardzo dużę ilość czasu na nieus
tanne zapoznawanie się z publikowanymi pracami, a znajomość 
prac “z ostatniej chwili” Jest warunkiem niezbędnym dla prowa

dzenia istotnych i liczęcych się badań - równie istotnym jak 
koniaczność dysponowania najnowszę aparaturę 1 odczynnikami. 
Prowadzenia badań doświadczalnych w dziedzinie biologii Jest
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obecnie tak drogie, że zbędne ich powtórzenie 1иЪ wykonanie ich 
bez uwzględnienia najnowszych danych Jest poważnym marnotrawst- 
wam środków finansowych. Stęd biarze aię Żywa zaintarasowanie 
biologów bibliotakę, azybko i sprawnia działajęcę i dysponujęcę 
odpowiednim dla ich bsdań księgozbiorem. Stęd też bierze się du
że zspotrzebowania na różne, odpowiednie do omówionych pot/yżej 
okresów "życia naukowago", rodzaja źródeł literatury, sygnali- 
zujęcej i dokumentujęcaj publikowane prece. Przade wszystkim 
Jednak biolog zainteresowany Jest oryginalnymi publikacjami i- to, 
jak wyjaśniono powyżaj, publikacjemi oryginalnymi, a nia ich ko

piami.
Zaspokojenie zapotrzebowania na literaturę biologicznę, u- 

kazujęcę aię przede wszystkim Jako czasopiema,bywa mierzone po- 
równeniam tego, co ukazuje się na świecle z tym, czym dysponuję 
biblioteki biologiczne w kraju. VVnioaki z takiego porównanie sę 
wręcz alarmujęce, lecz na ezczęścle mylne. Ani w Polecą, eni ni- 
gdzia na świacie nie ma biologa, który chciałby dysponować 
przeszło 8000 czasopism lub mieł nadzieję, że przeczyta lub, że 
tylko przejrzy przaszło 200 OOO prac dokumantowanych rocznie w 
"Biological Abstract". Nie ma, i zapewne nigdy nie będzia, ta
kiej eytuacji, by w Jednym kraju uprewiano wszystkie kierunki 
tak rozległego obszaru badań. Jaki poeieda biologia. W zakresie 
zaś tak drogich badań. Jakie prowadzi się w naukach podstawowych 
w Polsce, kierunki ich i temetyke muszę być,i sę od wielu Już 
lat,planowo określane i atałe korygowane, dostosowywane nie tyl
ko do posiadanego potancjału badawczego - pracowników naukowych, 
wyposażenia i środków finansowych - ale i do najistotniejszych 

potrzeb. Proporcjonalnie do,tych możliwości 1 potrzeb ustalane 
było i Jest bieżęce zeopatrywanie bibliotek biologicznych. W ta
kim też semym stopniu, w Jekim nsukl te muszę stale uzssadniać 
swe potrzeby i konieczność wzrostu nakładów finansowych die po
krycie potrzab osobowych, aparaturowych i szaragu innych, uza
sadniać muszę one potrzeby w zakresie niezbędnego piśmiennictwa.

Opinie na temst zaopatrzenia nauk biologicznych w tę nle- 
zbędnę literaturę sę pesymistyczne. Jeżeli, Jak zszneczono,po

równuje się Je z całościę wydawenej na świacie literatury. Sę 
one natomiast wręcz entuzjestyczne. Jeżeli wysłucha się zdania 
bardzo licznych biologów z zagranicznych ośrodków badewczych, 
dziełajęcych w krejech zasobniejszych i wielokrotnie większych
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niż Polska. W opinii biologów.bezpoirednlo 1 stale mykorzystuję- 
cych literaturę blologlcznę,zaopatrzenie to Jast prawie wystar
czaj ęce. Nie Istnieje ani t^ka sytuacja, aby pracownicy nauki 
w zakresie biologii doświadczalnej nie dyaponowell wyetarcze- 
Jęcę grupę źródeł eygnellzujęcych publikowane prace, lub aby 
nie było w kraju podstawowych czasoplam, głównego żródłe danych.
W zakreśla publikacji dokumentujęcych Już opublikowane prece, e 
więc wydawnictw abstraktowych Istnlaje newet być może nedmlerne 
obecnie Ich prenumerate.

Nla oznacza to, by zbędne były stałe dodatkowe nakłedy fi
nansowe. Zwlęzane Jednak powinny one być w niedużym Już tylko 
stopniu z rozszarzenlem zestawu napływejęcych czesoplsm, lacz 
ze sprowadzaniem do kraju ezeragu czasopism w większej Ilości 
egzemplarzy. Tak samo bowiem. Jak niemożliwe Jest aby z Jednego 
aperstu korzystała nedmlerne liczba badaczy, niemożliwe Jest a- 
by z jednaj publikacji korzystała zbyt duże Ilość czytelników. 
Szybki dostęp do oryginalnej publikacji, wykorzystywanej przez 
biologa o różnych porach dnie, często 1 w nocy, w przerwach po
między kolejnymi dośwledczenleml,a i na urlopie, nla może być za- 
stęplony ani prazencyjnym udostępnianiem tych najnowszych de- 
nych w czytelniach bibliotek, ani taż odbitkami kserograficzny

mi, nla oddajęcyml niezbędnej oryginalnej dokumentacji fotogre- 
ficznej. Straty, które wynikaję z odrywania badacza od podstawo
wej pracy, zmuszonego do biegania po wielu blbllotakachi koezty, 
które zwlęzane sę za sprowedzanlam 1 eksploatację kserografów 

oraz koszty, które powoduje nadmierny ruch wypożyczalni między
bibliotecznej eę na pewno nieporównywalnie wyższa, niż koezty. 
Jakie zwlęzane sę ze sprowadzaniem do kraju większej liczby 
egzemplarzy określonych czasopism.

Dodatkowy, etały wzrost kosztów spowodowany Jeet stałym 
wzrostem cen wydawnictw, tek zwartych Jak 1 czasopism. Nie Jast 
on Jednak czynnikiem zaekakujęcym, gdyż nla dotyczy tylko publi
kacji, a wszystkich elementów niezbędnych do prowadzania badeó 
naukowych. Daleko trudnlejszę sprawę Jast uzyskania możliwości 

rozszerzenia prenumeraty o nowa, niezbędna czasopiama - analogi
cznie Jak trudnę sprawę Jest naoycia nowej aperatury, niezbędnej 
dla zeplanowanych badan.

Wymuszania dokonywania skraślań posiadanych z prenumeraty 
czasopism, eby umożliwić nabycie nowegc czasoplsme, w pewnym ze-
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kresie nie zmniejszę rzeczywistego zaopatrzenie biologii. Możli
we jest bowiem, że skreśleniu ulegają czesopisma, które z róż
nych tvzględów stały się zbędne lub mało istotne,! że dziełe tu 
swoista "selekcja naturalna". W wielu jednak przypadkach prowa
dzi to do groźnej w skutkech jednoegzemplarzowości lub do skreś
lenia niektórych czasopism istotnych, ze wszystkich bibliotek 

biologicznych.
Być może, przedstawiona ocena stanu zeopetrzenie w litera

turę biologiczną wydaje się zbyt optymistyczna, Oeśli jednak 
prace autorów będących pracownikemi instytutu, których biblio
teka nasza obsługuje aą, i to chętnie, przyjmowane do druku 
przez znane ne świecie czasopiema i są cytowane przez poważnych 
autorów, to oznacza to, że ich poziom, a w tym i poziom litera
tury z jakiej korzystają, nie odbiega od przeciętnej w krajach 
zeeobniejszych w środki finansowe. W wielu też przypadkach auto
rom tym znane wydawnictwa zlecały opracowania prac przeglądowych 
oraz recenzje prac przeznaczonych do druku. Wykonanie, i to do
bre, takich zleceń nie byłoby możliwe, gdyby autorzy polscy nie 
dysponowali, i to od lat, wystarczającą bazą literatury.

Ocena taka nie oznacza, że nie mamy nic więcej do zrobie
nie, gdyż już samo utrzymanie obecnego poziomu zaopatrzenia wy
maga nieustannych wysiłków. Wszelkie jednak wysiłki zmierzające 
do poprawy pokrycia zapotrzebowania na literaturę biologiczną 
muszą być funkcją potrzeb biologów i od nich ostatecznie zale
ży, czy instytucja, w której pracują widzi potrzeby biblioteki. 
Oeżeli nie, to nie warto zastanawiać się nad metodemi poprawy 

pokrycia zaopatrzenia na literaturę, warto natomiast zastanowić 
się nad dalszym loeem danej placówki naukowej.

Instytuty lub inne placówki naukowe, nawet wówczas jeśli 
zajmują się bardzo zbliżono tematyką, mają swą specyfikę, usta
lony wieloma czynnikami tryb pracy i obyczaje. Różnice w widze
niu rzeczywistego zapotrzebowania na informację będą więc, z 
punktu widzenia biblioteki, nawet 1 wówczas znaczna. Wręcz od
miennie wyglądać już może zapotrzebowanie na informację biblio- 
taczną w placówkach naukowych innych dziedzin wiedzy zalicza
nych do szerokiego obszaru badań biologicznych. Zupełnla ina- 
czaj wygląda ono tam, gdzia biblioteka 1 książka są warsztatem 
pracy naukowej.
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Porównanie zapotrzebowania na informację bibliotecznę, ta
kiego Jakie występuje w poezczagólnych konkretnych bibliotekach 
obsługujęcych różne dziadziny nauki, pozwela napewno lepiej zro- 
zumiać te zagadnienia. Pozwala też na poprawę poziomu własnej 
pracy. Stewianie jadnak zbyt ogólnych wnioeków powodować może, 
że będę one oderwane od rzeczywistości, a tym samym tracę jakie
kolwiek praktycz/ie znaczenie.

Centralna informacja o zbiorach literatury biologicznej

Ola prawidłowego zaepokajania zapotrzebowania na piśmien
nictwo biologiczne bardzo istotnę sprawę jest nie tylko to, by 
wiedzieć Jakie piśmiennictwo jest ważne 1 niezbędne, ale i to 
by wiedzieć, gdzie ono w kraju się znajduje. O ile pierwsza 
sprawa nie stanowi dla nauk biologicznych żadnego problemu, 
o tyle druga dopiero obecnie doczekała się swego rozwięzania. 

Wydawanie przez Bibliotekę Narodowę 'Centralnego katalogu ble- 
żęcych czasopism zagranicznych w bibliotekach polskich' pozwe
la na szybki dostęp do odpowiednich źródeł, znajdujęcych się po
za maciarzystę placówkę. Nie Istniała bowiem nigdy, 1 nie będzie 
istnieć zapewne, taka sytuacja, by najlepiej nawet zaopatrzona 
biblioteka biologiczna poaiadała 'wszystko". Każda z nich od da

wna posiada ewę specjalizację, ustalonę nie dzięki poględom bi
blioteki, a w wyniku specjalizacji nauki, procesu stałego i nie
zależnego od biblioteki, lecz od rozwoju nauki w Polsce. W za

kresie nauk biologicznych na szczęście istnieje od lat taka sy
tuacja, że bezpośrednia współpraca badaczy wielu placówek biolo
gicznych stymulowała bezpośrednię współpracę ich bibliotek.
Oest ona faktem tak dawnym, jak dawny Jest rozwój tej dyscypli
ny naukowej.

DEMAND FOR LIBRARY INFORMATION IN THE FIELD 
OF EMPIRICAL BIOLOGY

S u m a г у

The article deals with problems of demands for biological 
litersture and satisfying these needs on the basis of experien-
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се gained et the Library of the N. Nencki Institute of Empiri
cal Biology of the Polish Academy of Sciences. There ere che- 
recterized types of information sources requested by ecientists 
in the field of empirical biology such as eignel information, 
published documents, literature c i in publiehed documents, 
abstracting publications, date banks etc.

The author defines the degree of usefulness of different 
kinds of information sources contingently upon the degree of 
their using, which differs at eeparete stages of biologist's 
"scientific life". The author also takes up the subject of the 
reel request for literature end assumes an attitude towards re
cent conclusions resulting from the comparison of the whole bio
logical literature published in the world with number of publi
cations coming to the country.

ПОТРЕБНОСТИ В БИБЛИОТЕЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ЭКСПЕРЖШТАЛЬНЬБч, БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Р е з ю м е

В статье,на основании опыта библиотеки Института экспе- 
рилентаяьной биологии и й . Н. Ненцкого ПАН, рассматриваются 
вопросы, связанные с потребностями и удовлетворением нуад по 
биологической литературе. Автор обсуждает виды источников ин- 
форлации в области экспериментальной биологии, в которой нуж
даются научные работнигш - сигнальную информацию; опубликова
нные работы; литературу, цитируемую в публикациях; рефератив
ные журналы; банки данных и др.

Далее автор определяет степень пригодности различных ви
дов и источников инфо1мации в зависимости от степени их испо
льзования, разной в очередных этапах "научной жизни" биолога. 
3 статье представлены проблемы реальных потребностей в лите
ратуре, высказывается мнение относительно выводов, основан
ных на сравнении всей биологической литературы, публикуемой 
в Т.П1РЗ, с числом публикаций, приходимых в страну.
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EWA CHMIELEWSKA-GORCZYCA
Instytut Bibliotekoznawstwa 
1 Inforaacji Naukowe] UW

TERMINY ZAKAZANE /ASKRYPTORY/
W jęZYKACH’ INFORHACYONO-WYSZUKIWAWCZYCH

Ró2ne typy teralnów zakazanych występu]ęcych 
w słownikach ]ęzyków lnforascy]no-wyszuklwaw- 
czych /zgrupowana w 10 klasach/. Synonlay i 
quasleynonlay daakryptora na gruncie ]ęzyka 
naturalnego. Teralny zbyt węskie lub zbyt o- 
gólne dla potrzeb wyszukiwania. Tarainy obco- 
]ęzyczne będęce odpowlednikaal deskryptorów. ' 
Antonlay deskryptorów na gruncie ]ęzyka natu
ralnego. Tarainy żargonowa, archaiczne 1 his
toryczne. Teralny pokrewne seaantycznie /sy
nonlay wyezuklwswczs/. Inwersyjne postaci 
deskryptorów 1 eskryptorów. Skróty lub foray 
rozwinięte skrótów. Warianty graficzne /wyra
zy o inne] pisowni niż dsekryptor/. Odalenns 
foray greaatyczne deskryptorów 1 eskryptorów.

Słownik ]ęzyka lnfcraecy]no-wyszuklwawczego aoże być wyrażo
ny będż w forals gotowego wykazu ]ednostak leksykalnych /słownik 
jawny, explicits/, będż w forals utajona] /iapllcite/. kiedy to 
na podstawia reguł budowania poprawnych Jednostek leksykalnych 
tworzyay w syeteale Inforaacyjno-wyszuklwawczya konkretna opisy 
dokuaantów /charakterystyki wyszukiwawcze/; eleasnty wchodzęca 
w skład tych charakterystyk wyszukiwawczych składaję się ne słow
nik danego Języka Inforaacyjno-wyszuklwawczego.

'Zagadnienia Inforaacji Naukowej' 1981 nr 1/38/
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w  słowniku utajon/o występować nogę tylko Jadnostki leksykal
na danego języka informacyjno-wyszukiwawczsgo, gdyż tworzony jest 
on tylko ns podstawia gotowych poprawnych tekstów w danym Języku 
/charakterystyk wyszukiwawczych/, natomiast w słowniku Jawnym o- 
prócz Jednostek leksykalnych danego Języka informacyjno-wyazuki- 
wswczego /deskryptorów/ mogę Jeszcze istnieć terminy zakszsns, 
nie przyjęta do danego Języka /aakryptory/. Wprowadzona aę one 
w celu ułatwianis przekładu tekstów z Języka naturalnego /charak- 
,terystyki słowne dokumentów i zapytania informacyjne/ na teksty 
w Języku informacyjno-wyezukiwawczym /charakterystyki wyszukiwaw

cze dokumentów i instrukcja wyszukiwawcze/.
Terminami zakazanymi w słowniku sę w zasadzie terminy Języks 

naturalnego uznane przez sutorów ałowniks ze "potsncjslne* dss- 
kryptory, tzn. słowa kluczowe, która niewykwalifikowani dokumen
taliści lub użytkownicy mogę wykorzystywać do charakteryzowania 
dokumentów lub wyrażanie potrzeby informacyjnej. Im szerszy Jeat 
zakres tematyczny danego systemu informacyjno-wyszukiwawczego o- 
rsz Im mniej wyszkoleni sę dokumantsliści i użytkownicy, tym wię
ksza liczbę sskryptorów powinna się znsjdowsć w słowniku.

W istniejęcych słownikach Języków informacyjno-wyszukiwsw- 
czych wyróżnić możne nsstępujęce typy sskryptorów, przy czym 
granica między nimi Jest bardzo niawyrsżna;
1/ synonimy i quasisynonimy deskryptore na gruncie Języka natu

ralnego;
2/ terminy zbyt węskis lub zbyt ogólne dla potrzeb wyszukiwania; 
3/ terminy obcojęzyczna lub pochodzenie obcego, będęce odpowied

nikami deskryptorów;
4/ antonimy deskryptorów na gruncie Języks naturalnego;
5/ terminy żargonowe i archaiczne lub historyczne;
6/ terminy pokrewne semantycznie, która uznane zostały za

'synonimy wyszukiwawcze* /searchonyms/ ze względu ns swoista 
potrzeby występujęce przy wyszukiwaniu;

7/ inwersyjna postsci deskryptorów i askryptorów;
8/ skróty lub formy rozwinięte skrótów;

9/ warianty graficzne, tzn, wyrazy o innej postaci graficznej 
/pisowni/ niż deskryptor;

10/ inne formy gramatyczne deskryptorów i sskryptorów.
Zeuweżyć tu mcżna, że kryterium wyboru niektórych z tych 

terminów Jest semantyczne /synonimy, antonimy, terminy zbyt węs-
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kle/, e niektórych - foraelne /skróty, Inwersyjne postscl deskry p- 
torów itp./.

Synonimy 1 guaslsynonlmy. Synonimy i queslsynonlmy Języke 
nsturslnego' grupowane sę n kiesy równoneżnoćcione 1 do Języke 
informacyjno-wyszuklwsnczego wybrana Jest tylko Jedna Jednostka 
leksykalna /msjęca wtedy rangę deskryptors/ z pozostałymi wyra- 
zscil klasy powięzana relację ekwiwalencji wyszuklwswczej /zob.3 /, 
np.

PR03EKT0R

Nu Aparat projekcyjny 
Diaskop 
Rzutnik

PRZEGLĄD DOKUMENTACY3NY
Nu Czasopismo abstraktowe 

Czasopismo przeglądowe 
Czasopismo referatowe 
Czasoplemo referujące 

NAUCZANIE
Nu Szkolenie 

Uczenie
Synonimy 1 qusslsynonlmy występują stosunkowo często w termino
logii naukowej. Altchlson i Gilchrist wymieniają Jako najczęst
sze typy synonimów włsóciwych /1/:

1/ nazwy hsndlowe /firmowe/, np.
PIRAMIDON Nu Aminoplryns, Amlnofenazon 
KWAS FOLIOWY Nu Kwss pteroyloglutaminowy, Witamina M 
SPIRYTUS SKAŻONY Nu Densturat 

2/ terminy o Innych tródłosłowach, np.
BIBLIOLOGIA Nu Kslęgoznswstwo 
HELIOTERAPIA Nu Leczenie słoócsm 
RENESANS Nu Odrodzenie 
b a l n e o l o g i a  Nu Biologia zdrojowiskowe.

Przypadki synonlmli nszw srtykułów hsndlowych są bardzo 
powszechne w chemii 1 fsrmscji, gdzie określony zwlązsk chsml- 

czny lub lek mole alsć nadsną przez wytwórców znaczną ilość 
nazw firmowych, np.

TOLGIIBUTAMIO Nu Arcosal, Artosln, Olsbuton,- Dollpol, 
Fresen, Gllcotron itd.

^nslogiczną praktykę moZna znalstć w medycynie przy nszwach 
:horób, np,"

DUR Nu Tyfus 
DYFTERYT Nu Błonica,
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a azczagólnla w powszechnya stosowaniu eponlaów przy oaswlanlu 

niektórych syndroaów. np.
ORti^CZKA PORAiNA Nu Choroba Psrklneona
POKRZYWKA BARWNIKOWA TRWAŁA Nu Choroba Nsttlashipe.

Nazwy chorób uznać noZna nie za synoniay, sla zs akwiwslsn- 
ty nazw w Języku naturalnya i w Języku nsuki /konkrstnia w Języ
ku asdycyny/. Analogicznie byłoby w Języku cheaii i w języku 
biologii /systswatyki biologicznej/. Przy tskisj interpretacji 
tsrainy obcojęzyczna będęca odpowiedniksai daskryptora /zob. 
punkt Ъ/ stanowiłyby szczególny przypadek taralnów synoniaicz- 

nych.
Tsrainy o innych żródłosłowach sę to najczęściej wyrazy po

chodzenie obcego, więc i w tya przypadku zaciera się grsnics aię- 
dzy synoniasai a teraineai obcojęzycznyai /zob. punkt 3/. np. 

ODKAŻANIE Nu Dszynfakajs 
PROFILAKTYKA Nu Zapobieganie 
ZIOŁOLECZNICTWO Nu Fitotsrapia 
OEGENERACOA Nu Zwyrodnienia 
BIOGRAFIE Nu Życiorysy.

Wyjętkowo liczne Jsst tu grups nazw dziedzin i dyscyplin nsuko- 
wych, np.

Sinologia zob. FILOLOGIA CHIASKA 
Ludoznawstwo zob. ETNOGRAFIA 
Dęzykoznewstwo zob. LINGWISTYKA
_ Przy nszwsch dziedzin i dyscyplin nsukowych występuje czę

sto Jeszcze inny przypadek synonlaii - utworzenia nowsgo tsral- 
nu przez połęczania dwu tarainów opisowych, np.

Chearia biologiczna zob. BIOCHEMIA 
Cheaia geologiczne zob. GEOCHEMIA 
Filozofia historii zob. KISTORIOZOFIA

Nsjczęstszya Jsdnsk typem w taj grupis askryptorów s9 syno
nimy istniejęcs w dsnya Języku naturalnym, ns którego słownictwie 
opisrs się Język Informscyjno-wyszuklwswczy, np.

Kolor zob. BARWY 
Zwyczaje zob. OBYCZAOE 

Tłuasczania zob. PRZEKŁADY 
Ociaaniali zob. NIEWIDOMI.
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Teralny zbyt węskie lub zbyt ogólne. Słowa kluczowe uznane 
ze zbyt szczegółowe dla potrzeb danego eystaau lnfóraacyJno-wy- 
szuklwawczego nie wchodzę dc ełownlctwa danego Języka InforaaoyJ- 
no-wyezuklwewczego. Wyetępuję w tezauruele tylko Jako aekryptory, 
klerujęce do teralnu ogólniejszego /ezerezego/i raprezentujęcago 
danę klasę pojęć specyficznych /Jest to tzw. 'podclęgnlęcle pod 
pozloa*/, np.

Slewnlkl zob. MASZYNY ROLNICZE
Geoaetrle - nauczanie zob. MATEMATYKA - nauczania
Trusty zob. MONOPOLE KAPITALISTYCZNE
OoroZkl konne zob. POOAZOY KONNE

Teraln reprezentujęcy takę klasę pojęclowę nosi w Języku angiels
kie epecjalnę nazwę *broed contelnlng tera* /szerszy teraln obej- 
aujęcy/. np.

BALL GAMES /Gry z 
Uf Footbal 

Crlckat 

Golf 
Tennis

ZBOZE
Nu

piłkę/
Oęczalaó 

Owlas 
Proao 
Pezenlca 
Zyto

Liczba teralnów "podclęgnlętych* w tan sposób będzie anlej- 
SZ8 w "JędroweJ* częócl tezauruse. większa w dziadzinach peryfe
ryjnych. Oczywiście, Jeśli Jaden z teralnów 'podcięgnlętych* wy
stępuje z czasea coraz częściej w charakterystykach wyszukiwaw
czych lub Instrukcjach wyszukiwawczych, aoZe stać się deskrypto- 
rea, podczas gdy pozostałe słowa kluczowe dalaj będę teralnaal 
zakszanyal/; np. w systeale wyszukiwawczya pojawia się duło prac 
ns teaat pszenicy 1 w zwlęzku z tya wprowsdzaay do słownika des- 
kryptor PSZENICA, usuwaJęc go Jednocześnie z grupy askryptoro- 
wej, znajdujęcej się pod deskryptorea ZBOłE /zob. powyłazy przy
kład/. Warto zsuwałyć, łs znaczenie tago deskryptora ulega wtedy 
żalenie, odsyła on bowlea do wszystkich dokuaentów aówięcych o 
rółnych gatunkach zbół z wyjętklea pszenicy. Przykładów takich 

aołne znaleźć dość dużo w Istniejęcych słownikach Języków Infor- 

aacyjno-wyszuklwawczych, np. w Tezaurusie UNESCO /12/ Istnieje 
deskryptor:

AQUATIC SPORTS /SPORTY WODNE/ 
reprezentujęcy takie aekryptory. Jak;

Giving /Nurkowanie/



Water-skiing /Nsrty wodne/
Selling /Żeglerstwo/. 

sle oprócz tego Istnieje deskryptor:
SWIMMING /PŁYWANIE/,

który z deskryptoree AQUATIC SPORTS połęczony Jest relscję pod- 
rzędnoścl. W przypsdkech teklch bardzo ważne Jest umieszczanie 
wszystkich askryptorów szczegółowych pod ogólniejszym terminem 
preferowsnym, ponieważ grupę askryptorowa precyzuje zskres uży
cia tego terminu, dokładniej określejęc Jego znaczenie, odbisgs- 
Jęce nieco od oczekiwanego ne podstawie znajomości tego terminu 
w Języku naturalnym.

Słowe kluczowe uznane zs zbyt ogólne die potrzeb wyszukiwaw
czych denego systemu w tezaurusech występuję bardzo rzadko. Od- 
syłeję one wtedy najczęściej do berdzlej specyficznych terminów 
do wyboru, np. '

Matematyka zob. ALGEBRA
GEOMETRIA
TRYGONOMETRIA

Czasaax ograniczaję one zakres denego terminu ogólnego do 
dziedziny, die której sporzędzony Jest słownik, np. w tezauru
sie z zakresu informacji naukowej :

Magazyn zob. MAGAZYN BIBLIOTECZNY 
Szum zob. SZUM INFORMACYONY.

Askryptory tego typu występuję częściej w słowniksch hlersr- 
.chicznych. w których umieszczanie terminów nawet zbyt ogólnych 
die denego systemu Jest celowe ze względu ne spójność drzewa hie
rarchicznego. W takich przypadkach w schemacie klasyfikacyjnym 
przy terminach tego typu umieszczane sę gwlszdki lub inne ozna- 
czenis wskszujęce, iż termin ten nie może być użyty przy indek
sowaniu i zalecane Jest stosowanie terminów połęczonych z nim 
relscję podrzędności.

Terminy obcojęzyczne lub pochodzenia obcego. Odsyłaję one 
zezwyczej do terminu polskiego, np.

Badminton zob. KOMETKA 
Rubella zob. RÓŻYCZKA.

Coraz częściej spotyka się Jednak zdsnie, ze do słownika 
powinny być wprowadzone formy obcojęzyczne, a odpowiedniki pols-

ЗЛ



kie umieszczone Jedynie Jako terminy zakazane. Miałoby to ne celu 
"umiędzynerodowienie'' systemu i ułatwienie ewentualnego przekładu 
tezeurusa ne inny Język.

Terminy obcojęzyczne występuję najczęściej w słownikach z 
zakresu medycyny /odpowiedniki nezw chorób w Języku łacióskim/ np. 

GRUŹLICA Nu Tuberculosis
i w biologii /łecińskie odpowiedniki nazw zwierzęt i roślin w sy
stematyce zoologii 1 botaniki/ np.

PIES. Nu Cenie fsmlllerls.
a tskże w geogrsfll, gdzie obok spolszczonych nazw Jednostek geo
graficznych występuję nezwy oryginelne, np. w systemie "Konferen
cje” w Bibliotece Głównej Politechniki WerszawskleJ wersje pols
kie obcych nezw geograficznych występuję Jako synonimy /2/, np. 

FIRENZE - FLORENCOA.
Istnieję tekże słowniki podajęce odpowiedniki deskryptors 

w kilku wybranych Językech neturalnych, np. w Tezaurusie IDC 
wśród terminów wyliczonych pod deskryptorem znajduję się odpo
wiedniki tego terminu w Języku angielskim, francuskim, hlszpeń- 
sklm. “Słownik haseł z dziedziny medycyny” podaje przy niektórych 
hasłach odpowiedniki w Języku ąnglelsklm, francuskim, niemieckim, 
rosyjskim 1 włoskim, umleszczajęc Je Jeko terminy zakazane, np. 

SKĆRA - zapalenie
oda. Dermatlte fr.wł

HautentzOndung n 
Skin, Inflammation of a 

Wospelenle koźi r.
Terminy pochodzenie obcego występuję także często w tezau

rusach w neukech technicznych, gdzie wiele terminów przejmowa
nych Jest z Języka angielskiego, pomimo że istnieję ich polskie 
odpowiedniki, np. Program tłumaczęcy zob. TRANSLATOR, Lapping 
zob, DOCIERANIE. Pulpit sterowniczy Zob. KONSOLA.

Antonimy deskryptorów w Języku naturalnym. Hutchins /5/ 
wyróżnia trzy podstewowe typy antonimii:

1/ komplementarnę /complementary/,
2/ konwersyjnę /converse/,
3/ skalsrnę /scalar/.

Antonimię komplementarnę reprezentuje np. pars ”noc-dzień". 
0 ile w pozostałych wypadkach użycie danego wyrazu neguje wszyst-
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kie pozostełe wyrazy denej klasy. np. “niebieski" implikują "nie 
czerwony", "nie zielony" itp., to w przypadku antonimii koraple- 
raenternej użycie wyrazu implikuje zaprzeczenie tylko Jego dopał-
niania, np. "dziert" implikuje "nic noc".

x/ *Antonimię konwersyjnę ' reprezentuję np. pary "k ic -
aprzedeć", "męż - żona": dwa takież terminy, które sę oi-czycjami 
zwięzenymi, tzn. Jeśli A Jest mężem 8, to В jest żonę A; 
Jeśli В kupuje od A, to A sprzedaje B.

Przykładem antonimii skelernej sę pary: "dużo - mało", " 
"ciężko - lekko", "suchy - mokry". Antonimy tego typu posiadaję 

dwie cechy charakterystyczne:
1/ pełnię funkcję porównewczę: Jeśli mówimy, że cos Jest 

duże, to po prostu porównujemy z normalnym rozmiarem obiektów 

danej kleay,
2/ zazwyczaj Jeden z pary wyrazów entonimicznych Jest bar

dziej neutralny.
Wśród teoretyków Języków informacyjno-yyyszuklwawczych panu

je przekonanie, że antonimy komplementarne 1 konwersyjne powinny 
być reprezentowane w słowniku przez dwa różne deakryptory /po- 
łączone najwyżej relację "deskryptor skojarzeniowy"/, natomiast 
antonimy skalarne powinny być reprezentowane przez Jeden des- 
kryptor. Sę to bowiem terminy przedstawiajęce dwa przeciwstawna 
punkty widzenia /aspekty/ Jednego clęgłego układu własności 1 
na ogół użytkownicy poszukujęcy Jednego aspektu mogę być także 
zainteresowani drugim. Z dwóch takich antonimów Jeśli Jeden po
siada właściwości cechy zerowej, to wybiera się go na deskryp- 
tor, np. szorstkość zob. GŁADKOŚĆ, gdyż gładkość Jest to szorst
kość o zerowym etopniu.

Praktyka jednak pokazuje, że najczęściej w słownikach Języ
ków informacyjno-wyazukiwawczych redukowane sę terminy entonlmi- 
czne posiadajęce ten sam rdzeó Językowy; sprowadza się Je wtedy 
do formy bez przedrostków zaprzeczejęcych, np. Antyklerykalizm 
zob. KLERYKALIZM, Asymetrie zob. SYMETRIA, Antytoksyny zob. 
TOKSYNY.

W  niektórych przypadkach tylko analiza treści dokumantów 
w danym systamie wyszukiwawczym pozwoli ustalić relację ekwi
walencji wyszukiwawczej między terminami antonimicznymi.

X/ Przez wielu autorów konwersy nie sę traktowane Jako antonimy.
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stwierdzajęc np. czy terminy te wyatępuję bardzo często w tych 
samych kontekstsch, np. artykuł o postkoordynacji będzie z pew- 
nościę. wspominał, przez wskazania cech przeciwstawnych, o pra- 
koordynacjl, dlatego w słowniku umieścimy artykuł askryptorowy 
Prekoordynacja zob. POSTKOORDYNACOA. Należy Jednak pemiętać.że 
mcgę istnieć kontekaty, gdzie takie antonimy nie sg ekwiwalent
na, np. tekst "Metody redukowania twardości stali" nie będzie 
relewantny do tekstu “Metody redukowania miękkości steli". Na
leży w takich wypadkach obliczyć stosunek tekstów, w których da
ne antonimy sę ekwiwalentne, 1 w których nie sę, i wtedy podjęć 
decyzję, czy należy umieścić ja w słowniku Jako dwa daskryptory 
czy Jako Jeden deakryptor z odeyłajęcym do niego drugim termi
nem - eskryptorem /10/.

Terminy żargonowe, archaiczna lub historyczna odsyłaję do 
terminów naukowych 1 nowych, współczesnych, np.

Oaponke zob. wOZEK NAŁADOWNY ZBIORNIKOWY 
Aeroplany zob. SAMOLOTY 
Ping-pong zob. TENIS STOŁOWY 
Petereburg zob. LENINGRAD 
Kslężnlca zob. BIBLIOTEKA 
Afekty zob. UCZUCIA.

Terminy pokrewne samentycznia. Oest to grupa z pawnośclę 
najliczniej reprezentowana w słownikach języków informacyjno- 
-wyszuklwawczych, a której kryterium wyodrębnienia Jest trudne 
do sprecyzowania. Sę to po prostu terminy uznana przaz autorów 
Języka za zwlęzana ze sobę semantycznie /zbliżone znaczeniowo, 
występujęce razem w większości tekstów/ na tyle, iż mogę repre
zentować slabie wzajemnie w procesie wyszukiwania informacji, 
np.

Zachmurzenie zob. CHMURY 
Watykan zob. PAPIESTWO 
Zepobieganie wypadkom zob. BHP

Szczególnie często terminy zakazane tego typu występuję 

w słownikach Języka haseł przedmiotowych. Odsyłaję one wtedy 
najczęściej' do tzw. "wyrażeń zredukowanych" /4/, np. Pozyty
wiści zob. POZYTYWIZM. Zasadę skupiania nazw /redukcji/ sto
sowana jest dość często w języku haseł przadmiotowych;
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^  1/ przy nazwach grup osobowych, czynnie lub biernie, zawodo
wo lub okolicznościowo związanych z dan^ dziedzinę: sprawców, wy
konawców, wytwórców, pracowników, np. Komunista zob. KOMUNIZM, 
Neofeszyste zob, NEOFASZYZM, Powstaniec wielkopolski zob. POWSTA
NIE WIELKOPOLSKIE, Bibliotekarze zob. BIBLIOTEKARSTWO:

2/ przy nazwach miejsca, ośrodka, warsztatu, zakładu, pracy, 
np. szpitale zob. SZPITALNICTWO, Biblioteka zob, BIBLIOTEKARSTVJC;

3/ przy nazwach przejawów czynności, działań, np. Budowa 
zob. BUDOWNICTWO, Łowy zob, ŁOWIECTWO.

Praktyka taka wprowadzana jest w celu podniesienie Jedno

znaczności Indeksowania x efektywności wyszukiwania informacji. 
Rozproszenie dokumentów dotyczących tych ściśle ze sobę związa
nych zagadnień pod różnymi zapisami indeksowymi może doprowa
dzić - zdaniem autorów - do znacznych strat informacji. W Języ
kach deakryptorowych 'skupiania tematów* nie Jeet rozwięzywane 
tek redykalnie. Terminy takie często występuję Jako dwa samo
dzielne deakryptory, połęczone. najwyżej relację “daskryptor 
skoj arzaniowy”.

Przy tworzeniu aakryptorów tego typu decyzję należy podej
mować dopiera po dokładnej analizie tekstów znajdujęcych się w 

danym ayatemie.

Inwerayjne postaci deakryptorów i aakryptorów. W przypadku 
daakryptorów wialowyrazowych wprowadza aię odsyłacze od aakryp
torów obejmujęcych te wyrazy w innej kolejności, np.

Automatyczny przekład zob. PRZEKŁAD AUTOMATYCZNY, 

lub od drugiego i dalszych wyrazów,wchodzęcych w skład deskryp- 
tora złożonego, np.

Zelandia zob, NOWA ZELANDIA.
Problem ten nabiera znaczenia ze względu na obserwowany 

w ostatnich latach znaczny wzrost w tezaurusach liczby deakryp
torów wialowyrazowych. Deskryptory takie sę łatwiejsza w użyciu 
przy indeksowaniu dokumentów oraz atwarzaję mniejszę możliwość 
powstanie szumu informacyjnego niż prosta koniunkcja deskrypto- 

rów Jednowyrazowych. Z drugiej strony, wprowadzajęc do ałownlc- 
twa Języka informacyjno-wyazukiwawczego terminy wielowyrazowe 
eliminują aię "dostęp" do tych terminów /a za ich pośrednictwem 
i do dokumentów/, które nie występuję na pierwszym miejscu, np. 
w deskryptorze AUTOMATYZACJA BIBLIOTEK mamy dostęp do tego tai—
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mxnu tylko przez aspekt automatyzacji, ale nie poprzez blbllotakl. 
Aby usunęć tę niedogodność kolejność v«yraz6w и deskryptorze powin
na być odwracalna. Przy zmianie szyku wyrazów hasła obowięzuje 
jednak w wialu systamach informacyjno-wyszukiwawczych zachowanie 
ustalonych dla deskryptorów form gramatycznych, np. 'Blbllotakl 

- automatyzacja’, a nie "Bibliotek automatyzacja"’*^/13/. Nie 
wszystkie Jednak, deskryptory naleiy zmieniać, np. do deekrypto- 
ra "Prasy kuźniczs" przypisujemy askryptor "Kuźnicze praay", a 
nla "Kuźnia - prasy” , gdyż zmienione zostałoby znaczsnie; podo
bnie "Twierdzenie Pitagorasa" implikuje askryptor "Pitagorasa 
twierdzenie", "Chorobm Parkinsona" - "Perkinsona choroba" itp.

Ponieważ proces zmieniania porzędku wyrazów w terminach 
złożonych Jest dość prosty z punktu widzenia komputeryzacji, co
raz częściej wprowadza się automatyczne generowanie tego typu a- 
skryptorów, tworzęc tzw. tezaurusy perautacyjne. Porzędkuję one 
słownictwo w ten sposób, żm wykazuję wszystkie inwarsyjne posta
ci deskryptorów i askryptorów "eemantycznych" /synonimów, wyrm- 
zpv» bliskoznacznych, antonimów/, na ogół zresztę bez zmiany 
form gramatycznych, takę aamę technikę, Jakę tworzone sę wyka
zy KWIC i KWOC.

W niektórych systemach, w celu zmniejazenia liczby askryp
torów, przyjmuje się sztywne zasady ustalanie kolejności wyra
zów w deskryptorze złożonym, np. zachowanie pierwszeństwa rza- 
czownika; zwalnia to system - zdaniem twórców tych systemów - 

od konieczności dawania zapisów w formie inwersyjnej w stosun
ku do przyjętej. Wydaje się jednak, że przyjęcie nawet bardzo 
ścisłych ustaleń w zakresie szyku wyrazów w deskryptorze złożo
nym nie zwalnia dokumentalistów od umieszczania zapisów inwer- 
syjnych i dzięki temu umożliwiania dostępu do drugich i dal
szych słów wchodzęcych w skład deskryptora. Powiększy to wpraw
dzie objętość słownika, umożliwi Jednak korzystanie z systemu 
użytkownikowi niewykwellfikowanamu /nie znajęcemu tych ustaleń/ 
i pozwoli zgromadzić zapisy indeksowe pod różnymi aspektami w 
wielu miejscach słownika, np.

Prowadzi to często do przejścia Już na inny pczlom języka, tzn. 
na poziom złożonych Jednostek leksykalnych /zdań Języka infor- 
macyjno-wyszukiwswczego/, kiedy to w skład zapisu wchodzi kil
ka wyrazów Języka informacyjno-wyszukiwawczego, np.

Biblioteki szkolne ods. Szkoły - biblioteki.
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złoża rud srebra
Rudy srebra - złoża. zob. Złoża rud srebra 

Srabro - rudy - złoża zob. Złoża rud srebra.

Skróty lub formy rozwinięta skrótów. Seżall Jakiś termin 
występują w dwóch postaciach - pod nazwę psłnę 1 skróconę - 
wówczas Jako daskryptor przyjmują się formę skróconę /Jako zaj- 
mujęcę mniej miejsca w pamięci systemu/, a forma rozwinięta u- 
mlsszczana Jest Jako askryptor, np.

Polska Akademia Nauk zob. PAN 
Europejska Wspólnota Gospodarcza zob. EWG 

Wielu autorów wprowadza Jadnak zsstrzsżenie, ża skrót tan musi 
być dostatecznie rozpowszechniony i- znany, przynajmniaj w dzie
dzinie, dla której stworzony Jsst system.

Warianty graficzne. Inna postać /forma/ graficzna dsskryp- 
torów kierują do postaci preferowanej. Chodzi tu głównie o wska
zanie właściwej pisowni /ortografii/, np,

NewYork zob. Naw York 
Papyrologia zob. Papirologia 
Lee zob. Less 
Seradela zob. Seradela, 

lub wybranego wariantu zapisu daakryptora, np.
Antyssptyka zob. Aseptyka 
Rslewancja zob. Rslewantność 
Oficerowie zob. Oficerzy 
Gsohydrologia zob. Hydrogeologia.

Na przykład w systemie 'Weakly Subject Index' istnieje od
dzielny tzw. 'słownik wyboru warisntu V PI' zawierejęcy 272 po
zycje i służęcy standaryzacji pisowni, głównie pisowni angiel
skiej terminów do pisowni amerykańskiej, np. haems USE heme, 
co-ordinats USE coordinate, radioautography USE autoradiogra
phy.

Inna formy grswstyczns deskryptorów i askryptorów kieruję 
do foray podstawowej /przyjętej za poprawnę w danym Języku in- 
formacyjno-wyszukiwawczya/. Służy to eliminacji różnorodności 
fora gramatycznych Języka naturalnego, np. terminów w nieprzy
jętej liczbia graastycznsj, co Jest szczególnie istotna w przy-
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padku zniany rdzenia, np. Dęb zob. oęBY, czy fora przyaiotnlko- 
wych lub imiesłowowych, np. Zautomatyzowany zob. AUTDrtATYZ/COA. 
Kontrola form wyrazowych jedt szczególnie weżna w przypedku sy
stemów zautomatyzowanych, gdyż dla maszyny dwie różne formy gra
matyczne tego samego wyrazu aę to dwie różne jednostki leksykal
ne /w wymienionym przykładzie umiaezczona w aystemie posiadeję- 
cym zbiór uszeregowany elfabetycznie w dwóch skrajnych miejs
cach - AUTOMATYZACJA na początku, a Zautomatyzowany na końcu/.

Eliminowanie różnorodności form gramatycznych przysparza 
szczególnie dużo problemów w systemach wykorzystujących pełne 
teksty dokumentów, w których to tekstach słowe kluczowe wystę
puję np. w różnej liczbla, czasie i przypadku.

Różne formy grametyczne jednych i tych aemych wyrazów eli
minuje się na ogół w systemach informecyjno-wyszuklwawczych ta
kimi órodkemi. Jak:

1/ podanie w instrukcji do tazauruse przepisów dotyczących 
poprewnej formy deskryptora, na przykład, że deskryptoraml mogę 
być tylko rzeczowniki w pierwszym przypedku liczby pojedynczej. 
Te forma eliminowenla różnorodności form grametycznych wyrazów 
języke neturalnego jest najczęściej stosowana 1 najoszczędniej
sza; zemlest wyliczać wszystkie formy podeje zesady przakszteł- 
cania ich ne formę kanonicznę. W systemach zeutometyzowanych na
leży wtedy wprowedzić program rozpoznawania rdzeni dowolnych 
słów oraz progrem automatycznego generowenla form fleksyjnych 

za pomocę słownike końcówek. Opracowanie takich programów jest 
tym trudniejsze, im bardziej złożony jest istniejęcy w danym ję
zyku mechanizm fleksji. Szczególne trudności sprawiaję języki 
dopuszczajęce całkowitę wymianę rdzenia przy budowaniu form 
fleksyjnych /11/. Dlatego w takich wypadkach lepiej wykorzysty
wać tezaurusy form gramatycznych /patrz punkt 2/, tym bardziej, 
ża listę takich "utożsamionych" przez maszynę wyrazów i tak po
winien przejrzeć człowiek, aby usunęć pary błędnie skojarzone, 
np, every i ever;

2/ utworzenie tezauruaa form gramatycznych,- w których 

jako osobne pozycje figurować muszę wtedy wszystkie wyatępuję- 
ce w dokumentach formy gramatyczna poszczególnych słów. W  teza
urusach takich tworzy się osobna klasy równoważności, z których 
każda obejmuje wszystkie formy gramatyczne terminów należęcych 
do słownictwa danego języka Informacyjno-wyszukiwawczego. Każdę
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z takich klas reprezentuje przy tyn ne zewnętrz forsa uznane w 
danym systenie za podstawowę. Taki sposób eliainowania różnorod
ności form gramatycznych jast być noże najprostszy /przez proste 
wyliczania wszystkich przypadków/, ale za to mało ekonomiczny 
/zajnuje dużo miejsca w pamięci systemu, a tworzenls takiego te
zaurusa Jest dość pracochłonne/ 1 dlatego bardzo rzadko stosowa

ny w praktyce:
3/ wykorzystywanie programu wydzielania rdzeni i programu 

wyszukiwawczego opartego na wyszukiwaniu wadług samych rdzani 
słów, np. instrukcja wyszukiwawcza dotyczęca mechanizacji i 
automatyzacji bibliotek w systemie opartym na wykorzystaniu ta
kich programów może miąć postać;

Automaty- Л  Mechaniz- A  Bibllot-.
Znak na końcu elementarnej Jednostki leksykalnej /oznacza- 
Jęcy funkcję tzw. maskowania/ wskazuje na to, że oprócz formy 
“automatyzacja" można wyszukiwać wadług form “automatyczny", 
“automatyka” , “automatyzowane",,“automatyczne" itp.

Matoda eliminowania różnorodności form gramatycznych wyko
rzystywana Jast dość często w systemach swobodnych słów kluczo
wych, wadę jeJ Jast Jednak niski wskaźnik trafności, spowodowa
ny równokształtnościę rdzeni wielu niepowięzanych semantycznis 
słów /większę wieloznacznościę samych rdzeni niż pełnych form 
wyrazowych/.

Oprócz omówionych typów aekryptorów mogę Jeszcze Istnieć 
w słownikach inne rodzaje zapisów nieprzyjętych. Jak np.wszel
kie sformułowania opieowe kiarujęce do deskryptorów, np.

Nauka o nauce zob. NAUKOZNAWSTWO
Cechy charakteryzujęca dokument zob. CHARAKTERYSTYKA WYSZU- 
• KIWAWCZA OOKUMENTU,

nla maję one Jednak rangi słów kluczowych, dlatego w artykule 
tym nie zosteły uwzględnione.

Przyp, Redakcji. W “Zagadnieniach Informacji Naukowej" stosowano 
dotychczas termin n o n d e s k r y p t o r  /ang."nondescriptor" 
lub “nonscriptor“/. W niniejszym artykule na określanie tago po
jęcia przyjęto termin e s k r y p t o r . w  zwięzku z powszechnym 
stosoweniem tago terminu w polskiej literaturze przedmiotu oraz 
przyjęciem terminu askryptor w projekcie Polskiej Normy na Tezau
rus JednoJęzyczny dla polskich systemów informacyjnych.
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NONOESCRIPTORS /FORBIDDEN TERMS/ IN RETRIEVAL LANGUAGES 

S u m m a r y

There are deecribed, in the article, different types of 
nondeacriptore /forbidden terms/ appearing in dictionaries of 
retrieval languages. These terms were groupped in 10 classes: 
synonyms and quaei-synonyma of deecriptore in natural language; 
terms to narrow or to general for retrieval purposes: forelgn- 
-language terms equivalent for dascriptore: deecriptora' anto
nyms in natural language; cant, archaic or historicel terms; 
eemanticaly related terms recognized se search synonyms for 
the reason of specific searching needs; Inverelve forma of 
descriptors and nondeacriptore; typographic variants i.e, words 
with different then deecriptors typographic form; different 
grammatical forms of deacrlptore end nondescrlptors. When pre
senting separate groups of forbidden terms tha author cites 
examples of their using in existing dictionaries /thesauri/.

АСКРЙПТОРЫ В ИНФ0ШАЦИ0НН0-П0ЖК0ВЫХ ЯЗЫКАХ 

Р е з ю м е

Рассматриваются различные типы тершнов /аскрипторов/, 
встречаемых в словарях информационно-поисковых языков. Эти 
терглины собраны в 10 классах: синонтш и квазисинонимы десрип- 
тора на базе естественного языка; слишком узкие либо слишком 
общие для нужд поиска тераины; иноязычные термины, являющие,ся 
эквивалентами дескрипторов; антонимы дескрипторов на базе ес
тественного языка; жаргонные, архаические или исторические 
термины; семантически родственные термины, которые признаны 
"поисковьсш синоншлами" в сачзи со своеобразными потребностя
ми возникаагшми при поиске; инвех)сионные форт-ш дескрипторюв 
и аскрипторов; графические варианты, т.е. выражения с другой 
графической форглой /празоппсание?л/ чем дескриптор; иные грам
матические форм дескрипторов и аскрипторов.

При обсуждбгпли отдельных групп аскрипторов приводится 
целый рчд пртлероЕ их применения в существующих словарях /те- 
за^фусах/.
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RALPH ADAM

The City University, Londyn 
Skinners' Library

BADANIA NAD PROBLEMAMI INFORMACOI W  NAUKACH SPOŁECZNYCH 

W WIELKIE3 BRYTANII

Warunki tworzenia słuZb Inforinecyjnych w 
dziedzinie nauk społecznych. Bedania pro- 
blamów informacji w naukech epołecznych w 
Wielkiej Brytenii: INFROSS /Informetion 
Requirements of the Social Sciences/.
DISISS /the Design of Informetion Systems 
in the Soclel Sciences/, eksperymenty pro
wadzone ne Uniwereytecle w Bath, z wykorzy
staniem pracowników informacji /dokumenta
listów/ о wykształceniu specjalistycznym. 
Badania prowadzone w The City University w 
Londynie - utworzenie grupy SCOSSI /the 
Standing Conference of Social Science In
formation/.

WSTęP

W środowisku blbllotekersklm powszechnie uwaZe się. że
organizacja i wyszukiwanie informacji w naukach społecznych
jest wyjętkowo trudne; prowadzący badania naukowe w dziedzinie

«
nauk społecznych maję nietypowe potrzeby i nie zawsze sę prze
ciętnymi użytkownikami biblioteki. Oednę z przyczyn takiego

"Zagadnienie Informacji Naukowej" 1981 nr 1/38/
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stanu rzeczy Jeet fekt, że bibliotekarze w przeszłości uneżali, 
iż wezyecy użytkownicy korzystają z bibliotek w zasadzie w ten 
sam spoeób. Tych, których potrzeby informacyjne odbtegeły od 
przeciętnych norm traktowano Jako wyjątki. Szczególnie biblio
teki uniwersyteckie neetawione były ne zaspokojenie potrzeb in- 
formecyjnych w teki sposób. Jek formułoweli Ja reprazantenci 

nauk przyrodniczych i ścisłych.
Wyobrażenie ”standardov/ego” użytkownika biblioteki nie zew- 

eze więc odpowiada potrzebom reprezentantów nauk humanistycznych 
i epołecznych*/ Dotychczas niewiele zrobiono w celu poznanie i 
zaepokojenis potrzeb informacyjnych użytkowników w tych dziedzi
nach, chociaż etanowię oni większość, szczególnie w bibliote
kach ekademickich. Nie należę Jednak do tych, którzy domagają 

się poprawy istniejących ałużb informacyjnych.
Od czasu, gdy środowisko bedawcze nauk społecznych zaczęto 

traktować Jako wyodrębnioną grupę, zdołano zgromadzić nieco wia

domości o specyfice ich potrzeb informacyjnych. Dadnek większość 
zdobytych danych nie na wpływu na organizację służb informe- 
cyjnych. Wydaje się, że istnieją trzy powody takiego stanu rze
czy. Po pierwsze, pracownicy naukowi w dziedzinie neuk społecz
nych nie zupełnie Jasno zdają sobie sprawę za swych potrzeb in
formacyjnych /chyba Jeszcze w mniejezym stopniu niż reprezentan
ci neuk humanistycznych/, w związku z czym nie są oni świadomi 
istniejących problemów informacyjnych. Po drugie, istnieje sto

sunkowo niewielka liczba bibliotek gromadzących zbiory wyłącznie 
z zakresu neuk społecznych, która są neetawione ne zaspokajanie 
potrzeb użytkowników w tsj dziedzinie. W związku z tym tylko 
niewielka liczba bibliotekarzy może wejść w bezpośredni kontakt 
z reprezentantami nauk społecznych i poznać ich rzeczywiste po
trzeby informacyjne. Trzeci powód to fakt, ze dotychczasowa 
liczba publikacji yt naukach społecznych była znacznie mniejsza 
niż w większości innych nauk, dzięki czemu istniała większa 
szansa, że keżdy indywidualny badacz w dziedzinie neuk społecz
nych sem da sobie radę ze sledzeniam literatury w swoim zakre
sie. Faktycznie,wielu naukowców w neukach społecznych ciągle 

Jeszcze uważe, że eą oni dostatecznie zorientowani w bieżącej

W
^Autor zalicza do nauk społecznych następujące dyscypliny: so
cjologię, psychologię, nauki polityczne, ekonomię, antropolo
gię i psychologię społeczną /przyp. tłum./.
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litereturze 1 widzi niewielką korzyść z posługiwania elę źród
łami bibliograficznymi, które mogłyby Ich ustrzec przśd regre
sem, Naturelnie. trudno tekę postawę uważać za właśclwę.

Omówione dotychczas przyczyny spowodowały, iz niewiele zro
biono w celu poprewy sytuacji przed 1980 rokiem i pozwala to zro
zumieć brak Inicjatywy w rozwijaniu odpowiednich ełuźb Inforne- 
cyjnych- w naukech społecznych. Istnieję tekźe berdziej konkretne 
powody takiego stanu rzeczy: skromniejsze środki /szczególnie 
finansowe/ na rozwój badać potrzeb Informacyjnych w dziedzinie 
nauk społecznych oraz brak zalntereaowenle ze strony naukowców 
serwisami, które powstałyby w wyniku takich bedmó.

W ostatnich 15-20 latech podjęto azereg prób w celu okreś
lenia potrzeb Informacyjnych w zakresie nauk społecznych oraz w 
celu opracowania 1 rozwoju serwisów, które zaspokoiłyby te po
trzeby. Poniżej omówiono bedania w tym zakresie podjęte 1 prowa- 
dzonć w Wielkiej Brytanii oraz wskazano na ich wartości prakty
czne dla bibliotekarzy 1 pracowników Informacji.

Aby właściwie ocenić specyfikę problemów Informmcyjnych w 
naukach społecznych należy zdeć aoble sprawę, czym neukl społe
czna różnię się od Innych dyscyplin. W tym celu należy zbedać 
trzy czynniki: ludzi prowadzęcych badania neukowe w tej dziedzi
nie, specyfikę problematyki oraz sposoby przepływu Informacji. 
Przedstawiony poniżej obrez, będzie miał naturelnle cherakter 
bardzo ogólny.

Pracov<nlcy nsukowl

Oeden z zasadniczych czynników, który różni badaczy nauk 
społecznych od Innych środowisk naukowych to fekt, że wolę oni 

bezpośredni kontakt w celu wymiany informacji niż obcowenle z 
dokumentami czy Innymi obiektem! "nieożywionymi". Oznecza to, 
że naukowcy cl bardziej skłonni sę po prostu rozmawiać z kole
gami lub Innymi ekspertami w calu uzyskanie informacji niż szu
kać odpowiedzi w publlkecjech. Również ze względu ne to, że 
przedmiotem ich badan Jest na ogół ludzkie zachowanie, prace 
Ich pozostaje bardziej pod wpływem indywidualnych, własnych po- 
ględóvł społecznych, politycznych czy kulturelnych niż ma to 
miejsce w neukach przyrodniczych i ścisłych. Sytuacje ta ma za
stosowanie nie tylko w samej działalności badawczej lecz także 
ma wpływ na podajmowanle decyzji dotyczęcych doboru problemów 
badawczych. Czynnik ludzki odgrywa ponadto zesednlczę rolę Jesz-
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cze и inny sposób: indywidualne poglądy teoretyczne /związane 
najczęściej z określonymi postawami, światopoględowyrai/ sę zwykle 
bardziej istotne dla forraułuJęcego pytanie i w oczekiwanej odpo
wiedzi niż sucho sformułowany temat badawczy. Sytuację idealnę 
można więc osięgnęć tylko wtedy, gdy biblioteka stanie się miejs
cem, gdzie pracownicy naukowi z zakresu nauk społecznych mogliby 
przychodzić przede wszystkim w celu przedyskutowania swoich pro
blemów informacyjnych i w celu szukania odpowiedzi na pytanie: 
Jaka byłaby najlepsze droga poszukiwań właściwej informacji? 
Niektóra biblioteki pełnię Już takę rolę, lecz większość z nich 

dotychczas jest wyłęcznie składnicę dokumentów.

Tematyka

Różne dyscypliny wchodzęce w skład nauk społecznych w rze
czywistości zajmuję się tym samym problemem lecz z różnych punk
tów widzenie. W konsekwencji,granice między poszczególnymi pro
blemami badawczymi często się żacieraję. Odnosi się to nie tylko 
do takich nauk jak socjologia, psychologia i psychologia społecz
na, które to dyscypliny ściśle się ze sobę więżę, lecz także do 
takich nauk, jak ekonomia i nauki polityczne. Niemniej Jednak o- 
kazuje się, że ci którzy zajmuję się dziełalnościę badewczę sę 
świadomi konkretnych różnic między tymi dyscyplinami nawet Jeś
li innym wydeje się to bardzo trudne.

Nauki społeczne, generalnie rzecz bioręc, zajmuję się za
chowaniem społecznym, e więc zagadnieniami praktycznie o nieo
graniczonym zakresie; przecież wszyscy cięgle w jakiejś mierze 
pracujemy właściwie nad różnymi aspektami życia.

Informacja w naukach społecznych ma także specyficzny cha
rakter. Dla przykładu, informacja pojęciowa ma ogromne znaczenie 
w naukach społecznych lecz jeJ definiowanie, streszczanie i in
deksowanie stwarza wiele problemów: z kolei dane statystyczne 

mogę być reorganizowane i przegrupowywane w najróżniejszy spo
sób dla celów administracji lub polityki.

Proces komunikacji

Procas komunikacji w naukach społecznych Jest szczególnie 
skomplikowany i występuje w m m  wiele specyficznych problemów. 
Przede wszystkim badania społeczne, ekonomiczne, polityczne i
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psychologiczne sę przedmiotein zainteresowania wielu różnyct 
dowisk. Od neukowców nauk ścisłych w procesie komunikacji wymaga 
się tylko tego, aby rozumiel-i się newzejem. W naukach społecznych 

natomiast naukowcy często muszę być rozumiani przez administreto- 
rów, polityków, dziennikarzy oraz dzięki tym ostatnim przez ogół 
społeczeństwa. Rezultaty ich precy wykorzystywane sę przez hand
lowców, prawników, pracowników służb socjalnych i wielu innych 
ludzi. Efekty tej precy muszę więc być formułowane w Języku o 
różnym stopnxu trudności, a sposoby prezentacji zależę od po
trzeb różnych grup odbiorców.

Ponadto istnieje też szereg problemów terminologicznych; 
przedmiotem badań w dziedzinie neuk społecznych Jest ludzkie za
chowanie i do Jego opisu cz'ęsto używa się terminów Języka potocz
nego lecz terminom tym nedaje się specyficzne znaczenie w Języku 
naukowym /2/. Co więcej, pojęcie, które Jest używane w jednej 
kulturze lub grupie językowej nie da się łatwo przetłumaczyć na 
inny J ęzyk,

Dalsze trudności w procesie komunikacji występuję przy pu
blikacji rezultatów badań. W  wielu krajach różnica między lloś- 
cię rękopisów dosterczanych do druku, a materiełem, który w e- 
fekcie zostaje opublikowany jest o wiele większa niż w naukach 
przyrodniczych i ścisłych /5/. Oak wykazeły badania, redakcje 
czasopism poświęconych neukom społecznym odrzucaję o wiele więk
szy procent artykułów niż czyni się to w innych dyscyplinach. 
Oacyzje dotyczęce oceny czy dana praca warta Jest opublikowania 

sę też prawdopodobnie trudniejsze do podjęcia w naukach społecz
nych, ze względu na mniej wyraźne kryteria tej oceny i większę 
ilość czynników mejęcych wpływ lub wręcz utrudniejęcych tę oce

nę. Te problemy z publikowaniem prac sę też Jadnym, choć na pew
no nie Jedynym powodem wspomnianej prefarencji komunikacji nie
formalnej między naukowcami w naukach społecznych. Oeśli nie mo
żna bowiem przekazać danej idei w postaci publikacji, wtedy na
leży szukać innych sposobów jaj rozpowszechnienia.

Oednakże, nawet Jeśli dana praca została opublikowana, zo

staje ona wprowadzona do bibliografii rejestracyjnej lub scha- 
rakteryzowena w bibliogrefii analitycznaj z dużym opóźnieniem. 
Ponadto, wiele tych wydawnictw pochodnych pozostawia sporo do 
życzenia,Jeśli chodzi o ich wyględ zewnętrzny i organizację we

wnętrzną, Istnienie danej księżki lub artykułu może być w tych
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w dziedzinie nauk społecznych. Sporządzono bardzo obszerny kwe
stionariusz ankiety, który rozesłano do 2602 osób / 2/7 całej 
badanej populacji/. Dane z ankxety uzupełniono także wywiadem 
i obserwację. W kwestionariuszu skoncentrowano się przede wszy
stkim nad aktualnie prowadzonymi pracami naukowymi przez bada
nych naukowców, aby w ten eposób poznać ich problemy informacyj

ne.
Zgromadzono ogromny materiał, którego nia zdołano w całoś

ci wykorzystać. Raport końcowy z tych badan obejmuje ponad 500 
stron 1 ponad 400 t.ibel. Niestety, większość odpowiedzi respon- 
dantów dotyczyła u ż y t k o w a n i a  informacji: okazało 
się bowiem, że respondenci nie potrafili sprecyzować swoich ’po
trzeb o ila nie dało się im konkretnego wyboru: po prostu było 
im trudno rozumować w kategoriach p o t r z a b. Okazało się 
również, że większość badanych nlewiale wie o istniejęoych ser
wisach informacyjnych. Zespół badawczy INFROSS zaproponował na 
przykład możliwość wprowadzania do użytku indeksu cytowań bi
bliograficznych w naukach społecznych /wówczas jsszcze go nis 
było/. Otrzymano tylko kilka sensownych odpowiedzi; większość 
respondentów nie była w stanie nawet wyobrazić sobie Jak z wy
dawnictwa takiego można będzia korzystać i do czego będzie ono 
służyć.

Celam przeprowadzonych badań było zebranie jak największej 
ilości danych na temat potrzab informacyjnych w dziadzinie nauk 

społscznych. Zgromadzone w' tan sposób dane miały służyć projsk- 
towanlu systemów informacyjnych przystosowanych do potrzab od
biorców. Przeprowadzając badania dobrano naukowców - reprezan- 
tantów wszystkich podstawowych dyscyplin zaliczanych do nauk 
społacznych, włęczajęc w to również osr/latę. Ponieważ dotych
czas niewiale wiedziano na temat potrzeb informacyjnych w nau
kach społacznych badania miały charakter bardzo ogólny. Innę 
możliwoscię było potraktowania tego tematu w sposób bardziej ' 
szczegółowy, lacz badania takia byłyby na pewno mniej owocne w 
określa kiedy je przeprowadzano. Zastosowano różne metody badaw

cze w nadziei, ze pozwolę ona zgromadzić dane uzupsłniajęca 1 
sprawdzające się nawzajem. Pr;'eważajęca liczba wniosków dotyczy
ła środowisk naukowych i charaktarystyki poszczególnych dyscy
plin, choć dokonano także wielu ciekawych porównań wieku, kwali
fikacji 1 statusu zawodowego badanych osób.
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wydawnictwach zarejestrowane, lecz nie oznacza to Jeszcze wcale, 
że publikacje te zostanę w nich nestępnle odszukene. '

BADANIA NAUKOWE POTRZEB INFORMACYJNYCH

Pojawianie się nowych technik w procesie komunikecji przy
niosło ze sobę nową postawę teoretyków i praktyków informacji 
wobec zjawisk komunikacji międzyludzkiej. Stało się oczywiste, 
że procesy informacyjne również w naukach apołecznych zostanę 
objęte rewolucję komputerowę: wprowadzi się systemy zautomaty
zowane, banki danych, nowoczesne techniki powielania i teletran
smisję danych tak, jak to się stało w Innych naukach i co wymage 
dużych nakładów finansowych. Skoro więc nowe rodzaje serwisów 
powstanę również w naukach społecznych - niezbędne Jest ukierun
kowanie tego procesu. Inaczej bowiem grozi niabezpieczeństwo, że 
osięgnięcia sprawdzajęce się w praktyce informecyjneJ dla nauk 
przyrodniczych i ścisłych zostanę bezkrytycznie przeniesione do 
nauk społecznych.

Badania nad systemami informacyjnymi w naukach społecznych 
zapoczętkowano w Wielkiej Brytanii stosunkowo późno, znacznie 
później niż w USA lecz ich kierunek był zasadniczo różny; w ba
daniach podjętych w Wielkiej Brytanii położono nęcisk przede 
wszystkim na strukturę i wykorzystanie sarwisów bibliograficz
nych.

W celu zilustrowania badań podjętych w Wielkiej Brytanii 
poniżej omówiono trzy najważniejsze problemy badawcze.

1. Potrzeby informacyjne

Badania podstawowe podjęte w latach 1967-1971 na Uniwersy
tecie w Bath prowadzone przez Maurice'a Uine'a i Micheela Brlt- 
taina nosiły tytuł “Potrzeby informacyjne w naukach społecznych" 
/"Information Requirements of tha Social Sciences" - INFROSS/ П /. 
Naturalnie, prowedzono wcześniej wiele badeń nad w y k o r z y -  
s t e n 1 e m informacji w naukach sp''łecznych lacz badania 

INFROSS były pierwszymi, w których skoncentrowano się na p o 

t r z e b a c h  informacyjnych.
Celem badań INFROSS było zgromadzenie danych charaktery- 

zujęcych typowego pracownika nauki - użytkownika informacji
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Kwestxonariusz zawierał 68 pytań dotyczgcych różnych problt.- 
C101V. Znalazły się wśród nich między innymi pytania o; ma tody 
stosowana w badaniach naukowych, typy wykorzystywanej informacji 
/np. historyczna, statystyczna/ orez jej formy /np. księżki, cza

sopisma, radio i telewizja/. Inne pytania dotyczyły sposobów 
zdobywania informacji /przedstawiono 12 możliwości do wyboru/, 
przydatności bibliografii rejestracyjnych i analitycznych, spo
sobów śledzenia bieżęcej literatury fachowej i osięgnięć w 
dziedzinie badań naukowych, znajomości Języków obcych oraz roli 
informacji zdobytej przypadkowo /na przykład przy okazji czyta

nia dla przyjamności/. Były tam również pytania dotyczęce ko
rzystania z oibliotek /szczagólnie z katalogów bibliotecznych/, 
bibliografii wydawnictw zwartych, kolakcji prywatnych, powie
rzania poszukiwań bibliograficznych pracownikom informacji, ko
rzystania z informatorów o podjętych temetech badawczych oraz 
odnajdywania poszukiwanej informecji wtedy, gdy jest już za 
późno aby ję wykorzystać.

Większość wniosków, które sformułowano na podstawie prze
prowadzonych badań była dla bibliotekarzy potwiardzeniem faktu, 
ze tylko niewielu naukowców korzysta z pomocy bibliotekarza, ka
talogów bibliotecznych lub z bibliografii rejestracyjnych i ana
litycznych Jako źródeł informecji. Profesorowie byli ostatnimi 
zwolennikami korzystanie z pomocy bibliotekarzy /wskazywali oni 
na wiele powodów takiego stanu rzeczy/, natomist większość res
pondentów ivykazała wielkie zaufanie do informacji zdobytych ka
nałami nieformalnymi. Dotyczyło to przede wszystkim wzajemnego 
informowania się o podjętych badaniach naukowych, choć okazało 
się równocześnie, że wielu naukowców w ogóle nie śledzi bieżę- 
cych badań w swojej dziedzinie. Księżki odgrywają znacznie wię
kszą rolę niż to ma miejsce w naukach przyrodniczych i ścisłych. 
Stopień znajomości języków obcych nie był zadowalający, prawie 
połowa przebadanych naukowców znała tylko angielski, a wśród 
innych języków najbardziej popularny był francuski, później nie
miecki, a na trzecim miejscu - język rosyjski /około Л% respon
dentów/. Wnioski te potwierdziły badania prowadzone na Uniwar- 
sytacie w Sheffield na temat znajomości języków obcych /9/.

Z konieczności zaprezentowano tylko wybór problemów, które 
były przedmiotem badań w ramach INFROSS. Chyba najważniejszym 
v,-nioskiam było stwierdzenie, że dotychczas bibliotekarze zachę



cali swoich użytkowników aby niejako "dostosowywali się" do 
istniejęcych serwisów informacyjnych /dla określenia‘tego właś
nie procesu używano najczęściej terminu "kształcenie użytkowni
ków"/. Dednakże użytkownicy informacji w naukach społecznych 
korzystaję przede wszystkim z serwisów informacyjnych, które by
łyby przystosowane do specyfiki ich potrzeb. Tak więc, badania 
INFROSS potwierdziły fakt, z którego intuicyjnie zdawano sobie 
sprawę znacznie wcześniej, że w naukach społecznych preferowane 
sę kanały nieformalne; że istnieje ogromne zróżnicowanie użytko
wników newet w obrębie jednej i tej samej dyscypliny lub środo
wiska, co w konsekwencji ujawnia potrzebę dostosowania się do 
tej różnorodności potrzeb. Wreszcie, że użytkownicy ci maję czę
sto trudności w korzystaniu z istniejęcych serwisów /o których 
była mowa powyżej/. Maurice Line podsumował badania stwierdze
niem, że użytkownicy nie chcę nierelewantnych i nieużytecznych 
materiałów. Nie chcę też zbyt dużej ilości materiału. Lecz po
stulaty te maję charakter subiektywny. Maurice Line zasugerował 
więc, że jedynym prawidłowym rozwięzaniem byłoby pozostawienie 
możliwości wszelkiego wyboru potrzebnej literatury samemu użyt
kownikowi. Naturelnie i to Jest niemożliwe do wykonania, gdyż 
wiele materiałów po prostu pominięto by; ponedto zadanie przej
rzenia całej dostępnej literatury Jest za trudne dla kogokol
wiek. Pozostaje więc rozpatrzenie możliwości stworzenia służb 
nieformalnych, gdzie pośrednikiem między użytkownikami a istnie- 
Jęcymi systemami bibliograficznymi byłby pracownik informacji. 
Systemy te mogłyby być przy tym bardziej skomplikowane, bowiem 
korzystaliby z nich wyłęcznie pracownicy informacji na rzecz 
użytkowników.

2. Projektowanie systemów informacji

W zwięzku z przeprowadzeniem badań INFROSS uzyskano wiele 
materiału na temat potrzeb informacyjnych środowisk naukowych 
w naukach społecznych. Następnym zadaniem było więc stworzenie 

sytuacji, w której wykorzystano by tę wiedzę. Wychodzęc z vcgo 
założenia. Biblioteka Brytyjska /the British Library/, której 
poprzednik - Biuro Informacji Naukowej i Technicznej /the Of
fice of Scientific and technical information - OSTI/ finanso-
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wało INFROSS, postanowiła podjęć dalsze badania, ;na tamat: "Pro
jektowanie systemów informacji w naukach społecznych" /tha De
sign of Information Systems ^n the Social ^^^iences - DISISS/.

□ISISS realizowano w latach 1971-1975 w oparciu prawie o 
ten sam zespół ludzi, którzy prowadzili badania INFROSS. Kie
rownictwo powierzono ponownie Maurice'owi Line'owi i Michaelowi 
Brittainowi. Większość badań prowadzono na Uniwersytecie w 
Bath, lecz tym razem przy współudziale specjalistów z Politech
niki Północnego Londynu /the Polytechnic of North London/ i Uni
wersytetu Powszechnego /The Open University/. Uzyakeno wiele 
ciekawych rezultatów, których opracowanie trwało do maja 1980 r.

Celem badan prowadzonych w ramach DISISS było uzyskanie 
niezbędnych danych do zaprojektowania efektywnego systemu infor
macji w naukach społecznych, tj. stworzenie jakiegoś nov^ego sys
temu, albo zmodyfikowanie któregoś z istniejęcych systemów in
formacyjnych. Badania przaprowadzono w trzech grupach tematycz
nych.

1. Badania bibllometryczne literatury w zakresia nauk spo
łecznych. Badanie nad ilościę, przyrostem i strukturę literatu
ry prymarnaj i pochodnej, stopniem ujmowania literatury pierwot
nej przez wydawnictwa informacyjne, analizę cytowań bibliografi
cznych oraz sprawę wzajemnego pokrywania się zawartości tematy
cznej czasopism fachowych,

2. Tworzenie 1 analiza eksperymentalnych systemów informa
cji oraz ocena systemów Istniejęcych dotychczas. Przeanalizowa
no zawartość i pokrywania się zakresów wydawnictw informacyjnych 
w dziadzinie kryminologii i administracji publicznej, zbadano * 
przydatność biuletynów informacyjnych, sporzędzanych przez lo
kalne oddziały służb socjalnych /w wyniku tych badań udoskona
lono te wydawnictwa/, prowadzono eksperymenty nad projektowa
niem optymalnego systemu wydawnictw informacyjnych /bioręc pod 
uwagę takie cechy jak: zakras wydawnictw, rodzaje stosowanych 
opisów bibliograficznych, długość streszczać dokumentów oraz 

częstotliwość ukazywania się. naturalnie z uwzględnieniem tych 
cech, które preferuję użytkownicy/. Badania te prowadzono przy 
współpracy "Geo-Abstracts".

3. Modelowanie eleirentów składowych celem opracowania pro 
jektu optymalnego systemu informacyjnego. Zadanie to okazało się 
zbyt trudna i złozone, aby je rozwięzać całkowicie Z3 poraocę do-
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stępnych technik. Л konsekwencji, podjęto bsdanxj nad poszczegól
nymi problemami składowymi i zsplenowano je w takiej Kolejności, 
aby mogły być potraktowsns j'eko badania długoterminowe. Uwzględ
niono w nich między innymi takie problemy szczegółowe jak: usta
lenie z jakich dziedzin wykorzystuje się informację do rozwięzy- 
wanie poszczególnych tematów bmdawczych, analiza kosztów i próba 
optymalizacji procesów produkcyjnych wydawnictw informacyjnych.

Badania OISISS dostarczyły wiele danych na temat literatu
ry w dziedzinie nauk społecznych oraz dały podstawę do przepro
wadzenie porównań z wynikami analogicznych bsdsń literatury w 
naukach przyrodniczych i ścisłych. Dokonano też ciekawych po
równań tych badań z oficjalnymi danymi statyetycznymi.

Szczególnie wartościowe wnioski uzyskano w zakresie oceny 
przyrostu księżek oraz ich reprezentacji w źródłach bibliogra
ficznych /В/. Wyniki te wskezi’ję ne znaczenie wydawnictw zwar
tych w rozwoju nauk społecznych /w przeciwieństwie do ich rela
tywnie mniejszej roli ,w naukach ścisłych/ oraz na skromnę ich 
reprezentację w wydawnictwach informacyjnych. Dak wiadomo, do
tychczasowe badanie potrzeb informacyjnych skupiały się przede 
wszystkim wokół publikacji zamieszczanych w czasopismach, wobec 
czego wyników tych badań nie można było uznsc ze charakterysty
czne dla całej literatury w dziedzinie nauk społecznych. Przy 
czym badania naukowe prowadzone w oparciu tylko o czasopisma, 

uznane za najważniejsza lub najpopularniejsze w danej dziadzi- • 
m e  wiedzy, budzę poważne wętpliwości i nia sę godne zaufania /6/.

Czasopisma wzięto pod uwagę w badaniach OISISS z kilku in
nych względów.Badano przede wszystkim bibliografie załęcznikowe 

i przypisy w artykułach w celu ustalania stopnie popularności 
poszczególnych języków i stopnia wykorzystania poprzednich prac. 
Zestawiono również listę czasopism najpopularniejszych w poszcze
gólnych dyscyplinach nauk społecznych. Zestawienia takie pozwa- 

laję producentom wydawnictw informacyjnych,dysponujęcych ograni
czonymi środkami finansowymi,skoncentrować się na zagadnieniach 
najważniejszych dla użytkownika, poprzez uwzględnienie tytułów 
'czasopism najbardziej popularnych.

W wyniku przeprowadzonych badań, zarówno bibliografie reje
stracyjne, jak i analityczne zostały bardzo żle ocenione. Pow
szechnie występujęce opóźnienie w rejestracji publikacji pier
wotnych, pokrywanie się zakresów tych wydawnictw i luki w re-
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jestrowanym eiateriale sponodowały, że tylko niewiele z nich nożne 

było uznać za pożytaczne. W konsekwencji, eby zespokoić swoje 
potrzeby informacyjne użytkownik zmuszony jest do korzystania z 
wialu wydawnictw informacyjnych. Grupa badawcza DISISS stwier- 
dzxła także, że z wielu istniejących bibliogrefii rejestracyj
nych i analitycznych obejmujących literaturę z zakresu nauk 

społecznych w ogóla się nie korzysta, ponieważ reprezentuję one 
niski poziom. Wydawnictwa te jednak cięgle ukazuję się, gdyż 
ich prenumerate jest przedłużana przez wlale bibliotek bez 
sprawdzanie ich przydatności. W rezultacia,wiele wydawnictw in
formacyjnych, reprezentujęcych wyższy poziom, przestaje się 
ukazywać ze względów akonomicznych.

Oednym z najcenniejszych efektów badań przeprowadzonych w 
ramach OISISS było stworzenie pierwszego zeutomatyzowanego ban
ku danych obejmujęcego całość czasopiśmiennictwa z zekresu nmuk 
społecznych /3/.

Ne zakończenie omewianla wyników badeń DISISS neleży wspom
nieć, że Biblioteka Brytyjska zorganizowała Międzynarodowe Spot
kanie Robocze Producentów If/ydawnlctw Informacyjnych /an Interna
tional Workshop of Secondary Service Producers/. Odbyło się ono 
w York, w grudniu 1975 roku. Calem spotkania było upowszechnie
nie najważniejszych wyników badań y/śród producentów bibliografii 
rajestracvjnych i analitycznych w dziedzinla nauk społecznych z 
nadzieję, że wiadomości te zoatanę przez nich wykorzystane. Nie
stety, wpływ wyników badań na produkcję wydawnictw informacyj
nych był znikomy. Oednakże, zarówno zastosowane matody, jak i 
wyniki badeń DISISS zostały wysoko ocenione przez Bibliotekę 
Brytyjskę, która zdecydowała się kontynuować te badania. Między 
innymi na uwagę zasługuje program badawczy dotyczęcy służb so
cjalnych. Nejciekawsze badania w tym zakraale podjęta zostały 
przez Toma Wilsona na Uniwersytecie w Sheffield oraz przez 
Billa Blake'a w Bath.

Inne badania dotyczęce projaktowania systemów informacji 
w naukach społecznych podjęła Grupa Badawcza Uniwersytetu Pow
szechnego /the Information Research Group of the Open Universi
ty/. Zespół ten pod kiarunkiem Donalda Swifta rozpoczęł swoję 
działalność pod nezwę "Badanie OSTI-SEA" /OSTI: the Office of 
Scientific and Technical Information - SEA: "Sociology of Edu
cation Abstracts" Project/ stewiajęc sobie za zadenle przeana-
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lizovjanie wydawnictwa "Sociology of Education Abstracts". Badania 
ta finansowane były przez OSTI /wtedy, kiedy ono jaszćze istnia
ło/. Program badań obejmował analizę przydatności SEA pod kętem 
zamieszczanago tam materiału i matod sporzędzania streszczeń. 
Skontaktowano się również z socjologemi oświaty w celu zbadania 
stopnia wykorzystania tego źródła i jego popularności środo-wi- 
sku. Ponadto, prowadzono też pewne eksperymenty nad zastosowa
niem różnych Języków informacyjno-wyszukiwawczych w tyra wydaw
nictwie.

Potrzeba tego rodzeju badań więżę się z ogólnie znanym pro
blemem wzrostu liczby publikacji i trudnościę w opracowywaniu 
«•wydawnictw informacyjnych w naukach społecznych. Dokonano anali
zy doboru materiału oraz zapoznano się z metodami streszczania 
stosowanymi przez specjalistów /socjologów/, sporzędzajęcycn abs
trakty oraz zaangażowano inny zespół specjalistów, którzy mogli
by ocenić co Jest podstawę preferowania przez użytkowników /so- 
cjologów/danego systemu informacyjno-wyszukiwawczego. Grupa 
bedawcza zgromadziła sporę ilość danych praktycznych o potrze
bach informacyjnych reprezentantów jednej dziedziny, tj. socjo
logii oświaty. W ten sposób zespół badawczy mógł stworzyć, roz- 
winęć i ocenić optymalny system informacji w danej dziadzinie 
wiedzy. Poświęcono wiela wysiłku w celu przebadania wewnętrznej 
struktury tej dyscypliny, a w zwięzku z tym badania nad SEA na
brały berdziej teoretycznego charakteru niż te, które prowadzo
no w Bath, Problem stworzenia odpowiedniego języka informacyjno- 
-wyszukiwawczego okazał się najistotniejszym aspektem tych ba
dań. Poczętkowo próbo«4ano zastosować w tym wydawnictwie język 
PRECIS /Preserved Context Indexing System/. Dalsze badania jed
nak prov/adzono w oparciu o nowy typ języka inf ormacy jno-wyszuki
wawczego, opracowanego na bazie PRECIS. Badania te doprowadziły 
w konsekwencji do stworzenia języka typu wielomodalnego /multi
modal indexing/, który pozwala na wieloaspektowe podejście do 
tematu w zeleżności od konkretnych potrzeb użytko«4nikó«v /10/.

Prace Grupy BadavNczej Uniwersytetu Powszechnego wykroczyły 
jednak znacznie poza pierstotne założenia. Sednym z celoiv badań 
było stworzenie takiego Języka informacyjno-wyszukiwawczego,któ
ry byłby pożyteczny dla większości socjologów oświaty. PoczętKo- 
v;o stworzono i testov.'ano wiele Języków eksperymentalnych.'Cbecnie 
wyniki tych badan wykorzystuje, się w divu ukazujęcych się ’.lydsw-
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nlctwach informacyjnych; "Sociology of Education Abstracts" oraz 
w "Technical Education Abstracts".

Reguły języka informacyjno-wyszukiwawczego dla tvymianionych 
publikacji /które spsłniaję funkcję zarówno informacji adrasowa- 
nej. Jak i źródła poszukiwań retrospaktywnych/ pozwalaję na wia
ła podejść do tamatu dokumantu; poszukujęc tego dokumentu w sy
stemie, Jak i ocaniajęc jago relewantność stosują się różne kry
teria i różna punkty widzenia zgodnia z celam, któremu ma słu
żyć odpowiadż. Uwzględniona pięć punktów widzenia charakteryzu- 
jęcych dany dokumant. Uznano Je potencjalnie za najważniejsze w 
procaaia wyszukiwania. Każdy z tych punktów wi'dzania' raprazento- 
wany Jest przez oaobnę charakterystykę wyszukiwawczę. Dotyczę 
one: strony teoratycznaj. matodologicznaj i przadmiotowej doku- 
mantu, ponadto, bazy źródłowej, na której praca została operta 
oraz, w niektórych przypadkach, formy zawnętrznaj dokumentu. Sy
stem tan etanowi pawnę innowację i Jast próbę stworzenia użytko
wnikom takiago schematu Językę informacyjno-wyszukiwawczago,Ja

kim oni operuję Interpretujęc otaczajęcę nas rzeczywistość.
□rugi ważny aspekt badań Grupy Badawczej Uniwersytati .'w- 

szachnego dotyczył istnienia zasadniczej aprzaczności między in- 
taraaami pracowników informacji a potrzebami użytkowników. Oast 
to charaktarystyczne zjawisko dla nauk społacznych. Tradycyjnie, 
specjaliści w zakresia informacji widzę świat w sposób "przed
miotowy", Jako cięg obserwowanych zjawisk, które można opisać na 
ograniczonę liczbę sposobów. Reprezantanci nauk społecznych ujmu
ję zjewiake w różnych perspektywach. Akceptuję oni wieloznacz
ność tarminów /w zależności od okoliczności/, wieloznaczność 
zdań, wialorakość koncaptuallzacJ1 1 interpretacji rzeczywistoś
ci. Zreaztę. rozbieżność między "obiektywnym" podejściem do świa
ta reprezentowanym przez pracowników informacji a podejściem 
"subiektywnym" /względnym/ typowym dla naukowców w naukach spo
łecznych sema w sobie stanowi nie rozwlęzany problem socjologi

czny. Możns przypuszczać, że Grupa Badawcza Uniwersytetu Povł- 
szachnego, dzięki przyjęciu taj drogi rozumowania w pracach 

nad procasam wyszukiwania informacji wprowadzi pawne Innowacje 
w systemach informacji w dziedzinie neuk społecznych. Oednakże, 
Jeśli ich praca maję być potraktowana poważnie przaz środowisko
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bibliotekarzy, przeprowedzenie wezelkich zmień będzie dokonywane 
przez twórców i Organizatorów serwieów informaoyjnychJ

3, Precownicy informacji /dokumenteliści/ z wykaztełceniam 
specjalistycznym

Oak jui wspomniano jednę z dróg usprawnienia procesu wyszu
kiwania informacji w naukach społecznych byłoby rozwinięcie 
służb nieformalnych oper tych ne bezpośrednim kontakcie z precow- 
nlklem informacji. Służby tekie dość dobrze dzlełaję już w ins
tytucjach rzędowych 1 przemyśle, stosuje się je również skute
cznie w neukach przyrodniczych i ścisłych. Neturelnle, możne 
się spodziewać, że będę one jeszcze berdzlej skuteczne w naukech 
społecznych.

Oednę z metod zastosowanych w badaniech INFROSS byłe obsei—  
wacja środowisk badawczych w naukech społecznych. Obserwecje te 
Jednak nie była głównym celem tych bedań. Aby przeprowedzić spe
cjalnie tego rodzaju enalizę przeznaczono oeobne fundusze, e ce
lem tekich badań było stworzenie eksperymentalnej służby Infoi—  
macyjnej w neukach społecznych na Uniwersytecie w Bath /4/.
Oednym z podstawowych zadeń było uzyekenie danych poprzez obeer- 
wację poszczególnych naukowców w zekresie ich codziennych po
trzeb informacyjnych oraz ich newyków w pracy naukowej. Obserwe- 
cja ta miała uzupełnić dane uzyskene drogę wywiadu 1 ankiety 
zgromadzone w ramach INFROSS. Analizę ta służyła również do 
zgromadzenia danych na temat różnych aspektów przygotowywanie 
serwisów Informacyjnych. /W badaniach tych uczestniczył autor/.

Eksperymentalne Służba Informacji w Naukach Społecznych 
działała w latach 1969-1971 w Bibliotece Unxwersytetu w Bath, 
pod ki'erunkiero Maurica'a Line'a. Zatrudnieni byli dwaj pracow
nicy, z których Jeden miał wykształcenie socjologiczne i znał 

metodologię pracy naukowej, podczas gdy drugi był wprawdzie z 
wykształcenie socjologiem, ale poszadał także wykształcenie bi
bliotekarskie oraz praktykę w zakresie prac bibliotecznych. Po
zwoliło to na przeprowadzenie pewnych porównań serwisów informe- 
cyjnych przygotowywanych przez te osoby dla użytkoivników.

Serwisy te stenowiły przede wszystkim informację edresowanę. 
Użytkownikom dostarczano regularnie informację ne kartech /zeooa-
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trzonych w odcinek do oderwania, na którym odbiorcy byli zobowią
zani wpisać ocenę każdej pozycji i odcinek ten odesłać do biblio
teki/, albo sprowadzano biuletyny obiegowe sporzędzane przez róż
ne instytucje, zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. Ponadto, 
przeprowadzano poszukiwania bibliograficzne i dokonywano zesta
wienia informacji adresowanej obejmujęcej księżkx w oparciu o 

system MARC,
Informacja adresowana była przygotowywana przede wszystkim 

dla pracowników naukowych z zakresu nauk społecznych ne Uniwer
sytecie w Bath. Podobny aerwia przesyłano również,pocztę naukow
com z Uniwersytetu w Bristolu. Stwierdzono Jednak, że ełużba 
teka dzieła lepiej i Jeat lepiej przystosowana do potrzab użytko
wników, gdy Jeat raożliwoóć utrzymania bezpoóredniego kontaktu z 
użytkownikiem.

Ocena Eksperymentalnej Służby Informacji w Naukach Społecz
nych była dokonywane na podstawie odcinków załęczanych do infor
macji adrsaowenej. Jak 1 za pomocę kweatlonariuaza ankiety, któ
ry rozeałano do użytkowników pod koniec przeprowadzania ekspery
mentu. Pytano w nim jak użytkownicy oceniaję takę służbę, czy 
uważaję, że otrzymali za dużo, czy za mało pozycji. Jak materiał 
ten został przez nich oceniony i wykorzystany 1 Jaka Jest waga 
zdobytej w tsn spoaób literatury w stosunku do ogólnie dostęp
nych źródeł informacji o charakterze formalnym. Użytkownicy by
li też proszeni o ocenę relewantnoścl informacji adresowanej 
oraz o ocenę aktualności otrzymanego materiału /ogólnie uznano 
to za mniej latotnę sprawę/. Pytano również użytkowników o nie

zbędne źródła informacji, które powinny być dostępne w bibliota- 
ce,i Jakie korzyści daje zatrudnienie pracownika informacji /do- 

kumentaliaty/ o wykształceniu apacjaliatycznym. Większość res
pondentów goręco popierała nieformalne służby informacyjne, s 
atanowiako to poparte zoatało wnioskami z badać INFROSS. Można 
się było spodziewać takich odpowiedzi pamiętajęc o tym, że ci 
sami naukowcy byli zmuszeni przed 1969 r. Jakoś radzić sobie 
aami bez pomocy pracownika informacji o wykształceniu apecjalia- 
tycznym. w efekcie, tego rodzaju służby nieformalne spotkały 
aię z tak pozytywnę ocenę, ze nawet wywierano pewnę presję na 
Uniwersytet, aby mogły one działać również po zakończeniu badań.

Od 1970 roku autor prowadzi podobne badania nad takimi 
służbami informacyjnymi w ths City University /TCU/ w Londynie

60



Jako część szerzej zamierzonych badać dotyczęcych wpływu Informa
cji na badania w naukach apołecznych /1/. Poczętkowo badania te 
były prowadzone w ściałej współpracy z Uniwersytatem w Bath lecz 
nacisk położono Jaszcze na kilka innych czynników, m.in. w calu 
dokonania porównań. Badania te prowadzona sę bezpośrednio przez 
Oddział Informacji Blbliotaki Uniwersyteckiej,co pozwoliło na 
dokonania porównania z uZytacznoacię podobnych służb, istniaję- 
cych od dawna w naukach przyrodniczych i ścisłych. Służba pra- 
cujęca w Bath różniła się tym, ża choć badania były zalnicjowe- 
ne przez Bibliotekę Uniwersytetu, pracownicy informacji fizycz
nie usytuowani byli na Wydziale Humanistyki i Nauk Społecznych. , 
Miało to konkratne zalety, ale i bezpośredni kontekt z bibliote
kę również był wartościowy.

W TCU informacje adresowana byłe przygotowywana w różnych 
formach. Poczętkowo była ona dostarczana użytkownikom na kar
tach zaprojektowanych w teki sposób, aby użytkownicy mogli je 
włęczyć do swoich własnych kartotak i, podobnie jak w Bath, 
karty ta zaopatrzone były w odcinki przeznaczone na ocanę, któ
re należało odesłać. W celu porównania dostarczano także-użyt- 
kownlkom odpłatne serwiay tredycyjne /przygotowywane na przy
kład przez Centrum Ookumantacjl Naukowej w Szkocji - the Scien
tific Documentation Centra in Scotland/ 1 skomputeryzowana /пр. 
ASCA/. Ganaralnie. dostarczania użytkownikom serwisów odpłat
nych okazało się oczywiście tańaze dla biblioteki lecz serwisy 
te miały węższy zakrea i były mniej ralewantne. Ostatnie osięg- 
nięcla pozwoliły również wzięć pod uwagę syatemy on-line w dzie
dzinie nauk społacznych /takie jak ERIC -Educational Reaourcea 
information Center, “Psychological Abetracte" i "Sociological 
Abstracts"/ bowiem w TCU istnieje do nich doatęp poprzez termi
nal zainatalowany w bibliotace. Nie okazały się one Jadnak 
specjalnie użytaczne, bo jako systemy zautomatyzowane wykazuję 

te sama wady co ich odpowiedniki w postaci wydawnictw informa
cyjnych. Oedynie Social SCISEARCH, tj. waraja on-lina Indeksu 
Cytować Bibliograficznych w Naukach Społecznych /tha Social 
Sciences Citation Index/ okazała, się użyteczna. Informacja 
adresowane była równiaż dostarczana użytkownikom w postaci 
wspomnianych blulatynów obiagowych 1 wydawnictw typu current 
contents. Ten rodzaj serwisów nie był szczególnie skuteczny 
bowiem wiele osób przetrzymuje tego rodzaju wydawnictwa, a ich
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przejrzenie ciągle traktuje.Jako sprewę "do zełetwienie". Jeśli 
to Jest możliwe, lepiej Jest zeopatryweć ksżdsgo użytkownika w 
osobny kopię. Pod koniec okresu, w którym przaprowedzsno beds- 
nie, tj, w 1973 roku, podjęto próbę ocsny tego rodzsju służby w 
TCU ze pomocę tego ssmego kwestionariusza ankisty, który był u- 
żywany w Beth, Jak również przeprowadzono wywiad z każdym użyt
kownikiem, Naturelnie przygotowywanie tsgo rodzeju serwisów 
ogromnie obcięża pracownika informacji totsż serwisy takie mogę 
być Jedynie przygotowywane dla ograniczonej liczby osób. Przy 
tym, wielu korzystajęcych z biblioteki nigdy nia potrzebuje te

go rodzaju serwisów.
Szkolenie użytkowników Jest osobnym, ważnym elementem dzis- 

łalności prowadzonej w TCU. Wszyscy studenci nsuk społecznych 
otrzymuję przeszkolenie w zskresie wyszukiwania informacji, za
sad organizscji pracy umysłowej orsz struktury procesu komuni
kacji. Wartość 1 skuteczność tsj działalności trudno ocenić bo
wiem Jest ona doceniane przez.studentów dopiero po pawnym okre
sie.

Ponsdto, udziale się odpowiedzi ns zapytanie informacyjna 
oraz porad w zakresie prowadzenia 1 publikowania badaó nauko
wych. Nls sporzędzs się użytkownikom żsdnych bibliografii po- 
nsd te, które się udostępnia Jako rezultat poszukiwać w syste
mach on-line.

Możliwość korzystania z pomocy pracownlks informacji o wy
kształceniu specjalistycznym zostsłs przyjęta z wielkim sntu- 
zjazmsa 1 służba ta okszała się nsjbardzlsj efektywna w okrssia 
kiedy utrzymywano bezpośredni kontakt z użytkownikami. Służby 
ts zarówno w Beth, Jak i w TCU,utworzona zostsły w uniwersyta- 
tech technicznych /technological universities/, które posisdały 
raczej ubogis zbiory i ssrwisy w zskrssis nsuk społecznych. 
Głównym pożytkiem było więc to, że służby ekspsrymsntslne da
wały możliwość dostępu do większej ilości źródeł informacji, 
szczególnis poprzez kontakty zewnętrzna /np. zs statystyksmi 
rzędowymi/.

Wprowadzenia tsgo rodzsju służb napotyka ns wisie trudnoś
ci. Jeśli chodzi o personel - ważnę sprawę Jest pozyskanie od
powiednio wykwsllfikowsr.rj kadry w calu przełamania bariery za
ufania za strony korzystajęcych. Jednakże, służby takia sę ko
sztowne, s niezaprzeczalny pożytek z dzisłanls tsgo serwisu
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/który mo;te w przyezłoóci ujawnić utajone dotęd wlalkla wymega- 
nie za strony użytkowników/ może epowodoweć trudnę syfuację, w 
jakiej’Znajdzie się pracownllt Informacji, kiedy będzie musiał 
żędanie te realizować. Również nie istnieje Jak dotęd w WlalklaJ 
Brytanii formalny status zawodowy dla pracowników informacji o 
wyksztełcenlu specjellstycznym 1 ms to oczywiście wpływ na pozy
skanie dobrej kadry, flożna się także spodzleweć różnego rodzaju 
konfliktów zarówno z pozostałę załogę blbllotakl /bowiem z jed
nej strony ich obclężenle pracę ogromnie wzrasta w zwlęzku z u- 
śwladomianiem użytkownikom, że biblioteka me niejako obowlęzek 
świadczyć różne usługi, a z drugiej strony z powodu poczucia, 
że to właśnie pracownicy informacji wykonuję najbardziej ~fascy- 
nujęcę" pracę w bibliotece/. Jak 1 z pracownikami naukowtyml u- 
uniwersytetu, którzy mogę mieć poczucie, że bibliotekę wkracza 
w ich kompetencje naukowe. Inny problem poweteje przy podejmo
waniu decyzji. Jaki rodzaj serwisów powinien mieć priorytet 1 
dla kogo powinny być one przygotowywane.

Prowedzl się dalsze badanie na ten temat. Obecnie Biblio
teka Brytyjska finansuje badania eksperymentalnego pracownika 
inforaacjl - specjelisy w dziedzinie humanistyki. Bedanla ta 
realizowane sę na Uniwersytetach w Biralnghsm 1 Yorku. I cho

ciaż sprawozdanie końcowe nie zoatało Jeazcze opracowane, 
większość wyników tych badań będzie prawdopodobnie zgodna z ty
mi, które uzyskano w Beth 1 w TCU.

Oednym z ostatnich oelęgnięć badań w dziedzinie informa
cji w naukach społecznych, które prowadzi elę w Wielkiej Bryta
nii, było stworzenie grupy znanej pod nazwę SCOSSI /the Stan
ding Conference £п Social Science ^Information/, Korzyść ze 
stworzenie tej grupy polega na tym, że stała kontakty między 
jeJ członkeml pozwalaję kontrolować prowadzone bedanla w celu 
uniknięcia Ich dublowanie. SCOSSI udziale skoordynowanej pomo

cy oraz wszelkich porad tym,zarówno w kraju Jak i zagranicę, 
którzy mogę tego potrzebować. OeJ istnienia pozwala też ne ścl- 
słę współpracę z włedzemi krajowymi i organlzecjaml międzynaro
dowymi.
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w ramach SCOSSI powstały cztery Grupy Robocze. Przedmiotem 
ich pracy są następujęce zagadnienia: nauki społeczne stosowane 
/tj. socjotechnika/, strukturę dyscyplin wchodzęcych w skład 
nauk społecznych, sporządzanie artykułów pr‘zeględov/ych i kon
takty z organizacjami m-ędzynarodowyml. W najbliższej przyszło
ści przewiduje się wydawanie informatora, w którym zaprezento
wane zostanę poględy członków na to. Jakie badania aę obecnie 
najpilniejsze oraz przedstawione zostanę tematy i problemy, na 
która SCOSSI może się wypowiadać i być ekspertem. Grupa ta jest 
również odpowiadzialna za założenie nowego czasopisma, ktiSre bę
dzie wydawane pod redakcję Toma Wileona i Normana Robertsa z U- 
niwersytetu w Sheffield, Pierwszy numer miał się pojawić na je
sieni 1930 r. pod tytułem "Social Science Information Studies”. 
Ewentualne powodzenie tego rodzaju próby koordynacji badań w 
zakresie informacji w naukach społecznych jakę jest SCOSSI po
winno pomóc w rozwoju tych badań i stworzyć trwałę bazę dla dal
szego ich rozwoju.

Tłumaczyła Marta Grabowska
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SOCIAL SCIENCE INFORMATION RESEARCH IN BRITAIN 

S u m m e r y

The article deels with different problems of designing 
and developing informetion services for social scientists. In 
this context the author characterizes steps that have been ta

ken in Great Britain during lest 20 years to investigete infor
mation needs in this field. There is given e description of ra- 
search projects carried out at the University of Bath - INFROSS 

/Information Requirements of the Social Sciences/, at tha Bri- 
tiah Library DISISS /Design in Information Systems in the So- 
ciel Sciences/ concarning: aspects of social sciencea informa
tion compered with information in natural and mathematical
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sciences, epeclfity of soclel scientists community, speclfity 
of reseerch subjects, nsture of communication in social scien
ces snd attitude towerd different kinds of library end Informe- 

tlon services.
Besides, there ere charecterized resesrches conducted et 

the City University of London which resulted creetlon of the 
SCOSSI /Standing Conference in Social Sciences Information/.

ИССЛЕДОВАНШ no ПРОБЛЕМАМ Ш Ф 0 Ш А Ц Ш  В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
■ НАУКАХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Р е з ю м е

В статье рассматриваются условия создания инфорлапионных 
служб в области общественных-наук в сравнении с инфорлахщонны- 
ми службами в -области математических и естественных наук.

Автор обсуждает процессы исследований по пpoблeмa^^ инфор
мации в общественных науках, проводимых в Великобритании в 
ра̂ лках; i n f r o s s  /Инфорлационные потребности в области общест
венных наук/, OISISS /Проект информационной системы по обшест- 
венншл наукам/, а также эксперименты, проводимые в университе
те в Бас /Beth / с участием информационных работников /докуглен- 
талистов/ со спецобразованием. Кроме того в статье обсуждаются 
исследования, проводимые в Лондонском университете /the city 
university /, результатом которых было создание группы scossi 
/Постоянная конференция по инфхэрлации в общественных науках/.
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vlaoimIr smetACek
Ustredi vedeckych, technickych 
a ekononlckych Infornacl, Prnga

MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA MODELU POTRZEB INFORMACYJNYCH 
■ UŻYTKOWNIKÓW*/

Problen przewidywania potrzab 1 zachowań 
u;iytkowników infornacjl - koniecznoeć opra
cowania nodelu pradykeyJnago. Nleraalność 
budowy nodelu opartago na danych empirycz
nych uzyskiwanych z róZnych badań użytkow
ników. Metoda porównywania parani dla okra- 
ślania prefarancji umożliwiająca stworzanla 
modelu, który przewidywałby zapotrznbowania 
na informacje. Źródła 1 usługi grup użytkow
ników o określonych cechach społecznych. 
Wstępne wyniki etopnlowej budowy modelu. 
Ilustracja zaetosowania modelu na przykła
dach.

Zachowania oraz potrzeby infornacyjne użytkowników informa
cji 1 czytelników wobec instytucji informacyjnych stały alę 
przadmiotem wielu badań. Nla Istnieje jsdnskZa ogólna teoria, 
która pozwoliłaby określać potrzeby i zachowanie użytkownika w 
przyszłości. Ola calów zarzędzanla instytucjemi Informacyjnyni

''Chodzi tutaj o informacyjna potrzeby ujawniana, deklarowana 
przez użytkowników; w jęz. czeskim okraelene eę pojęciem 
“pozadavky" /uwaga tłum./,

"Zagadniania Informacji Naukowej 19B1 nr 1/36/
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byłoby wskazane przewidywać przede wszystkim zapotrzebowania po
szczególnych grup użytkowników na usługi informacyjne i dokumen

ty.
Przewidywanie nie Jest Jednek możliwe bez stworzenia modelu 

predykcyjnego. W każdym takim modelu założono między poszczegól
nymi ch'brakterystykarai powiązania, które umożliwiają obliczenie 

przy wystąpieniu pewnej kombinecji charakterystyk prawdopodo
bieństwa pojawienia się innej kombinecji charakterystyk. Predy- 
kcyjny model ns przykłed stanowi, iż przy określonej kombinacji 
społecznych charakterystyk użytkowników wyłania sią zawsze z o- 
kreslonym prewdopodobieństwam pewien typ zachowania informacyj
nego.

Vfszyscy pracownicy informecji wiedzą z praktyki, że takie 
powiązania istnieją orez aami w pewnej mierze kierują się Ja
kimś intuicyjnie stworzonym modelam zachowania użytkowników swo
jej instytucji informacyjnej. Stworzenie rzeczywistego modelu, 
który mógłby opierać się na danych empirycznych, wydaje się Jed
nak bardzo trudne. Po pierwsze nie Jest Jasne, które charektery- 
styki, i które ich wartości powinien model zawierać, po drugie 
dane empiryczne zawarte w badeniach użytkowników i czytelników 
są ze sobą nieporównywalne. IVynika to przede wszystkim z faktu, 
iż badania są przeprowadzane przy zastosowaniu różnych technik, 
rozwiązywane problemy są formułowene niejednolicie, różne są 
metody opracowenia orez sposoby intarpretacji.

Porównywanie pięciu obszernych'bedań użytkowników informa
cji, reelizowan/ch w Czechosłowacji w pierwszej połowie lat eie- 
demdzieslątych, wykezało, iż ani Jedno z pyten dotyczących ze- 

chowania informacyjnego oraz potrzeb informacyjnych nie pojawi
ło się we wszystkich pięciu badaniach. Żadnemu z pyteń,które 
łrystępoweły w więcej niż Jednym bedeniu, nie została przypisa
na jednakowa skala odpowiedzi. Z tego wynika, że bezpośrednie 
kumulowanie rezultatów badań oraz ich zastosowanie Jeko podsta
wy do stworzenia predykcyjnego modelu Jest nierealne.

«V przyszłości można by oczywiście opracować jednolitą me
todykę i obowiązujący schemet dla badań użytkowników,zapewnia

jąc w ten sposób stosowanie Jednakowo formułowanych pytań i 
skal /1/. Oest to Jednak rozwiązanie dalekosiężne i wymagające 
szeregu rozporządzeń.
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Ola DOdwyższants efektyvmości funkcjonowania systemów in
formacyjnych. budowy powiązanych ze sobą sieci oraz zintegrowa
nych komputerowych banków danych, międzydziedzinowej i międzyna** 
rodowej współpracy w zakrssia ekonomiki oraz informacyjnego za
bezpieczenia gospodarki narodowej niezbędne jest wazechstronne 
poznania użytkowników, co pozwoliłoby przewidywać wystarczająco 
dokładnie rozwój potrzeb przynajmniej podstawowych grup użytko
wników.

Uzyskiwanie niezbędnych danych empirycznych jest, jak już 
wspomniano, bardzo pracochłonne i w zasadzie niemożliwe. Istnie* 
Ją Jednak metody umożliwiająca konstruowanie stusunkowo precy- 
zyjnych 1 wystarczająco złożonych modeli na podstawia wtórnej 
analizy ilościow.ej - 1 to aądów o denych nie dojących się po- 
róivnywać bezpośrednio ze pomocą metod statystycznych. Chodzi 
przede wszystkim o metodę porównywenie parami dla określenia 
preferencji. Polage ona na tym, iż każdą wartość określonego 
zjawiska czy charakterystyki stopniowo porównujemy zs wszystki
mi pozostałymi wartościami, z pozycji ich preferencji w stosun
ku do określonej wartości jakiegoś innego zjawiska albo cherek- 
terystyki. Procedurę tę powterzemy w różnych kombinacjach do
póki nie powstenie wystarczająca ilość elementów macierzy, któ
ra wyraZsją stopieó zakłedsnago wzajemnego oddziaływanie w zes-

X /pola badanych zjawisk czy charakterystyk '.
Metodą porównywania pererai /metodą prafarancji/ nia moZna 

zbudować absolutnie precyzyjnego modelu, ponieważ stosuje się 
w niej nie pierwotną lecz wtórną analizę ilościową, 3adnak mo
Zna doprowadzić do stworzenia modelu bardziej pełnego i ścisłe
go niż model powstały na podstawia statystycznego opracowsnis 
tylko częściowych danych empirycznych. Okraślsnie stopnie wza- 
jsmnago oddziaływania zjawisk i charakterystyk poprzez wielo
krotne proste porównywania dwóch wartości zmniejsza liczbę błę
dów oraz umożliwia stałe rozszerzania i uściślanie modelu.

Model zakłada, iż społeczne i informacyjne cherskterysty- 
ki użytkowników są ze sobą skorelowane. Sprawdzenie podstawo

wych charakterystyk społecznych wydaje się stoeunkowo łatwe.

X / Zastosowana metoda jaet rozwlnlęclam niektórych propozycji 
P. Lukavce w zakresie obiektywizacji decyzji /2/. Autor pro
pozycję tę przedstawił po rez pierwszy w sprawozdaniu z ba
dać zespołowych w 1977 r.
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Tabele 1

Współczynniki wartości charakterystyk potrzeb 
w zależności od sfery zstrudnienia użytkowników

Nau
ka

Zaple
cze
badaw
cze

Pro
duk
cja

Han
del i 
usłu- 
qi

Oświa
ta 1 
Wycho
wania

Szkol
nictw
wyższ

2 3 4 5 6 7

1.0 0.8 0,6 0.4 0.2 0

0,4 0.6 1.0 0.8 0.2 0
0,4 0.4 0.2 1.0 0.8 0.2

0,6 0.4 0.2 0 1.0 0.8

0,6 0.6 0,8 0.8 0.2 0
0,8 • 0.8 0,8 0.4 0.2 0

0,6 0.4 0.4 1.0 0,6 0

1.0 0,8 0,4 0.2 0,4 0.2

0,6 0.8 1,0 0.2 0,2 0.2
0,2 0,8 0,8 0,8 0.4 0

0,4 0,6 1.0 0,8 0.2 0

0,6 0.6 0.2 0 0,6 1.0

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0
0,2 0*,4 0,2 0,4 0.8 1.0
0,8 0.6 0.4 1.0 0.2 0

1.0 0,6 0,4 0.8 0.2 0

0.6 1,0 0,6 0,4 0.4 0

0.2 0.4 0.6 0 0.8 1.0

Badane obiekty rzeczy- 
wietości
obiakty przyrodnicze 
wyroby naterialne 
podmioty 1 apołaczertstwo 
konstrukcje myślowe

Aapakt badanie obiektów 
rzaczywistoścl
włseny obiekt 
postępowanie 1 metody 
orgenizacjs danej 
dziedziny

Sfara powstanie infor
macji 
nauka 
badanie
produkcja włssne 
handel i usługi 
oświata i wychowanie

Szczegółowość informacji 
szczegółowa 
przeglądowa 
uogólniajęca kierunki

Nowość informacji 
nowa, nie całkowicie 
zweryfikowana 
zwaryfikowana ekspery

mentalnie 
kodyfikowana
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1 2 3 4 5 6 7

Typ zeetosowenego Języka 
język naturalny b 0.2 0,4 0.8 0.6 1.0
Język apecjaliatyczny 1.0 0.8 0,6 0 0.4 0.2
język z elementami 
syabollcznyal 1.0 0,8 0,6 0 0.4 0.2
Język z elementami 
numerycznymi 0.4 1.0 0,6 0,4 0.4 0.2
Język z eleaenteai 
greficżnymi 0,6 1.0 0,8 0 0.4 0.2

Źródła
czssopisme naukowe 1.0 0,8 0.4 O 0.6 0.2
przeględy dokumentacyjne 1.0 0,6 ■ 0.2 0.4 0,8 0,0
czesoplsma abstraktowe 1,0 0,8 0,4 0.2 0,6 0.0
czesoplsme bibliografi
czne 1,0 0,8 0.4 0,0 0.6 0.2
monografie 1.0 0,8 0,4 0,0 0,6 0.2
przeględy 1 opracowania 
bibliograficzne 0.8 0,6 0.2 0,0 1.0 0.4
podręczniki 0.2 0,4 0,6 0,0 0.8 1.0
patenty 0.6 1.0 0,8 0,4 0.2 0,0
litaretura firmowa 0.4 0.6 0,8 1.0 0,2 0.0

Kanały inforaacjl 

kontakt z inatytucję 0,6 0,6 0,2 0,0 1.0 0,6
oaoblaty kontakt ze 0,6 0.2 0,6 1.0 1.0 0.4
apecjalietami
SDI 1,0 0,8 0.2 0,6 0,4 0,0
bezpośredni doatęp do 
bezy danych 1.0 0,8 0.2 0.4 0.4 0.0

Zapotrzebowanie na 
uskugi

wypożyczenie 0,8 0,8 0,0 0.2 0,6 0.6
uaługi bibliograficzne 1,0 0,8 0.0 •0.4 0.6 0.2
usługi reprograficzne 1.0 0,8 0.2 0.4 0,6 0,0
uaługi faktograficzna 0,4 1.0 0,6 0.8 0.2 0,0
tłumaczenie 0,8 1.0 0.2 0.6 0.4 0,0
prace etudyjno-anality- 
czne 0,8 1.0 0.2 0,6 0.4 0.0
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Tabela 2

Współczynniki wartości charakterystyk potrzeb 
w zależności od funkcji użytkowników

Kierów
nicy
wyższe
go
szcze
ble

•Kierow
nicy
■niższe
go
szcze
bla

Pracow
nicy z 
wyżpzym 
wyksz
tałce
niem

Średni
perso
nel
techni
czny

Inni
pracow
nicy
produk
cyjni

2 3 4 5 6

0,25 0,50 1,00 0,'75 0
0 0,25 0,75 1,00 0,50

1.00 0,75 0,50 0 0,25
0-25 0.50 1,00 0,75 0

0 0.50 1,00 0,75 0,25
0,25 0.50 1.00 0,75 0

1,00 0,75 0,50 0,25 0

0,25 0,50 1,00 0,75 0
0,25 0.50 1.00 0,75 0
0,25 0,50 0.75 1.00 0
1,00 0.75 0,50 0,25 0
0 0,50 0,75 0,75 ■ 0.50

0 0.25 1.00 0.75 0.50
0,25 0,50 ' 1,00 0,75 0
1,00 0,75 0,75 0.25 0

0 0,50 1,00 0,75 0

0.25 0,50 1.00 0,75 0
0.50 0,50 0.50 0 1,00

Badane obiekty rzeczy
wistości
obiekty przyrodnicze 
wyroby materialne 
podmioty i społeczeń
stwo
konstrukcje myślowe 

Aspekty badania obiektów
rzeczywistości 
włeeny obiekt 
postępowanie 1 metody 
organizacja sfery rze
czywistości

Sfera powstanie Infor- 
macj i

neuke
bedenle
produkcje włesna 
hendel i usługi 

ośwlete 1 wychowanie

Szczegółowość Informecji
berdzo szczegółowa 
przeglądowa 
uogólniajęce kierunki

Nowość informac3i 

nowa niecałkowicie 
zwer у f ikovjana 
zweryfikowana ekepery- 
mentelnie 
kodyfikowana
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1 p 3 4 5 6

Typ z8Stoso«anego Języka 
język naturalny 0,75 0,50 0. 0,25 1.0
język specjalistyczny 0,25 0,50 1.0 0.75 0
Język z elementaoil 
syrobollcznymi 0,25 0,50 1.0 0,75 0
Język z elementaoil 
numerycznymi 0,25 0,50 1.0 0,75 0
Język z elementami 
graticznyroi 0,25 0,50 1,0 0,75 0

Źródła
czasopisma naukowa 0,25 0,50 1,00 0,75 0.00
przeględy dokumentacyjne 0,25 0,50 1,00 0,75 0,00
czasopisma abstraktowe 0,25 0,50 1,00 0.75 G,00
czasopisma bibliografi
czne 0,25 0,50 1,00 0,75 0.00
monografie 0,25 0,50 1,00 0,75 0,00
przeględy 1 oprecowenie 

bibliograficzne 0,50 1,00 0,75 1,00 0,00
podręczniki 0,25 G,50 1,00 0,75 0,00
patenty 0,25 0,50 1,00 0.75 0,00
literatura firmowa 0,25 0,50 1,00 0,75 0,00

Kanały informacji 
kontakt z instytucję 0,25 0,50 1,00 0,75 0,00
osobisty kontakt ze 
specjalistami 1.00 0,25 0.75 0,50 0.00
3DI 0.50 0,75 0,75 0,50 0,00
bezpośredni dostęp do 
bazy danych 0,50 0,75 1,00 0,25 0,00

Zapotrzebowanie na usługi 
wypożyczenia 0,25 0,50 1,00 0,75 0,00
usługi bibliograficzna 0,25 0,50 1 ,9 0 0,75 0,00
usługi reprogreficzne 1,00 0,50 0.75 0,25 0,00
usługi fektograficzne 1,00 0,50 0,75 0,25 0,00
tłumaczenia 1,00 0,75 0.50 0,25 0,00
prace studyjno-anellty- 
czne 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00
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i przyjęto Je Jako zmienne niezależne: eprawdzenle wartości 
charakteryetyk Informacyjnych powinno etanowlć rezultat zastoso
wanie modelu, toteż uważane są one za zmienne zależna.

Uatelenle wartości społecznych 1 informacyjnych charaktery
styk dokonuje się zawsze tylko die celów roboczych, obecnie nie 
można Jaezcze zadecydoweć o optymalnym rozmleazczaniu poszcze
gólnych charakterystyk na skali, bo to wypłynie dopiero w trak
cie waryfikecjl wyników modelowania. Przytaczane skele zostały 
Jednak stworzone na podstawia przestudiowania około 700 bedaó 
użytkowników, nie sę więc zupełnie przypadkowe.

Ze względu na etap sprawdzania możliwości zastosowania tej 
metody, przyjęto dwie podstawowa charakterystyki społeczna użyt
kowników, które sę uznawana za ważna, 1 które uwzględniano pra
wie wa wazystkich badaniach:

1/ sfera zatrudnienxa użytkowników: nauka, zaplecza badaw
czo- wdrożeniowa, produkcja, handal 1 usługi, oświata 1- wychowa
nia, szkolnictwo wyższe:

2/ sfera zaszeregowania użytkowników według funkcji: kie
rownicy Wyższego azczabla, kierownicy nlżazago szczebla, pracow
nicy z wyższym wykształceniem, średni personel techniczny, inni 
pracownicy produkcyjni.

W zakreśla potrzeb informacyjnych wyróżniono następujęce 
charakterystyki: pochodzenia informacji, treść informacji, 
źródła i kanały, nowość, szczegółowość informacji, typ Języka, 
w którym sę informacje wyrażana, zapotrzebowania na usługi in
formacyjna.

-Poszczególna charakterystyki wraz z ich wartościami poda

no w pierwszej kolumnie tabeli 1.
Zbiór apołecznych i informacyjnych charakterystyk można 

stopniowo poazarzać i uściślać.
Przy zastosowaniu metody porównywania parami /metody pre

ferencji/ porównywano wszystkie wartości wszystkich charaktery
styk potrzeb informacyjnych w stosunku do wszystkich wartości 

-obu społecznych charaktaryetyk użytkowników. W  ten sposób pow

stały 84 dwuwartościowa macierze /przykłed takiej macierzy zob. 
tab. 5/. Dzięki opracowaniu macierzy uzyskano współczynniki o- 
kreślajęce wielkość prawdopodobnego strumienie scharakteryżowa-
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nych potrzeb użytkowników pewnego typu. Wepółczynnlki te w prze-
X /dziele 0 - 1  zemleszczono w tebelech 1 1 2 ' .

Różne grupy użytkowników nie przykładeję takiej samej wsgi 
do poszczególnych charakterystyk swych potrzeb. Dlatego znów ze 
pomocę metody preferencji /li dwuwarteściowych mecierzy, przy- 
kłmd zob. tab. 6/ ustalono wegl poszczególnych charakterystyk 
według najprawdopodobniejszego ioh odczucia przez poszczególne 
grupy użytkowników. Wegi te w przedziale 0 - 8  zawierają-się w 
tabelach 3 1 4 .

Deżell chceiT otrzymać prewodopdobng wielkość etrumienia 
potrzeb informacyjnych pewnago typu, cechujących Jakęś grupę 
użytkowników charakteryzowanę poprzez aferę zatrudnienia oraz 
pełnlonę funkcję w stosunku do wielkości strumienia potrzeb in
nej grupy użytkowników, które tak samo została scharakteryzowa
na, postępujemy w następujęcy sposób:

1/ sumujemy liczby z odpowiednich 'tabel 1 1 2  dla każdej grupy 
użytkowników,

2/ sumujemy odpowiednie liczby z tabel 3 1 4 ,
3/ obie sumy mnożymy przez eieble:

Tpotrz. - /1 * 2/ . /3 . 4/

gdzie - wielkość strumienie potrzeb przeciętnego użyt
kownika w odniesieniu do systemu informacyjnego.

Na przykład:

A. Chcemy porównać prawdopodobny wielkość strumienia zapotrze
bowań na czasopisma naukowe nestępujęcych grup;
1/ dyrektorów zakładów produkcyjnych,
2/ dyrektorów instytutów naukowych.

1/ /0,40 + 0,25/ . /2 ł 0/ = 0,65 • 2 = 1,30 
2/ /1,00 + 0.25/ • /3 + 0/ = 0,25 • 3 = 3.75

Zapotrzebowanie dyrektorów Instytutów naukowych na czaso

pisma naukowe będzie zetem co najmniej 2,5 razy większe niż dy
rektorów zakładów produkcyjnych.

*''^Liczba Jednostek w każdym'wierszu meciarzy została podsumowana; 
sumy poszczególnych wierszy wyrażono w przedziale O - i, przy 
czym uetalono, iż najwyższe suma równe się 1.
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Та ba le 5

Przykład macierzy porównywania parami dla wartości 
“Informacja szczegółowe" w atosonku do grup użytkowników 

zróżnicowanych r;edług pełnionych funkcji

A В C □ E
w sumie 
Jednostek

Porównywalny współ
czynnik w przedziale 

0 - 1

A 0 0 0 0 0 0

В 1 0 0 0 i 0,25

C 1 i 1 i 4 1
□ i 1 0 1 3 0,75

E 1 1 0 0 2 0.50

Lagenda: A. Kiarownlcy wyższago szczebla
B. Kiarownlcy niżazago szczebla
C. Pracownicy z wyżazym wykształcaniem
O. średni personal techniczny
E. Inni pracownicy produkcji

Oedynkę wplayweno w odpowiednie miejsca macierzy w tym przy
padku, kiedy zapotrzebowania określone poprzez przynależny spraw
dzany wartość wyraża bardziej grupa użytkowników zanotowana w 
wierszu; zero wpisywano. Jeżeli zapotrzebowania to preferuje gru
pa użytkowników notowanych w kolumnie. Liczby Jednostek w wier
szach sumujemy oraz określamy w poetaci współczynnika porównywal

nego w przedziale 0-1.
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. Tabela 6

Przykład macierzy porównywania parami wagi charakterystyk 
potrzeb dla użytkowników - pracowników naukowych

. A В • c 0 E F G H I Razem

A 1 0 1 1 1 1 1 1 7
В 0 0 1 1 1 1 1 1 6
C 1 1 1 1 1 1 1 1 8
0 0 0 0 0 1 1 i 1 4
E 0 0 0 1 1 1 1 1 5
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 1 1 1 3
H 0 0 0 0 0 1 0 0 1
I 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Legenda: A. Badane obiekty rzeczywistości
B. Aspekt badania obiaktów rzeczywistości
C, Sfera powstania Informacji
0. Szczegółowość Informacji
E. Nowość Informecji

F. Typ zestosowanego Języka
G. Źródła informacji /rodzaj/
H. Kanały informacji /rodzaj/
1. Zapotrzebowanie na usługi

dadynkę wpisywano w odpowiednie miejsce macierzy wtedy, 
gdy charakterystyka zanotowana w wierszu dla badanej grupy użyt
kowników okazuje się ważniejsza od charakterystyki zanotowanej 
w kolumnie; zero w tym przypadku, jeżeli sprawa ma się odwrot
nie. Liczby jednostek w wlerszech' sumujemy.
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в. Podobnie określimy wielkość etrumienie lepotrzebowanle 

ne czeeopleme neukowe:

1/ studentów.
2/ pracowników naukowych na kierowniczych stanowiskach.

1/ /0,20 + 0,00/ • /2 * 1/ « 0,20 . 3 = 0 , 6  
2/ /1,00 •* 0,50/ • /3 ł 0/ « 1,50 • 3 « 4.5

Zapotrzebowanie pracowników naukowych,zajmujących kierowni

czo stanowiska będzie więc co najmniej 7,5 razy większe niż stu
dentów,

Oest oczywiste, że tako wielkość strumienia zapotrzebowa
nie jest tylko wlelkościę porównywalnę. Wielkość całkowitego 
zapotrzebowania zależy od liczby użytkowników w danym zakresie 
/zawodu, funkcji/ orez od konkretnych warunków w poszczególnych 
dziedzinach.

Proponowany model predykcyjny oczywiście nie jsst nawet w 
zarysie wyczerpujęcy, Oego zneczenie polega ne tym, iż pokazu
je możliwość zbudowania rzeczywistego modelu mejęcego zastoso
wanie w praktyce. Wprowadzenie tej metody zależy od stopniowe
go uściślania i poszerzenia charakterystyk społecznych i infor- 
mecyjnych użytkowników.

L i t e r a t u r a :

1. ЗМЕТДСе К V, Standardizace pruzkumu uzivatalu informacl, 

"Ceskoslovenska Informatiks" R. 21:1979 z, 12 s. 332-335,

2. LUKAVEC P. Metody anelyzy e modeloveni syetemu VTEI.
Reellzaćnl yyetup ć. 22 4зп.1оЬа ć. С-18/. Apliksce metody 
rozhodoveci enalyzy pro hodnoceni inforrasćnich systemu a mo- 
delił techto systemu. Praha; UVTEI 1974, 42 e.

3. SMEt ACe k  V., KLEINOv A L. Zejiśtenl inforroaćnich ootreb s po- 
zedevku V oblesti vedy, yyzkumu. yyroby a vychovy ćs. souste- 

VOU VTEI. Preha; UVTEI 1977, 143 s.

Przełożył z jęz. czeskiego-Piotr Zak
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POSSIBILITY OF CREATING A MODEL OF INFORMATION 
USERS NEEDS

S u a ■ a r Y

Integration of inforinetion aystaaa cauaaa that the nation- 
-wide .Inforination ayatan aarvaa to largar and larger and more 
dlfferantlated uaera* groupa. One of the condltione of inprove- 
aent of this aystaa'a afflclancy Is detailed acquintance with 
uaers' needs and working out aodels which enable foreseeing 

users* needs and attltudaa.
The author auggests application of a method of comparing 

each value of a given phanomanon or feature with other values 
to state the probable size of the informetion needs. This meth
od called method of comparison in pairs /preference method/ 
enables creation of homogenous model foreseeing information 
demands., aourcae end eervicae for ueera social groups. The 
article preeante first results of gradual craation of such e 
modsl, cited in annexed tables.

БЭЗШИтОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ 
ШФОРМАЩОНШК НЛЛ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Р е з ю м е

Интеграция информационных систем ведет к тому, что обше- 
государственная система информации охватывает все большие и 
разнообразные группы потребителей. Одни/ из условий повышения 
эффективности этой системы является глубокое познание информа
ционных нужд потребителей и построение таких моделей, благода
ря которьв,! было бы возможным предвидеть эти нужды. Для опреде
ления интенсивности потока информационных потребностей автор 
предлагает применить метод сравнения каждого признака или ха
рактеристики с другими признаками, с точки зрения их преферен
ции. Этот метод, названный методом сравнения парами /методом
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преференции/, дает возможность построения единой модели, пре- 
дусматривавцей потребности в информации, в источниках и в об
служивании групп потребителей с определенными общественными 
признаками. В статье приводятся первые результаты постепенно
го построения такой модели, которые содержатся в прилагаемых 
таблицах.
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M A T E R I A Ł Y P R Z Y C Z Y N K I

EWA CHMIELEWSKA-GORCZYCA
Instytut Blbllotekoznewstwa 
1 Informacji Naukowej UW

METODA INDEKSOWANIA RELACYONEGO FARRADANE'A

Wykładniki relacji w systemach informacyj- 
no-wyszukiwawczych. Schemat relacji w sy
stemie Farradane'a, Podstawy Indeksowania 
Relacyjnego. Relacje wielostronna. Diagra
my kołowe. Proces indeksowania. Technika 
wyszukiwania informacji. Metoda skoków lo
gicznych.

Opracowujęc informację wprowedzanę do systemu informacyj- 
no-wyszukiwawczego lub pytanie przeznaczone do wyszukiwania in
formacji w systemie,analizujemy pojęcia wyrażone przez deskryp- 
tory /symbole klasyfikacyjne/ oraz relacje występujęce między 
tymi pojęciami. Relacje te w charakterystykach wyszukiwawczych 

często nie sę wyrażone explicite, co może spowodować ich błęd- 
nę interpretację przez dokumentalistę lub użytkownika 1 dopro
wadzić powstania szumu informacyjnego. Aby zapobiec wydawa
niu dokumentów nlerelewsntnych lub niewydswaniu dokumentów re- 
lewsntnych należałoby wprowadzić explicltne /formalnie określo

ne/ wyrażanie ralscji między pojęciami w charakterystykach do
kumentów 1 instrukcjach wyszukiwawczych. Wprowadzenie tego typu 
relacji staje się coraz bardziej konieczne wrsz ze wzrostem 
liczby wprowadzanych do systemów dokumentów. Potrzeba wyrażania 
rslacjl między pojęcisai widoczna byłs zarówno w systemach des~
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kryptorowych, gdzie wprowadzono wskaźniki więzi, wskeżniki roli'^, 

operatory elgebry Boole*e czy elementy gramatyki pozycyjnej, 
jak 1 w systemach klasyfikacyjnych,'gdzie wprowadzono podziały 
pomocnicze /u Dewey*e/ i dwukropek /w UKD/.

Środki te wskazuję na ogół jedynie, które terminy cherrakte- 
rystyki wyszukiwawczej czy instrukcji wyszukiwawczej sę ze sobę 
powięzene,nie wyszczególniajęc jednak typu /charakteru/ tych 
zwięzków, co prowadzić może do fałszywych Interpretacji tych po- 
więzart. Konieczność opracowania formalnych wykładników relacji 
pomiędzy pojęciami doprowadziła do powstania wielu nowych sys
temów /np. systemy fasetowe opracowane przez członków CRG w 
Anglii/ lub modyfikacji systemów już istniejęcych /jak wprowa
dzenie przez Ranganathana do Klasyfikacji DwukropkoweJ bardziej 
explicitnych “relecji fazowych" /phese reletions/, czy propozy
cje relatorów Parraulta dla UKD, zaakceptowana przez FID/.

Powstaję też systemy posiadejęce starannie opracowany sy

stem relacji.istniejęcy w pewnym sensie niezależnie od słownic
twa danego języke informacyjno-wyszuklwawczego, a więc możliwe 
do zestosowania w wielu systemach specjalistycznych. Przykładem 
takiego systemu może być schemat relacji w Syntolu opracowanym 
przez Gardina lub Indeksowanie Relacyjne Ferradane'a. O ile 
jednak Gardin opracowywał awój system na bazie metod analizy 
lingwistycznej, o tyle schemat Ferradane'a wywodzi się z anali
zy procesów umysłowych badanych w psychologii myślenia. Inspi
rację do Indeksowanie Relacyjnego były współczesne prace z psy
chologii myślenia, np. prace Piageta, Vinacke'a, Nathane Isaac- 
aa, a potwierdzeniem - praca amerykaóskiego psychologa Guil- 
-forda o atrukturze intelektu.

Poniewą^ teoretycy języków informacyjno-wyezukiwawczych 
coraz częściej powołuję się w swych pracach na metodę Indekso
wania Relacyjnego, a w literaturze polskiej brak jeklegokolwiek 

omówienia tego systemu, wydaje aię celowe przedstawienie i scha- 
rekteryzowenie tej metody przynajmniej w najogólniejszym zary
sie. Zaznaczyć trzeba, iż system Farradane*a wyszedł już poza 

ramy języka engielskiego, dla którego był poczętkowo opracowa-

Wskaźniki roli maję właściwie bardziej charakter zawężanie 
znaczenia pojęcia niż wskazywanie relacji między pojęciami.
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ny i został zastosowany do aksparymentalnego indeksowania doku- 
oantów w Języku niainieckin /4/ i francuskie.

Schemat ralacji

Analiza procasów myślowych wskazują, ża pamięć ludzka po
siada dwa podstawowe "machanizmy" łęczenia ze sobę pojęć: koja
rzenia- /aasocłatłon/ i różnicowania /discriminaticn/. Każdy ma- 
chanizn posiada z kolei trzy stany wyodrębniona i określone do
kładnie w psychologii myślenia. Powstała ю tan sposób dziewięć 
kombinacji, będęcych rezultatao połęczania dwu zbiorów trzypo
ziomowych machenizmów, są podstawą schematu ralacji między poję
ciami opracowanego przez Farradane'a. Liczne eksperymenty wy
szukiwania dokumentów przy wykorzystaniu tych ralacji /wraz z 
ich negacjami/ potwierdziły ponoć ich niezbędność 1 wystarczal
ność do wyrażania ralacji wa wszystkich dziadzinach przedmioto
wych.

Obok pokazano matrycę aystamu ralacji wraz z ich symbolami. 
Nazwy operatorów /relacji/ są umowna i wskazują bardziej ogólne 
znaczenie, która zostało ustalone częściowo na podstawia anali
zy procasów myślowych, a częściowo na podstawia analizy sytua
cji występujących w praktyce i ich możliwych interpretacji.

1. Zgodność /в. Wyraża zbieżność lub współwystępowanle /pa
mięciowe/ dwu rzeczy, np. A w obecności B, co zapisujemy Jako
A /6 B, Operator ten służy także do wyrażenia formy bibliografi
cznej, np. encyklopedia chemii Jest przedstawiona Jako Chemia 
/В Encyklopedia. Oprócz tego wyraża “czas trwania" /duration/, 
co może być wyrażona w formie słownej w charaktarystyca wyszuki
wawczej, np. Zarżenia /0 Czaa trwania/ = 2 godz., lub pominięte, 
np. Żarzanla /0 2 godz. Może być także stosowany do wyrażenia 
"czynności przyazłaj", co zresztą jest bardzo rzadko potrzebne,

2. Odpowiedniość /=. Wyraża ekwiwalencję bądź całkowitą 
/która jest przypadkiem synonlmil lub tzw. OR-terminu/. bądź 
tylko częściową. Operator tan może być stosowany przy wprowa

dzaniu nazw własnych, np. Pollelaktrolit /= Separan, Wyraża tak
że pojęcia stosowanie lub traktowania czegoś jako coś Innago, 
np. Sod /= .Oon, Melaaa /= Pasza, Aceton /= Rozpuszczalnik.

3. Odmienność /), Operator ten stosowany jest do wyrażenia 
relacji naśladowania /imitation/ lub zastępowania /substitute/, 
np. Człowiek / )  Posąg, Wyszukiwania informacji /) Podał matema-
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tyczny. Rzadko występuje potrzebę wyrażenia za poaocę tego opera
tora zwykłej różnicy, ale czaaaai Jeat przydatny do wykazywania 
różnic po»'«nawczych, np.

żółw / + ezybkość

/ )
zajęć / + szybkoóć.

4..Saaoczynność /*, Znaczania taj ralacji trudna było do u- 
stalania taoratycznle, ala wypłynęło w  praktyca. Wyraża ono po
jęcie czasownika nlaprzacbodnlago, np. Człowlak Spacerowania, 
Ptsk /* Migracje. Relacja ta nie wożę być używana z czasownika- 
ai przechodniwi, nawet wbrsw przyzwyczajeniow językowyw, np. 
"dziecko otrzywujęce podarek* nie noże być żaindakaowane: 

podsrsk 

/-
dziecko /* otrzynywania,

lecz “podarek /- otrzynywania /; dziecko*, wyrażajęca “podarek 
otrzynywany przez dziecko*. Dzięki tej ralacji nożliwe jeat roz

różniania np. aanoczynnago /naturalnego/ procesu kryatalizacji 
cukru /zapisanego jako “cukier /̂  ̂ kryatalizacja*/ a fabrycznę 
operację*'^ krystalizacji cukru /oznaczonę jako “cukier /- kry
stalizacja'/. Wa wcześniejszych pracach uważano, że relacja 
ta soża być stosowana do wyrażania porównania: obecnie “porów
nywania* traktowana jest Jako pojęcia wyrażajęca czynność i 
dlatego porównania A i В /na ogół właaności dwu rzeczy X i Y/ 

powinno być zapisane jako:

X 
Y

Z drugiej strony,przy dokonywaniu wyboru czynność preferowania 

odnosi się do jednej z dwu rzeczy będęcych w  tywczaaowsj zbież
ności i dlatego preferowania A w  stosunku do В zapisuje aię ja
ko;

A /- Preferowania 

/*
B.

Ikszało się także wygodne atosowanis tego operatora do wyraża-

/ U l
/ ( b J

/- Porównania.

Parradsne stosuje terwln “proces" /process/ na oznaczenie czyn 
ności wyrażanych przez czasowniki nieprzachodnia, s “operacja* 
/operation/ - przez czaaowniki przechodnia.
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nla przypadku dopełniacza. Jeśli występuje pośredni oblakt jakiejś 
operacji, np. Dzieci /* Frencuski /- Nauczanie dla "nauczania 
dzieci francuakiago", czy Student /* Księżka /- Dawania dla “da
wania kaiężkz atodantowi". Znaczenie zapisu staja się Jasne przy 
“odczytywaniu” go od prewej strony do lewaj.

5. Wyolarowy /-f. Operator ten oznscza położenie w czasie lub 
w przestrzeni, chwilowe stany lub pewne tynczesowe własności. 
Przestrzeń aoże dotyczyć położenia względnego, np. Półka /♦ Po
łożenie powyżej /above/ /+ Stół , położenia faktycznego, np. 
Kslężka /+ Półkę oraz nlejeca, np. Przemysł /* Indie. Anslogi- 
cznla można wyrażać czas względny lub faktyczny, np. Eksplozja
/+ 13°° oraz ezybkość, np. eilnlk /+ szybkość. Stany tymcza
sowe obejmuję temperaturę, formę krystallcznę, np. Sól /+ Krysz

tał, roztwór, np. Sól /* Roztwór Itp. Relacje ta stosowana 
Jest także do zmiennych własności Ilościowych lub wyaiarowych, 
np. wage, pojemność, siła. wydajność, atężenle, np. Roztwór 

/+ Stężanie.
6. Oziałenia /-. Operator tan stosowany Jest dla rzeczy 

lub czynności oddziałuJęcych lub wpływajęcych na Innę rzscz 
lub czynność, np. Woda /- Oczyszczania, Korozja /- Zapobiega
nia, Żelazo /- Woda. Zwrócić należy uwagę na kolejność w łań
cuchu, gdzie obzakt czynności umieazczany Jeet ne poczętku. Re
lacja ta wyrażę zeweza czynność terażniajszę, czynności przesz
łe i przyazła oznaczane aę przaz Inna operatory.

7. Skojarzenia / : . wyraża różna rodzaje powięzeń; nogę być 
one nawet nieokreślone, np. Więzienia /; Wetyd, Ogrzewanie /; 
Płomienie,'a także wykonawców /agent/, narzędzie, operacja, np. 

Cięcza /: Nóz, Hydroliza /; Kwas. Może być także używany die wy
rażenia własności abstrakcyjnych, np. Katedra /; Piękno, lub dis 
własności nie będęcych własnościami rzaczywistymi /właściwymz/ 
danego obiektu, ele narzuconymi /imposed/ przaz człowieka, np. 

Cukleś* /: Czystość, Maszynę /; Efektywność. Relacja ta może być 
tekze stosowane do wyrażania procesów przaezłycb w odróżnieniu 
od procesów aktualnie majęcych miejsce, np. "magazynowanie umy

tych zlenmieków" będzie zapisane:

Buraki /- Magazynowanie

/.
Mycie.
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8, Przynależność /(. Służy do nyraienia relacji całość- 
część. np. Rower/C Koło, St o p /С Srabro, lub organu cięła, np. 
Wół/( Wętroba, lub Jekiegoś'istotnego /wewnętrznego/ składnika, 
np. Harbata/( Kofeina, Oznacza takża relację generycznę, np.Ro
dz aj /(Gatunek, Jeśli Jest one zaznaczona w temacie dokumentu 
/e nla znaleziona poprzez odsyłacz w tazaurusia lub tablicach 
klasyfikacyjnych/. Oast to także relacja oznaczajęca wszystkie 
wewnętrzne /istotne/ własności fizyczne meterlsłów i rzeczy, np. 
Mladż / ( przewodnictwo elektryczne. Rura /( średnica.

9. Zależność funkcjonalna /Zwięzek przyczynowy/ /:. Wyraża 
relację "przyczyny i skutku", np. powodowenie lob tworzenie cze
goś przez danę rzecz, co Jest także możliwe do przedstawienia 
Jako produkt powstajęcy. z pewnej rzeczy, np. Pszenica /; Chleb, 
Autor /: Księżka, Bakterie /; Choroba, Relecja ts Jest szczegól
nie przydetna przy Indeksowaniu zagadnieó dotyczęcych reakcji 
chemicznych, np. Sacharoza /: Estery sacharozowe /- Syntetyzo
wanie, Siooła węglowe /: Barwniki /- Wytwarzanie. Warto zeuważyć, 

że relscja ta umożliwia rozróżnienie nie oddzielonych części 
czegoś, np. Roślina /  ( Naalona, od przypadków, gdy części te
są oddzielone, np. Roślina /: Nasiona. Należy podkreślić, że 
nie indeksuje się rzeczy meterialnych Jako powstajęcych z Ja
kiegoś dzlełanle, produkt powstaje zawsze z obiektu tego dzia
łania, np.

Woda /: Para 

/-
Ogrzewenia,

a nie Woda /- Ogrzewanie /: Para.

Podstawy Indeksowania Relacyjnego

Każdy temat złożony, tJ. ekładajęcy się z dwóch lub więcaj 
powięzanyćh ze sobę pojęć, może być przedstawiony w postaci wy
kresu /diegremu/ przez zapisanie odpowiedniego operatora między 
tymi pojęciami, przy czym struktura może rozcięgać się poziomo 
lub pionowo. Pojęcls mogę być zakodowane zgodnie z klasyfika

cję lub tezaurusem; w niniejszym artykule będę reprezentowene 

dla przejrzystości przykładów przez proste symbole literowe A.
B, C..., lub przez wyrazy Języka naturalnego. Ukośna kreska po- 
przedzajęca "symbol interpunkcyjny" w kodzie relacji wskazuje 

kierunek relacji. Relacja powinna być rozumiana /odczytywana/
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od lewe do prana lub od góry do dołu. W diegremach horyzontelnych 
/o układzie poziomym/ pojęcie drugie Jeet podrzędne w etoeunku do 

poprzedzajęcego Je, a w diagramach wertykalnych /o układzie pio
nowym/ terminem podrzędnym Jaet termin nlżezy, co zapieene Jeet
Jako A/-B lub /- /oddziaływanie В na A/;

В
"Podrzędność” pojęcia rozumie eię zarówno w sensie klasyfi

kacyjnym, np. całość —  część, obiekt - własność. Jak i w sensie 
gramatycznym, np. obiekt czynności - czynność, czynność - wyko
nawca, jeet nlę także drugorzędność z punktu widzenie zaintere
sowania, późniajsza kolejność w czasie itp. Forma bibliograficz
ne podawana jeet zawsze na drugim miejscu, np. Geologia /& Pod
ręcznik,

Pojęcia w Indeksowaniu Relacyjnym mogę być wyrażone tylko 
przez deekryptory w formie rzeczownikowej lub czasownikowej, 
czasowniki powinny być stosowane w formie imiesłowu, dla języka 
angieleklegę z końcówkę -ing, np. washing.

Owa pojęcia mogę być powięzene tylko jednę ralację Jedno
cześnie, ralacji m e  możne zapisać Jako działaJęceJ ne innę re
lację /co może czasami być sugerowane przez nieprecyzyjne wy
rażenia w języku naturalnym/.

Relacje wieloargumentowa

Dotychczas rozważane były przykłady ralacji dwuargumantowych.
Możliwa jest sytuacja, w któraj Jedno pojęcie zwięzena Jast
jednocześnie tę sarnę lub różnymi relacjami z dwoma lub wieloma
innymi pojęciemi. np. jakaś subetancja może zawierać dwa lub

więcej składników. Oesll występuję różne ralacje, to kierunki
tych relacji powinny być w diagramie różne, co możliwe Jest
dzięki zapisdb poziomym lub pionowym, np. A /-В

/(
C

Oeśli zaś pojęcie zwięzane jest z innymi tę sarnę relację, to 
nie może być one przedstawiona w diagramie w dwóch różnych kie
runkach; wszystkie podrzędne pojęcie powinny być zgrupowane i 

połęczone za pomocę tej samej relacji, tj. nie można zapisać
A/(B , lecz A/f? lub A/( j 
/( C L
C

В
C"

90



Nawias klamrowy w lyro wypadku ma znaczenia lęcznika ”i-“ algebry 
Bcole'a, np. "stop zawierający miedź 1 nikiel" będzie zalndekso- 
we ny: '

Г miedź 
I n i k l e i .

Dla wyrażenia łęcznlka "lub" używa się nawiasu kwadratowego, np. 
"stał zawlerajęca nikiel lub chrom" Jest zaindeksowana:

.« 1  / Г  r n l k i e l  
U h ro m

Oba łęcznikl nogę być użyte Jednocześnie, np. "stal zawierajęca 
żelazo i chrom lub nikiel" zapisana Jest:

f żelazo
stal /( < pchrom ,

L - n i k i e l

Nawias powinien być umieszczony po stronie, po której me być wy
rażone pojęcie Jednoczesności lub elternatywy, 1 tak np.

A /: ) n oznecze, że В 1 C sę razem wytworzone z A 1 że O od-
b ")

dzlelowuje na nie niezależnla, podczas gdy A /; q t  /- O oznacza, 
że & 1 C sę niezsleżnle zwięzane z A, ale aę poddane równoczesne
mu oddziaływaniu przez □.

Ola wyrażenia relacji dalszej, w którę wchodzi tylko Jeden 
z dwu terminów wykorzystuje się pozycyjność przestrzennę, np.

Л /; jj lub wprowadza się ixnię rozdzielajęcę /ewentualnie

: /- D oznacza, że В Jest
Вkropki/, np. A /; ■̂  . Podobnie A /

/- 
D

wytworzone z A, podczas gdy C nie Jest, zsś O oddziałowuje ne В 
wzięte rszam z C.

Czasami zachodzi potrzeba wyrażenia częściowej Jednoczesnoś- 
ci 1 elternatywy, co możne osięgnęć za pomocę odpowiedniej kombi-

Г0
nscji w diagrsmie, np. A /(-trC oznacza, że A zawiera В powlęzane

^ / В
z C lub powięzane z D, podczas gdy A /( oznacza, że A za
wiera В połęczone z C, lub samo D,

Diagramy kołowe

Czsssni wyrsżenie tematu w Języku- potocznym wymaga pow
tórzeń pewnych wyrazów, np. analizę zwięzku chemicznego za po- 
mocę pomiaru widma substancji tego zwięzku. Powtórzenie tskle nie 
Jest pożędane przy wyszukiwaniu i możne go uniknęć tworzęc tzw.
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dlegreoy kołowe, np. Związek /- Aneliza
•/: /:

Substancja /{ Widmo /-Pomiar

Koło naleiiy "odczytywać" zgodnie ze wskazówkami zegara, dalej 
jednak Interpretując każdą relację w kierunku od lewa do prawa 

lub od gćry do dołu.
Złożoność diagramów relacyjnych zależy od stopnia głębokoś

ci Indeksowania a także od stopnia złożoności tematu. Niektóre 
proste tematy wymagają jedynie zaplau linearnego, np.

Statystyka /; tabulogramy /- tworzenie
/:

minikomputery
oznaczające "minikomputery do tworzenia tabulogramów w statys
tyce", Istnieją.jednak tematy, które wymagają diagramów o wiele 
bardziej złożonych, np. "Porównanie prasy, tarki i skrobaczki 
do rozdrabniania buraka, w którym eecharoza 1 miazga są analizo
wana ilościowo metodą ekstrakcji z etanolem 1 wodą w temperaturze 

pokojowej" będzie przedstawione,:

Burek

/-

/
/:

*" *' /“/Analiza, ilościowe
...Miazga tekstrakcja /; Etanol

/^ da
Temperatura pokojowa

: Prasę ”)
Rozdrabnianie/: Tarka / / -  Porównanie

Skrobaczkę j

Tek opracowane diagramy umożliwiają indeksatorom sprawdze

nie, czy treść dokumentu lub pytania została poprawnie przedsta
wiona. Przy zapisie komputerowym diagramy są rozbijane na po
szczególne triady "wyraz-relecje-wyraz" 1 jako takie są brane 
pod uwagę przy wyszukiwaniu.

Proces Indekśowania

Pierwszym etapem indekaowanie jeet enallza przedmiotowa, 
prowadząca do precyzyjnego określenia tematu dokumentu. Oeśli 
dokument dotyczy dwu lub więcej tematów, należy wykonać odpo
wiednią ilość zapisów indeksowych. Po sformułowaniu tematu w>,- 
bleramy terminy, które będą go adekwatnie reprezentować, a nas
tępnie ustalamy relacje między poszczególnymi parami pojęć, po
czym łączymy takie triady “wyraz - relacja - wyraz", az otrzyma
my pełny diagram. Oeśli występują trudności przy wiązaniu od
dzielnych triad w jeden diagram, to spowodowane są one prawdo-
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podobnie niewłeśclufyiR wyborea terainów reprezentujących pojęcia 
lub błędnya nyborea relacji.

Czasami zachodzi potrzeba nyrażenia relacji negacji, np. 
"kawa nie zawierajęca kofeiny*. W takim wypadku należy zapisać 
ned syabolem relacji kraskę poziomę, np.

Kawa 7( Kofeina’'^
Negację stosować można do każdej relacji, tak że praktycznie 
istnieje 18 wskaźników relacji a nie tylko 9. 3aśli mamy 'formę 
twierdzęcę relacji i JeJ negację, możemy Je zastosować do Jed
nego argumentu w dwu różnych kierunkach, np.

Stal /~( Chrom
/(

Nikiel
Przy dokonywaniu analizy przadmiotowej i uetalenlu charak

terystyki dokumentu należy pamiętać, że relacje 'odczytywane* 
sę od gćry do dołu i od lewa do prawe. 3ećli temat dokumentu za
wiera opis czynności, należy zapisać go w porzędku konstrukcji 
zdania w stronie biernej, tzn. czynność poprzedzona Jest obiek
tem, na który oddziałuje /wpływa/, a wykonawca /agent/ występu
je po czynności; analogicznie własności umleezczane aę po przed
miotach posiadaJęcych te własności itd. Warto zauważyć, że od- 
czytujęc taki łańcuch wzajemnie powlęzanych terminów odwrotnia 
/od końca /, otrzymujemy porzędek charakterystyczny dla angiel
skiego zdania w etronie czynnej, np.

"Stany Zjednoczone /; Biuro Patentów /; Patenty /; Klasyfi
kacja'', co odczytujemy Jako 'klasyfikacja petentów w Biurze Patan- 
ców Stanów Zjednoczonych*.

Oczywiście, w przypadku czynności wyrażonaj przez czaaownik 
tieprzechodni termin reprezantujęcy czynność występuje po wyko- 
lewcy tej czynności.

Pachnika wyszukiwanie informacji

W zasadzie procedura wyszukiwanie Jest prosta. Pytanie w 
‘orsle wyreżenia reprezentujęcego poszukiwany temat Jest Indek-

*^tórto przy okazji zwrócić tu uwagę ne błędne stosowania negacji 
n indeksowemu współrzędnym w wielu systemach dajęcych negację 
przed pojęciem a nie przed relację, co może prowadzić do szumu 
informacyjnego.
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sowsne и taki sam sposób jsk dokumenty. Następnie diagram pytania 
porównywany jeat wyrsz po wyrazla i relacja po relacji z diagra

mami dokumentów w zbiorze.
Przy wyszukiwaniu można dężyć do dopasowania całego diagrsmu 

lub tylko Jego części. 3eśli dimgrsm pytania pokrywa się tylko z 
częścią diagramu opisu dokumentu oznscza to, że dokument tsn obsj- 
muje również inna zagadnienia i Jest raczej mniej relewantny /ais 
nie Jsat nierelewentny/ niż dokumant, którego disgram wykazuje 
całkowita zgodność. 3eśli jadnak nie cały diagram pytania znajdu
je odbicia w diagramie dokumentu, w odpowiedzi możne uzyskać do
kumenty nieralewantna, np. Jeśli pytania dotyczyło produkcji

- /
drewnianych stołów, a w wyniku wyszukiwania otrzymamy dokumenty 
o produkcji stołów, to część z nich może dotyczyć stołów metalo

wych lub z plastyku.
Można ustalić 'atoplań relewancji* temstów, bioręc pod u- 

wagę nis tylko terminy nia objęte opiaami dokumentów lub tarni
ny dodatkowe w tych zapisach ele i rodzaj relacji, za pomocę 
których sę ona zwięzsns.

Wyszukiwanie informacji metodę skoków logicznych

Użytkownicy częato wykazuję tendencję do stswlanla pytać w 

formie "skondansowanaj■. omijajęcej mniaj potrzabne terminy, po
nieważ w języku potocznym lub w dobrze znanej dziadzinie przed
miotowej sę ona traktowana jako oczywiste. "Kondensacje" takia 
dokonywane przaz mózg ludzki noszę nazwę "skoków logicznych" 
/logical jumps/. Typowym przykładem takiego skoku jast logiczna 
dedukcja, np. jaśli A zawiera B, a В zanxars С, to A zawiera С. 
Pytanie może więc być sformułowane jako A zawiersjęce C. Postać 
zapisu w lndą,ksowaniu Relacyjnym byłaby A /(8/(C, skondensowana 
do A/(C. Tsn rodzaj skoku logicznego moża odnosić się do klasy
fikacji generycznej, gdzie np. pojęcia “metala - metale szlache
tna - platyna" reprezentuję hierarchię o wzrastajęcej szczegóło
wości. Okazało się. że takia akoki logiczne mogę być uwzględnio
na w procedurze wyszukiwania w Indeksowaniu Relacyjnym. Możliwe 
jest rozpoznanie takich trzywyгazowych kombinacji, z których 

środkowy wyrez moża być ominięty wraz z jadnę z relacji, dajęc 
zapis krótszy, majęcy jadnak dalej poprawne znaczanie, np. szpry
chy koła rowsru mogę byc okraślone jako szprychy rowaru, lub ko

rozja żalaza przez wooę jako wpływ wody na żelazo. Uzywajęc ope-
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ratorów relacyjnych przykłady te będ$ zapisane Jako:
Rower / (  Koło /( Szprychy 

Żelazo /- Korozja /; Woda 
z wersjenl skondensowanymi 

, Rower / ( Szprychy 
Żelezo /- Woda.

Ogólnie, jeśli struktura zawiera trzy pojęcia i dwie rela
cje, to mogę być one skondensowane do dwóch pojęć i jednej rele- 
cji, np. A/B/C do A/C. Technika teka zastosowana przy wy
szukiwaniu podnosi wskaźnik kompletności, wydajęc dokumenty, 

które w tradycyjnej procedurze wyszukiwania zostałyby zatrzyma
ne. Aby móc zestosować technikę kondensacji przy wyszukiwaniu 
informacji należy ustalić. które relacje sę "odrzucane" przy 
środkowym pojęciu triady. Rozważono wszystkie kombinacje relacji 
w strukturze "wyraZj^-relacJaj^ - wyraZg - relacja^ - wyraz^" i u- 
stalono, że Jeśli obie relacje /dodetnie/ sę tekie same, to zaw
sze wyrez środkowy z Jednę relację mogę być odrzucone, np. z 
A /-В/- C można otrzymać A/- C.

Na podstawie wyników analizy stworzono wykaz 32 reguł, we
dług których można dokonywać akoków logicznych. Oto część z nich 
wraz z przykładami.

Pierwsza relacja Druga relacja Odrzucona relecja

1. /» /( /(
2. /- /: /:
3. /,' /♦ /;
4. /( /- /(
5. /( /(

Sacheroze

P r z y k ł a d y :

Triada wyjściowa
1. Królik /* Żywność /

2. Szkło /- Cięcie /; Nóż
3. Cukier /; Fabryka /+ Indie
4. Sacharozę /( Ciężar właściwy 

/- Pomier
5. Świnia / (  Wętroba /: Wyclęg

W kondensacjach powyższych

Forma skondensowane 
Królik /* Sacharoza 
Szkło /- Nóż 

Cukier /+ Indie 
Sacharoza /- Pomiar

Świnia /: Wyclęg 

’skok" przyjęł formę ominięcia 
środkowego pojęcia w łańcuchu trzech pojęć i dwóch relacji.
W Jednym diagramie może jednak występie potrzeba dokonania więk
szej liczby kondensacji, szczególnie w diagramach o strukturze
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złożonej, пр. А/в/С/О/Е może być poddane kondensacji w forny 
A/B/O lub A/C/O, A/D/E, A/E itp., a diegreo A/B/C w postać A/C.

- D/E E
Takie skoki logiczna nożna bardzo łatwo zaprogranować dla kompu

tera.

□oświadczenie wykazały, że Indekeowanie Relacyjne Jest me
todę wprowadzejęcę pewnę kontrolę indeksowenia pod względem do
kładności interpretacji znaczenie tematu. Okazało się, że sto
sunkowo krótkie szkolenie /Jeden miesięc/ daje pomyślne wyniki. 
Przy dwóch teetach eksperymentalnych etwierdzono, że osięgnięto 
dość wysoki wskaźnik kompletności i trafności. Oednak z ekonomi
cznego punktu widzenia potrzeba tak skomplikowanego indeksowanie 
wydeje eię w obecnym stadium rozwoju eystemów wyszukiwania zbyt 
drogę i nie uzeeadnione. Poza tym eystem nie Jeet jeezcze ne 
tyle dopracowany, aby mógł być wprowadzony do konkretnego syste

mu informacyjno-wyszukiwawczego. Wyjaśnienie autora nie rozwię- 
zuję wielu niejasności, np. w przypadku stosowania relatora /) ^
/Odmienność/ dla różnic porównawczych, operatora /- /Oziałenie/ 
dla porównywanie, e operatora /♦*■ /Samoczynność/ dla preferowania 

przy porównywaniu, lub niezbyt precyzyjne rozgraniczenie pojęcia 
wykonawcy i pojęcia przyczynowości, np. relacja między kelężkę 
i JeJ autorem może być zapieana. Jako:

Autor /: Księżke /powodowanie lub tworzenie czego przez 
kogoś/

Księżka /; Autor /wykonawca, agent/.
Przy ustalaniu relacji Ferradane bierze pod uwagę zarówno 

zwięzki występujęce między terminami /relacje Językowe/, np. sy- 
nonlmię. Jak 1 zwięzki między obiektem! rzeczywistości pozajęzy- 
kowej, n p .  następstwo w czasie, mieszajęc Je często i nie dostrze- 
gajęc różnic między m m l .  Do diagramu treściowego dokumentu włę- 
cza terminy określające formę bibliografIcznę /nie będęcę elemen
tem treściowym/, łęczęc Ję z Innymi elementami diagramu relatorem 

Zbieżność (.0'
Wydaje się także, że skoro i tek pryporzędkowenle poszcze

gólnych relacji dziewięciu operatorom zostało w większoaci wy
padków ustalone, to niepotrzebna Jest budzęca wiele niejasności 
i wątpliwości skomplikowsna matryca reletorów, będęca skrzyżowa
niem dwóch oddzielnych mechanizmów myślenie. Poza tym,- postulu-
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jęc międzynarodowa stosowanie Indeksowania Relacyjnego, eutor 
wprowadza szareg reguł bazujących na zasadach charakterystycznych 
tylko dla Języka angielskiego, np, uzelażnlenie kolejności zapisu 
od tago, czy czaaownlk Jaat nlaprzechodnl czy przachodnl, co nie 
Jest przaciaż stałę wartością dla wszystkich Języków naturalnych.

Wydaje się więc, że przad ostetecznym v/drożenieni tego syste

mu relatorów do wyszukiwania informacji należałoby go jaszcze u- 
doskonalić.
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BARBARA SOSI^SKA
Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej U\iV

UNIWERSALNY KOO SEMANTYCZNY W,W. MARTYNOWA

Wprowadzenie definicyjne do problematyki 
kodu semantycznego. Kod Martynowe w świetle 
przyjętej definicji. Opis ogólny gramatyki 
UKS. Prezentacja metod przekształcanie wy
rażeń kodu środkemi syntaktycznymi, model- 
nymi i kwantyfikecyjnymi. Schemat procesu 
modyfikacji wyrażeń UKS.

Kody semantyczne w ostatnich letach budzę coraz większe za
interesowanie nie tylko lingwistów, ale także przadstewicieli in
nych dziedzin nauki. Ten typ języka znalazł zastosowanie m.in. w 
systemach informacyjno-wyszukiwawczych i systemach automatyczne
go tłumaczenia tekstów języka naturalnego. Często zdarza się jed
nak, ze kodem semantycznym nazywana sę różne sztuczne systemy ję
zykowe de facto niewiele majęce wspólnego z tymi kodami. Przez 
kod semantyczny rozumie się ’’język, którego elementarne jednostki 
leksykalne stanowię symbole odwzorowujęce podstawowe relewantne 
dla użytkownika tego języka cechy dystynktywne pojęć” /1/. Oęzyk, 

który zostanie niżej opisany tylko częściowo odpowiada tej defi
nicji, chociaż jego nazwa sugeruje, że mamy do czynienia z typo
wym kodem semantycznym.

Uniwersalny Kod Semantyczny /UKS/ zaproponowany przez W,W. 
Martynowe opisuje znaczenia zdań języka naturalnego w terminach 
systemów cybernetycznych. Eksplikacja znaczeń opiera aię więc 
ne schemacie “agens - efektor - receptor - program - obiekt” /2/, 
który nie umożliwia wyodrębnienia wszystkich relewantnych dla u- 
żytkownlka języka naturalnego cech dystynktywnych znaczenia in
terpretowanego tekstu. Tekle podejście do określania znaczenia 

zdań jest jednak bardzo ciekewe z Innego względu; stanowi ono 
próbę uporzędkovMenla znaczen składowych tekstu w oparciu o ana
lizę stosunków zachodzęcych pomiędzy elementami sytuacji opisa-
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nej.przez tekst. Niestety Martynow nie przestrzega konsekwentnie 
podanego schemetu ekspllkecji 1 często go upraszcza, sprowadzejęc 
praktycznie cełę enalizę zdenla do zagadnień syntaktycznych.

Podstawy teoretyczne UKS wyłożył Martynow w swojej pierw
szej precy /3/, w której tn.ln. precyzuje funkcje konstruowanego 
języka jako: 1/ uniwersalny inforroycyjny język nauki i 2/ język 
progreinów sztucznaj intallgencjl. Kod potnyślsny jast więc jako 
ogólny klasyfikator wyrażeń językowych i analizator zasad łęcze- 
nla ich w struktury złożone. Określa stosunki zechodzęce pomię
dzy elotnentatnl wypowiedzi na poziomie syntektycznym 1 do pewnego 
stopnie poziomie semantycznym /w zakresie określenia funkcji o- 
pisanych w tekście elamentów danaj sytuacji, zgodnie z przyję
tym schematem orez wskazania nlaktórych etrybutów tych elemen
tów, np. kierunku ekcji, usytuowania elamentu w czasie 1 prze
strzeni i in./. USK pomija problemy eksplikecji znaczenia wy
rażeń językowych poza kontekstem, tzn. nie zajmuje się enalizę 
relacji potniędzy jednostkemi j ęzyke w całym systemie tego języ
ka.

Dek wspomniano wyżej, w kodzie Martynowe nie można zapisać 
informecjl szczegółowej,dotyczęcej fragmentu rzeczywistości po- 
zajęzykowaj opisanego' w tekście, ponieważ nie uda się w nim zde- 

finloweć różnicy pomiędzy dwoma elementami tej rzeczywistości 
pełnięcymi w danej sytuacji Idantycznę funkcję /np. egense/. Na 
bazie UKS możne natomiast tworzyć języki, nazwene przeż kiartyno- 

wa "realnymi" /4/, oplsujęce bardziej szczegółowo rzeczywisjość 
pozajęzykową. Struktura ich powlnne w pewnym sensla "nakładać" 
się na ogólnę, metajęzykową sieć porządkuj ęcę sementycznla v<y- 
powledzl językowe, jaką stanowi UKS. \M odróżnieniu od języków 
"realnych" systemy typu UKS nazywane są przez Martynowe języka
mi "funkcjonalnymi“/4/. Przykładowo autor proponuje powiązanie 
ze swym kodem typov<ego j ęzyke deskryptorowego, którego jednost
ki leksykelne denotują konkretne obiekty rzeczywistości pozaję- 
zykov;ej.

Nezwy "język realny" i "język funkcjonalny" wydają się do

syć niefortunne, gdyż obie zawierają komponenty semantyczne okre
ślonych cech, które w przypadku języka nie powinny stanowić opo
zycji. Nie jest jasne dlaczego język typu UKS ma posiadać cechę 
funkcjonalności, natomlest niefunkcjonalnym miałby być język de- 
skryptorowy. Prace Martynowe cechuje oryginalna terminologia.
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która niastety często nie jest wyjeśniane i może budzić wętpli- 

woóci.

Gramatyka Unly.'ersalnego Kodu Semantycznego

Gramatyka UKS zbudowana została na bazie saralologicznej teo
rii systemów informacyjnych, której podstawowymi pojęciami sę: 
system semiołogiczny i tekst /3/. System semiologlczny rozumiany 
jsst jako system znaków, którego realizacja za kaidym razem 
przyjmuje formę llnearnę. tj. następstwa jednostek nominalnych i 
komunikatywnych. Jednostki nominalne reprezentuję stale jedne 1 
te sema klaay obiektów rzeczywistości pozejęzykowej; jednostki 
komunikatywne nie maję natomiast stałych klas desygnatów, tj.ich 
interpretacja jest uzależniona sytuacyjnie. Zilustroivane zostanie 

to przykładem:
1. Ona jest dla niego wszystkim.
2. Stabilna gospodarka jest dla partstwa wszystkim.
3. Maria jest dla Piotra wszystkim.
W  pierwszym zdaniu użyte zostały tylko jednostki komunikatywne: 
ona, on, wszystko. Owe następne zdania otrzymano po podstswieniu 
w miejsce podmiotu i dopełnienia wyrażeń nominalnych odpotviada- 
jęcych gramatycznie warunkom wyznaczonym przsz zaimki w zdaniu 
pierwszym.

Wśród jednostak nominalnych wyodrębnione zostały tziv. taj- 

geny i jogeny, czyli jednoatki reprezsntujęce obiekty i jednost
ki reprezentujęcs relacje będż cschy tych obiektów. Nazwy ts za
pożyczone zostały z językoznawstwa japońskiego.
4. Piotr śpiewa wssołę plossnkę.

powyższym przykłedzis wyrazy “Piotr" i "piosenka" sę taj- 
genami, natomiast "śpiewa" i "wesoła” - jogensmi.

Podstawowę regułę syntsktycznę UKS jast założenia, żs ję- 
drem każdego poprawnego ivyrazenia tego języka musi być jogen. 
Każdę frazę czy zdanie złożone UKS można sprowadzić do struktu
ry: tajgen - jogen - tajgan.

Tekst w tsorii semiologicznsj interpretowany jest jako cięg 
znaków podstawowych zadanych listę i przedstawionych w systemie 
ssmlologicznym oraz elementernych struktur budowanych zs znaków 

podstewowych i nie stanowięcych elementów syatemu ssmiologiczne- 
go. Wyodrębnione cięgi znaków reprezentuję samodzielne, ebstrak- 

cyjne jednostki znaczeniowe, odpowiadajęcs relacjom zachodzęcym
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pomiędzy elementemi teketu analizovonego i pośrednio> pomiędzy u- 
czeetnlkaml opisanej sytuacji. W  teorii Kartynowa przyjmuje się, 
że cały tekst zbudowany jesi z woriantóv< cięgów znaków typu SAO, 
gdzie 3 oznacza agensa akcji, A sarnę ekcję i 0 obiekt akcji. Każ
da jednostka tekstu występuje w jednej z tych trzech funkcji, 
przy czym pozycje w łańcuchach ЗАО zajmuję nominatory /jednostki 
nor.inolna/, a komunikatory, jako elementy odnoszęce się do całe
go takiago cięgu, ivyrzucone sę poza pozycyjny szyk wyrnzóv« SAO, 
Kolejnoćć elementów w cięgu oznacza dominację poprzednika nad 
następnikiem, np. wyrsżenla "X myje Y ” czy "X jeat wyżezy od Y" 
charakteryzuje asymetryczność, czyli przestav^ianie argur.entórf 
predykatu zmienia sens wyrażenia, gdyż pocięga zmianę zależnoś
ci dominacyjnaj argumantów. Konwersja struktury SAO możliwa jest 
tylko w dwu przypadkach:

a/ jaśli elementy 3 i 0 sę równorzędne, czyli relacje jeat 
eyroetryczna, np. "X poluje z Z" « "Z poluje z X ” '» "X i Z polu

je":
Ь/ Jeśli pozycja obiektu 0 jest pueta, czyli obiektem akcji 

agenaa jest sam agene, np. ”X myje X “ = "X'myje się”.
W  pierwszym przypadku mamy do czynienia z tzv/. strukturę 

kompozycyjnę, która w notacji UKS przyjmuje postać ^ dru
gim przypadku rozpatrujemy tzw. dominacyjnę strukturę regresywnę, 
a więc takę. w której dominacja akierowana jeat na podmiot - SAO. 

Dominację, w której explicite występuje obiekt akcji nazywa aię 
dominację progreaywnę. Struktur kompozycyjnych według kryterium 
pro- i regresywności nie rozpatruje aię.

Większość zdań Języka naturalnego reprezentuje etruktury 
31mieezane, np. gg АО - gdzie pomiędzy 31 i 32 zachodzi relacja 

kompozycji, a pomiędzy 31, 32 i 0 - relacja dominacji. Wyklucza 
się możliwość iatnienia struktur SAO i ponieważ w pierw
szym przypadku nie można określić żadnej z dwu wyróżnionych re

lacji /nie chodzi tu o podmiot domyślny/ za względu ns brak a- 
gensa akcji, netomlast druge atrukture sprzeczna jeet z podeta- 
wowę regułę ayntaktycznę-kodu - nie zawiera jogonu. Nalaży zwró
cić uwagę, że Martynow zakłada konieczność występowania agensa 

akcji, gdy opisuje się Jakęś akcję. Oeśli interpretowane zdenie 
posiada podmiot domyślny traktuje się je jako strukturę z agen- 
sem implicite.
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Wyrażenia języka naturalnago przyjmuję poatać rozwiniętych 
struktur SAO otrzymanych przez przakształcanie cięgu podstawov^e- 

go za pomocę dwu rodzajów środków gramatycznych: 1/ właściwych i 

2/ niewłaściwych.

Wyprowadzanle zdań złożonych Uniwersalnego Kodu Semantycznego

Dwa rodzaje środków gramatycznych,umożliwiajęcych przekształ
cania struktur kodu,to multiplikacja elementów clęgu podstawowego 
1 podstawiania na ich pozycjach innych cięgów elementarnych oraz 
operatory modalne, kwantyfikatory i negacja. Dwa pierwsze środ
ki, zaliczone do grupy właściwych,pozwalaję na wyprowadzanie ze 
struktur podstawowych struktur złożonych. Pozostało, tzw. środki 
niewłaściwa umożliv:iaję tworzenia wariantów wszystkich struktur 
podstawowych i złożonych.

Multiplikacja elementów cięgu podetawowego obejmuje prze
kształcanie przede wszystkim pozycji S i 0 i prowadzi do powsta
wania struktur typu SlS2...SnA0, SA0102...0n i S1S2...SnA0102...

SI 01On, oraz analogicznie dla struktur kompozycyjnych; зр,А0, Sa^^

i S^A°^Sn'^On • *
5. S1S2A0 

Sao102 

,= SI,
S2 АО

Ojciac toporem ręble drzewo.
Ojciec kupuje silnik do samochodu.

Ojciac 1 syn rębię drzewo.

SA0102 Ojciec kupuje rower i samochód, /4/

□ruga właściwa metoda rozszerzania struktur elementarnych 
SAO polega na podstawianiu na kolejnych pozycjach cięgu innej 
struktury SAO. Operacja ta możliwa jest jednak dopiero po prze
prowadzeniu m^ltiplikacji. gdyż nie można ćięgu SAO podstawić 
na tzw. pozycji pierwotnej. Ograniczenie to wprowadzono dlatego, 
że podstawianie cięgu SAO na pozycji S prowadzi do utworzenia 
struktury sprzecznej z regułami syntaktycznymi kodu lub do pow
stania struktury z dwiema explicits danymi dominacjami, ale wów
czas /SAO/AO = SASAO. Przy podstawianiu SAO na pierwotnej pozy

cji A otrzymamy strukturę S/3A0/0, co w sposób analogiczny pro
wadzi do powstania cięgu SSAOO. Wreszcie podstawienie SAO ns 
pierwotnej pozycji 0 dopuszcza albo implicita danę dominację w 
danej pozycji /niemożliwę tutaj zgodnie z założeniami grematyki 
OKS/, albo explicite dane dwie dominacje, ale wówczas SA/SAO/ = 
SASA.0.
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Так więc,podstawienie SAO możliwe Jest wyłącznie ne wtórnych 
pozycjach struktury, przez co zostaje otrzymany ciąg typu 
S/SAO/AO czy SA/SAO/0. Pocfstewlonę strukturę interpretuje się ja
ko "Informację", która Jest obiektsm działania, lub która oddzia
łuje. Taka informacja /prosta lub złożona w zależności od sytua
cji.Jaką komunikuje/ zawsze musi mieć jakiegoś nadawcę 1 jakiegoś 
odbiorcę /konkretnego lub hipotetycznego/,
7. S/SAO/AO ; Człowiek stwierdzeniem, że piss wróci /informację

o powrocie psa/ uspokaja dziecko.
8. SA/SAO/0 : Marynarze informuję kapitana, ża łódź przybiła do

burty.
IV obydwu przykładach zastosowano podstewlenie SAO na pozycji 
drugiego podmiotu lub drugiego obiektu, co pozwala rozbić te 
wyrażenia na; "Człowiek /pośrednio/ za pomocą informecji, ża 
pies wróci /bezpośrednio/ uspokaja dziecko" i "Marynarze /po
średnio/ za pomocą informacji, że łódka przybiła do burty /bez
pośrednio/ powodują, że kapitan wie o danym fskcia" /4/.

Każda z rozwiniętych struktur może posledać warianty z 
miejscami pustymi:
9. SSAO ; Człowiek nożem kroi chleb.

10. SSAO : Człoiviek nożem skeleczył się. 0 = SI
11. SSAO : Człowiek ręką uderzył kota. Ś2 = SI

12. SSAO : Człowiek rękę udarze się. S2 = SI 1 0 = SI
13. SSSOO: Kamieniem rozbito okno. Ś1 = efektor S2

Przykłedy 9-12 są proste i reprezantuję zwrócenie akcji 
na jej podmiot lub wykorzystanie samego siebie jako instrumentu 
ekcji przaz podmiot. Przykład 13. gdzie brek podmiotu dominują
cego odpowiada sytuacji z użyciem tzw. podmiotu domyślnego. 
Wcześniej wspomniano, że Mertynow zakłada, iż każda czynność 
ma określoną siłę sprawczą /istotę żywą lub siłę przyrody/, 
która może być nieistotne dla wartości semantycznej nadanego 
komunikatu językowego, ale która zawsze istnieje. W  takich przy
padkach Martynow proponuje zastosowanie struktur rozwiniętych z 
pustą pozycję dominującego podmiotu, rozumienę jako zadany 
implicite efaktor podmiotu wtórnago.

Anelogicznia przekształcane są struktury z rozbudowaną po
zycją obiektu:-^
14. SAOO : Człowiek daje ołówek dziecku.

15. SAOO : Człowiek bierze ołówek. 0 = 3
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0 = s 
/śa3/ = s '
/SAO/ = S

1 Ó  = S
S = efektor /SAO/

16. SAOO : Człoyilek wchodzi do donu. O = S
17. SAOO : Człowiek idzie. Ol » S i 02 = S 
Akcję tych zdań nożna schenatycznis określić Jako "wyposażanie 
kogoś/czagoś w coś/kogoś”. W  przykładzie 15 człowiek san siebia 
wyposaża w ołówek, natoniest w 16 sobę wyposaża don. Przykład 
17 reprezentuje sytuację, kiedy działanie podmiotu jest w obu 
aspektach czynności wyposażanza skierowane na podniot, co ro- 

zuniane jest jako ruch podniotu.
Oeśli pusta będzie pozycje z podstewionę strukturę elemen- 

tarnę, będzieny nieli do czynienia z informację, której źródłem 

jest podmiot, akcje lub obiekt:
18. S/SAO/AO : Oficer daje żołnierzowi rozkaz.
19. S/SAO/AO ; Oficer przyjmuje rozkaz.
20. S/SAO/AO : Oficer podbije serce kobiet.
21. S/SAO/AO ; Oficer wpada w zachwyt ned

samym sobę.

22. S/SAO/AO : Księżke uczy człowieka.
Przekład zdań UKS na język naturalny ma zawsze charakter 

przybliżony. Notacje kodu nie umożliwia utrwalenia informacji 

szczegółowej, co często powoduje zacieranie różnic znaczenio
wych pomiędzy wyrażeniami homonimicznymi. Przyjmuje się, ża 
wszystkie wyrażanie kodowane w UKS maję tylko jedno znaczenie - 
jest to oczywista wada systemu interpretacji znaczeń języka na
turalnego, wynikajęca chyba stęd. że rozpatruje on semantykę te
go języke w sposób zbyt schematyczny i płytki. Jednak, jak się 
wydaje, była to jedyna droga umożliwiajęca skonstruowanie możli
wie ścisłego i sformalizowanago, e przy tym nie zanadto rozbu
dowanego aparatu interpretacji semantycznej wyrażań języka natu
ralnego.

Modyfika'cja struktur kodu środkami niewłaściwymi nie wymaga 
szczegółowego omawiania, gdyż wprowadzone przez Martynowa opare- 
tory kwantyfikacyjne, modalne i negacja funkcjonuję dokładnie 
tak jak w rachunku predykatów czy logikach modalnych i nie mamy 
tu do czynienia z żadnym novum. Operatory te / ̂  kwantyfikacyj
ne "zawsze i wszędzia", ^ deiktyczne "teraz i tutaj”, Ц modal

ne k o n i e c zn oś ci ,^ mo dal ne możliwości i~| negacja/ nazwane zos- 
teły przez Martynowa jednostkami komunikatywnymi.

Poza omówionymi środkami przekształcania struktur UKS 

wprowadzono także szereg dodatkowych wskaźników, w postaci np.
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strzałek określejęcych kierunek akcji, lokalizację egensa czy o- 
blektu względem podłoża etc.

Podeumowujęc ople metod przekształcania wyrażeń kodu odtwo
rzymy kolejność kroków w procesie ’rozbudowy struktur UKS: przede 
wszystkim z wyjściowego cięgu SAO należy wyprowadzić struktury z 
rozszerzonymi pozycjami S i 0 do czego służy multiplikacja oraz 
wyznaczyć pozycje z miejscami pustymi: po snallzie intensywności 
lub ekstensywności działania oraz deiktycznoścl lub kwsntyfika- 
cyjności opisanych sytuacji neleży zbedać ograniczenia narzucone 
przez powstałe cięgi /w zależności od użytych komunlketorów część 
struktur syntsktycznie poprawnych będzie niepoprawna semantycz
nie/: kolejnym krokiem modyfikacji Jest wprowadzenie komunikato
rów modslnych 1 negecji.,gdzie nie nakłada się żadnych ograni
czeń, gdyż zastosowanie tego typu komunikatorów nie prowadzi do 
powstania struktur rozszerzonych; czwartym krokiem przekształca
nia Jest podstawienie struktur elementarnych tam, gdzie obiektem 
lub wtórnym podmiotem Jest komunikat; ostatnim krokiem Jest prze
kształcenie dominacji implicite w dominację expliclte, które pro
wadzi do utworzenia struktur z dwiema Jawnymi dominacjami, skła- 
oajęcymi się z dwóch łańcuchów SAO posiadaJęcych Jeden element 
wspólny - podmiot lub obiekt.

W ostatniej pracy Martynowa /4/ opis grsmstyki kodu zostsł 
wzbogecony o ałownik 200 wyrazów Języka rosyjskiego i odpowiada- 
Jęcych im definicji znaczenia w UKS. Oest to pewnę niekonsekwen
cję autora, gdyż Jak wcześniej wspomnieno kod służy do interpre
tacji znaczenia zdań e nie wyrazów. De facto Jednak definicje 
podane w słowniku sę eksplikacjemi standerdowych fraz zawleraję- 
cych wyreZy przekładene, a nie ssmych tych wyrazów.

Kod Martynova stenowi ciekawę i oryginalnę próbę spojrzenia 
na interpretację formalnę znaczenia Językowego, ale niestety w 
obecnej swej formie nie umożliwia obiektywnego spojrzenie ne sa
mą ideę. Ekspllkacje podane przez Martynowa sę częeto niepełne i 
niekonsekwentne, wyznaczaję zbyt szerokie klasy obiektów i przez 
to mogę budzić wiele wętpliwości.
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R E C E N Z J E O M Ó W I  E N I A

BADANIA NAUKOWE I INFORMACJA NAUKOWAX/

W niewielkiej objętościowo księżce pt. 'Wissenscheftliche 
Forschung und wissenscheftliche Inforoetion' Manfred Bonitz zs- 
warł bogatę treść, przedstawiejęcę współczesnę probleoetykę in- 
foraacji naukowej. Autor tej księżki, doktor nauk przyrodni
czych, pracownik Centralnego Instytutu Badeń Jędrowych Akademii 
Nauk NRO w Dreźnie, zajmował się Juź niektórymi aspektami tej 
problematyki w kilku wcześniej opublikowanych precach /wymienio
nych w bibliografii załącznikowej do omewienej księżki/.

W księżce zostały poruszone zarówno teoretyczne. Jak i 
praktyczne zagadnienia informacji naukowej. Pierwsze rozdziały 
zawleraję rozważania na temat pojęć informacji naukowej i komu
nikacji naukowej oraz zwięzków nauki o informacji naukowej /in- 
formatologii/**'^ z naukoznawstwem i cybernetykę. W dalszym cię- 
gu zostały omówione: podstawowe problemy działalności naukowo- 

-informecyjnej /potrzeby informacyjne, porzędkowenie informacji. 
Języki informacyjne, magazynowanie i wyszukiwanie xnformecji/; 
zsstosowsnie komputerów w działalności informacyjnej i w Infor- 

matologii; nowoczesne eystemy informacjx naukowej. Owe końcowe

Bonitz M. Wieśenschaftliche Forschung und wisaenschaftliche 
Information. Berlin: Akademie-Verlag 1979, 199 s. BeitrSge zur 
Forschungstechnologie. Schriftenrsihe fOr Experimentalmethodik, 
Systemanalyse und Instrumentierung in. der naturwissenschaft- 
lichen, mediZinischen und technischen Forschung. Heft 6.

«■f,erminem *informatologia" zastępuję termxn "informatykę" /In- 
formatik/ używany przez M. Bonitza - za autorami radzieckimi - 
na oznaczenie nauki o informacji naukowej. /Por. mój artykuł 
pt. "Informatologia a naukoznawstwo". APID 1974 nr 6/.
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rozdziały SQ poświęcone probleaetyce badawczej Infornacjl nauko
wej oraz perspaktywon rozwoju praktyki 1 teorii tej dziedziny. 

Kslęlke Jest wyposażona w doskonały aparat ponocniczo-lnfornacyj- 
ny: wykaz skrótów, spisy ilustracji i tabel, bibliografię /214. 
pozycji/, Indaksy osobowy 1 rzeczowy, streszczenia w Językach 
nienilecklai, snglelskln 1 rosyjskln. W części ponocnlczaj /0- 
bejnujęcej ponad 1/5 całsgo tekstu/ uwłaszczono też tłuwaczenle 
z Języka rosyjskiego na nlewlecki określenia pojęcia "Inforwaty- 
ks" /s. 165-168: Obersetzung der Begrlffsbestlwwung Inforwatik 
aus dew Russlschan/. Księżka Jest zaopatrzone w krótkę przedmo
wę, podpisanę przaz prof. К. Schwabe, wiceprezesa Akadami! Nauk 
NRD 1 prezesa SeksoóskieJ Akademii Nauk.

Za szczególnie Interesujęcs neleży uznać te partie kaiężkl, 

która dotyczę badać w zakresie informatologil, powlęzać tej dys
cypliny z Innymi naukami oraz perspektyw rozwoju Inforauicjl nau
kowej, uznawanej przez Autora /zgodnie ze stanowlskiam teorety
ków radzieckich/ zs Istotnę część procesów komunikacji naukowej.

Zgodnta zs swoim watępnym zełożenlam oraz własnymi zalnte- 
rssowaniamt, Bonltz rozpatruje problematykę badewczę infornato- 
logli w aspekcie zwlęzków taj dyscypliny z naukoznawstwem i cy
bernetykę. Wyraża przy tym poględ, że trzy wymienione dyscypli- 
ny-lnformstologia, nsukoznswstwo, cybernetyka - maję szansę ode
grania największej roli w usprawnieniu -systemu komunikacji nau
kowej 1 dostosowaniu tego systemu do charakteru 1 tempa przemian 
zachodzęcych w samej nauce. Nla neguje Jednak potrzeby bedania 
problemów Informacji naukowej przy współudziale Innych nauk i 
dyacyplxn, takich Jak: filozofia, socjologia, psychologia, ling

wistyka, blbllotekoznawatwo. bibliografia, nauka o organizacji i 
kierowemu.

Zekres problematyki badawczej Informatologil przedstawia 
Bonltz zgodnie ze stanowlskiam specjalistów radzieckich, przy- 
taczsjęc /s. 31-32/ schemat klasyfikacyjny stosowany w przeglę- 
dzle dokumentacyjnym "ReferetivnyJ 2urnel. 59: Informatika*.
W  części wstępnej, ogólnej tego schematu wymienione sę teorety

czne 1 filozoficzna zagadnienia informatologil, m.ln. JaJ mato- 
dologis, historia, terminologie, powlęzania z innymi dziadzina
mi, ze szczególnym uwzględnianiem naukoznawstwa.

Zdaniem Bonltza, Informatologis 1 naukoznawatwo sę dzie
dzinami wzajemnie się warunkujęcymi i współzależnymi. Naukoznaw-
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etwo bada przesiany zachodząca w nauce, stwarzając przez to prze
słanki dla doskonalenia systesu kosunlkacjl naukowaj, inforaato- 
logla Zaś ze swaj strony wyprowadza z poznanych prawidłowości roz*< 
woju procesów koBunlkacJi naukowej wnioski wskazujące na aoZliwo- 
ścl 1 potrzeby dalszych zalań w nauce. Nawiązując do przedstawlo^ 
nej przez naukoznawców radzieckich /V.V. Nallaov, 1 Z.M. Mulćen- 
ko/ kpncepcjl inforaacyjnago aodelu nauki, Bonltz stwierdza. Ze 
zadanlea Inforaatologll Jast wypracowanie takiego aodelu..

Powiązania inforaatologll z cybernetyką widzi Bonltz przade 
Wszystkie w aoZliwośclach zastosowania w  bedenlech nad kosunika- 

cją naukową aparatu pojęciowego 1 aetodologll teorii systasów o- 
raz taorll inforaacjl, które to dziedziny stanowią części składo
we cybarnetyki teoretycznej. Istnieją Jednak duZe trudności 

systeaowego ujęcie procesów koaunikacjl naukowej, przede wszyst
kie są kłopoty z ustalenlea aktywnych eleaentów systeau koaunl- 
kacji naukowej. Podstawowya elaaantea tego systeau są oczywiś
cie koBunlkuJący się ludzie, nasuwają się Jednak pytania, w Ja
ki sposób opisać zachowanie się człowieka nauki, który odbiera 
Inforaację naukową i żalenia się pod JeJ wpływea. W  Jaki eposób 
badacze koaunikują slą alędzy sobą? Czy do aktywnych eleaentów 
systeau koaunikacjl naukowej naleZą teZ biblioteki naukowe, oś

rodki inforaacjl 1 systeay inforascyjne? W  Jęki spoeób odbywa 
slą przepływ Inforaacjl naukowej w systeale kOBunlkacJl nauko
wej? A przede wszystkla - co to Jest inforascja naukowa. Jakie 

są JeJ cechy 1 właściwości, w Jaki eposób aoZna Je rozpoznać 

i alerzyć? Oto są naukowe pytania, na które inforaatologla nie 
dała dotychczas zadowalającej odpowiedzi, nie Jest przy tya pe
wne, czy wszystkie istotne pytania zostały JuZ postawione. Tego 
typu kwestie, stanowiące przedalot badań podstawowych, będą ao- 
gły być rozwiązane przez naukę o inforaacjl naukowej Jedynie 
przy poaocy 'ayślenla systeaowego* /Systeadenken/.

Inforaatologls powinna wypracować teorię koaunikacjl nauko
wej. Centralnya pojęclaa Inforaetologli Jest potrzeba Inforaa- 
cyjna. Problee ten obejeuje trzy koaponenty, któryai są: 1/ użyt

kownik inforaacjl, 2/ światowy zasób inforaacyjny i 3/ systea 
inforaacyjny - Jako ogniwo pośredniczące poalędzy uZytkownikiea 
e śwlatowya zaeobea inforaacjl.

Zdaniea autora, w badaniach potrzeb Inforaacyjnych naleZy 

brać pod uwagę nie indywidualne cechy uZytkownlka inforaacjl.
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lecz obiektywnie istniejące zedenie, do nykonenla których po
trzebne Jest odpowiednia infornacja. Najgorszy aetodg - twierdzi 
Bonitz - Jest pytenie o potrzeby inforwecyjne sewego użytkowni
ka. Bardziej wskazane i celowe Jest korzystanie w tyw względzie 
z dośwledczeó bibliotek i innych plecónek Inforwecjt. Ksztełto- 
wenie zesobón pierwotnych źródeł infornacjl w plscówkech infor
macyjnych /bibliotekech neukowych/ powinno uwzględniać potrzeby 
odpowiedniego kręgu użytkowników, wynikajęce z ich zedań. Bonitz 
forwułuje ogólnę zasedę. źe potrzeby inforwecyjne, określone 
przez zedenie użytkowników inforaecji neukowej, sę organicznie 
zwięzane z zapotrzeboweniem ne źródła Informecji ze strony pla
cówek informacyjnych, które sę powołana do obsługi danej grupy 
specjalistów. Potrzeby użytkowników dotyczęce źródeł inforascji 
można najlepiej ustalić przy udostępnianiu informacji metodę 
SOI, wykorzystujęcę wielkie, zautomatyzowane systemy informscyj- 

ne.
Sporo miejsce poświęca Bonitz rozważaniom ne temat roli 

komputerów w praktyce i teorii inforaacjl naukowej. Wyróżnia 
trzy główne zadanie komputera w tej dziedzinie: 1/ uwolnienie 
człowieks od żmudnych i czasochłonnych czynności rutynowych,
2/ pomoc w tworzsniu nowych fora udostępnianie informacji /np. 
SOI, Indeksy cytoweó bibllogreflcznych/, 3/ wreszcie, komputer 
może być wykorzystany Jako narzędzie badawcze, umożliwiaJęce 
wykrycie prawidłowości zachodzęcych w procesach komunikacji 
naukowej, przyczyniaJęc się w ten sposób do ich stopniowego rs- 
cjonalnego przekształcenia. Posługujęc się komputerem przy pe- 
netroweniu wielkich bloków informacji, np. INIS, INSPEC, SCI, 
możne zbsdać wiele problemów aajęcych znaczenie dla planowanie 
działalności neukowej i neukowo-informacyjnej. Ne podstawie 
Indeksu Cytc^aó Bibliograficznych /SCI/ można ustalić ne przy
kład,w Jakich dziedzinach znajduję zastosowanie określone meto
dy badawcze /np. matematyczne/, Jekie gałęzie nauki wykazuję 
nsjszybsze lub najwolniejsze tempo rozwoju w różnych krajach. 
Jakie wyniki badań podatawowych zostały dotychczas zastosowa

ne w praktyce gospodarczej. Przy pomocy komputera można też 

rozwięzywać praktyczne zagadnienie zwlęzane z organizację zbio
rów źródeł informacji dla poszczególnych dziedzin wiedzy, w 
szczególności - ustalać. Jakie czasopisma neukowe powinna po
siadać określona placówka informacyjna, aby zaspokoić w sposób 
optymalny potrzeby swoich użytkowników.
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Na te 1 Inne pytenia aożna odpowiadać bedaj^c przy poaooy 
koaputera wielkie, recjonalnie zorganlzowene eyeteay inforaa- 
cji, ponieważ w nich znajduje odzwierciedlanie przewiany zacho- 
dzece w organizaia neuki orez w ayatewie koaunikacji naukowej. 
Pozwala to śledzić rozwój koncepcji i idei neukowych, pocz^wazy 
od atapu badań podstawowych aż do wprowadzenia ich wyników do 
sfery produkcji •aaterłelnej.

Z zeatosowaniea koaputera Jeko nerzędzia bsdewczego .infor- 
aatologii wie^e eię szeroki zekrea bedań, w tya również o cha- 
rekterze podstawowya. Jak np. badenia dotyczece: Języków natural
nych zwięzku z eutoaetycznya tłuaaczeniea/.autoaetycznego roz
poznawania zneków. autoaatyzacji klesyfikowenia, indakaowania i 
dokuaentowania. Oo najtrudniejszych należę badanie dotyczęce e- 

leaentarnego aktu naukowego koaunikowania aię oraz przetworzenie 
inforaacji przez człowieka.

Bonitz «ryraża poględ, że zjewieko powetewanie wielkich aee 
informacji, dziś Jeszcze wywołujęce cheoe i kryzys inforaecyjny, 

nosi w sobie zarodek przezaryciężenia tego kryzysu, ponieważ aa- 
sowy charakter inforaacji naukowej etwarza aożliwości zbedania 
stetyetycznych i fenowenologicznych prawidłowości rzędzęcych In- 
foraację naukowę. Wykrycie - przy poaocy koeputerów - tych pra

widłowości i ujewnienie ich przyczyn stenowi Jedno z podatewo- 
wych zadań inforaatologii. Wkrótce Już - przewiduje Bonitz - 
specjaliści w dziedzinie inforMtologii, ze poaocę koaputera Ja
ko narzędzia bedawczego, będę ekeperyaentoweć na wielkich zbio
rach inforaacji, bedajęc różnorodne prawidłowości, podobnie Jek 
dzisiaj fizycy Jędrowi przy poaocy resktora wnikaję w  tejeanicę 
aikroświate.

PodkreślęJęc wagę badań dotyczęcych inforaacji neukowej i 
ich znaczenie dla dalszego, intensywnego rozwoju neuki. autor 
wskazuja ns potrzebę zastoeowanie aetody analizy ayateaowej do 
badanie świetowych zeeobów inforaacji. Bazę dla tych badań ao- 
gę stanowić wielkie, zautoaatyzowene ayeteay inforaacyjne, a 
organizację badeń powinian zejęć- eię aiędzynarodowy ośrodek, 
powołany w raaech współpracy różnych krajów. Wyniki tych bedań 
aogłyby wnieść istotny wkłed do teorii koaunikacji naukowej , a 
takża aiełyby znaczenie die usprawnienia praktycznej działalno
ści naukowo-inforaacyjnej.

W ostatnia rozdziale swojej kslężki, zetytułowanya 'Quo 
vsdie, wiseenecheftliche Koaaunikstion?' /którego treść poprze-
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dza cytat z ‘Traktatu a dobrej robocie* Tadeusza Kotarbińskiago/ 
Bonltz podejBuJe próbę nakreślania kierunków dalszego rozwoju 
systeau koaunikacji naukowej, foraułujęc Jednocześnie szereg wa
runków udoskonalenia tego systeau. Stwierdza, że istnieję obec
nie dysproporcje poaiędzy stanea i rozwojea praktycznej dzia
łalności naukowo-inforaacyjnej a dzxałalnościę badswczę i dydak- 

tycznę w tej dziedzinie. A przecież tylko równoaierny rozwój 
tych trzech sfer działalności aoże zapewnić właściwe rozwięza- - 
nie probleaui inforascji naukowej. 3ak dotychczas Jednak, ba
dania w tya zakresie znajduję eię dopiero w stadiua zaczętko- 
wya, podobnie też przedstawia się sprawa organizacji kształce
nia użytkowników inforaacji naukowej. Należy więc rozwinęć ba
dania w dziedzinie inforaatologii, w ścisłya powiężeniu z neuko- 
znewstwea i cybernetykę. Przedaiotea tych badań powinien być 
zarówno systea koaunikacji Jako całość, jak również poszczegól
ne eleasnty tego systeau. Istnieje też pilna potrzeba kształce
nia specjalistów, którzy aogliby skutecznie pracować nad udosko- 
naleniea systeau inforaacji naukowej, a także nsd kształceniea 
pracowników i użytkowników inforaacji orez badaczy w dziedzinie 
inforaatologii.

Zdaniea autora, pracownicy nauki - Jako użytkownicy i twór
cy inforaacji naukowej - powinni bardziej aktywnie współdziałać 
w doskonaleniu procesów inforaacji naukowej. Każdy naukowiec po
winien orientować się w systeale informacji swojej dziedziny, 
znać zasady 1 aetody jego funkcjonowania oraz uaiać określić, 
przy poaocy właściwej placówki inforaacyjnej, swój profil za
interesowania. Pracownik nauki - jako twórca inforaacji nauko
wej - powinien dbać o to, aby jago własne publikacje aogły być 
łatwo wprowadzane do obiagu inforaacyjnego; wyaaga to odpowied
niego przygo\owywania publikacji naukowych pod względea treści 
1 foray. Obowlęzkiea uczonych jeet opracowywanieysyntetycznych 

przaględów oslęgnięć i postępów danej dziadziny nauki. Rozwój 
literatury przeględowej b o ż o  przyczynić się do przyspieszenia 
procesów integracyjnych w nauce oraz w aysteaie koaunlkecji na
ukowej, toteż należy podnieść naukowę rangę tego typu opracowań. 

Bonltz wyraża przekonanie, że świadoaa i aktywna postawa twórców 
nauki wobec procesów inforaacji naukowej aoże aleć wpływ na dos
konalenie tych procesów, przynoszęc Jednoczaśnia pożytek saaya 
naukowcoa.

112



Przykład takiej aktywnaj i twórczej poetawy wobec projbleaów 
Infornacjl naukowej prezentuje właónie autor oaawianej kslQikl. 
Moina oczywiście dyskutować'z Jego niektóryni pogl^enl, zwłasz
cza dotyczQcyai aetod badania potrzeb użytkowników infornacjl. 
Możne również wskazać na zbyt Jednostronne ujnowanie problanaty- 
ki informatologli. z poninięclea, czy noże tylko zbyt pobiażnyn 
potraktowanien psychologiczno-eocjologlcznych uwarunkować proce
sów infornecyjnych. Nsleży Jednak stwierdzić lojalnie, że autor 
świadonie zawęził zakres ewclch rozważać, zgodnie ze ewoini nau- 
kowyai konpatsncjani.

Nlewętpliwę wertościę onawianej pracy Jest podkreślenie po
trzeby rozwinięcie badać naukowych w dziedzinie komunikacji i 
infornacji naukowaj, w tyn zwłaszcza badać o charakterze podeta- 
wowyn oraz wyeunięcle konkretnych propozycji,dotyczęcych zarówno 
tenatyki. Jak i netodologii badać.

Keigżka Menfreda Bonitza etanowi Jeden z niezbyt Jaszcza 
licznych przykładów publikacji rozważejęcych problemy informa
cji naukowej z punktu widzenia pracownike nauki, uznajęcego i 
doceniejęcego w pełni istotnę rolę Informacji dla rozwoju nauki.

Merla Dembowska

ORGANIZACJA SYSTeióW INFORMACJI OLA 

I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Sprawom informacji dla potrzeb władz peństwowych poświęco

ny Jest ósmy tom wydawanej przez UNESCO eerli 'OokumantacJa. Bi
blioteki i Archiwa - Studia 1 Badanle*’̂ ^. Wybór tych zagadnieć 
Jsko tematu kolejnego studium został podyktowany szybko zmienla- 
JęCyml eię i zdecydowanie wzrastającymi potrzebami informacyjny
mi aparatu zarzędzania wepółczesnym paćetwem. W  eystemach infor
macji rzędowej w krajach rozwiniętych zaczęto ponadto w  oetatnlm 

dzleelęcioleciu wprowadzać automatyzację, co również wymaga grun

townego pr^aanalizowania specyfiki tych syetemów. Równccześnie

'De GROLIS! E.: Tha organization of information eystems for go
vernment and public adminiatrstion. Paryż: UNESCO 1979. 163 a.
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obserwuje się zeieof roli archiwówt «rykorzyetynane do niedawna 
głównie w badaniach historycznych obecnie etejg ei? ietotnye 
czynnifcien w proeeeach inforeowania decydentów, pełniąc dla nich 
funkcję zbiorowej penięci. Onewlena publikacja UNESCO powstała w 
konaeknencji zdefiniowania na konferencji UNESCO w Paryiu w 
1974 r. eyetenu infornacji die rzędu 1 okreólenie jego niejeca w 
ranach krejowego eyeteeu Inforaacji’̂ .̂ Prezentowana keiężka 
jeet próbę podeunowania aktualnej wiedzy o tyn rozległyn i zróf.- 
'nicowanyn polu działalności infornacyjnej.

Keięike ekłeda się z czterech ozęóclt 1 - ogólna cherakte- 
ryetyka eyetenów informacji dla rzędu; 2 - przepływ infornecji 
w systemach infornacji rzędowej; 3 - informecja die rzędu w wy
branych krojach; 4 - planowanie ayetemów informacji dla rzędu.

We watępie, omawiajęc znaczenie Infornecji dla rzędu, autor 
podkreślę fakt, IZ w dobie rozwiniętych epołeczartetw problem po
dejmowania decyzji przez organy edminietracji publicznej ateje 
Bię nieporównanie trudniejezy -i bardziej złożony niż możne by
ło przewidywać jeszcze kilkadzieeięt lat temu. Tym eaaym, coraz 
większej wegl i znaozenia nabiera eprewa nepomaganie decydentów 
różnymi metcdami, tak eby ich decyzje były prawidłowe i właści
wie wprowadzane w życie. Wśród metod 1 działów epecjalietycznych 
wchodzęcych w grę w procesach decyzyjnych rzędu wymienia eię te
orię prawdopodoblertetwa, etatyetykę, ekonomię, socjologię, pey- 
chologię, badania operacyjne, prognozowenie, przetwarzanie me- 
Bzynowe; zaatOBOwanle każdego z tych działów opieraję eię wezek- 
żB na danych, tj. na zerejeetrowenej, opracowanej, wykorzyetywe- 
nej, zanellzowenej i zeyntetyzowanej informecjl. Autor wepomine 
neetępnie o wprowedzenlu w oetetnich letech do edminietrecji pu
blicznej nowych metod kierowanie, przy czym bazę keżdej z tych 
aatod etanowi zasób relswantnej informacji zorgenlzowenej w zło
żony, odpowiedni die denej metody eyetee.

Dek móiśi eutor w części 1, do eyetemów informacji dla rzę
du maję zaatosonanle wszystkie ogólne modela aystemów informa
cyjnych. Tym niemniej,ayetemy informacji dla potrzeb rzędu cha
rakteryzuję Bię kilkoma cechami azczagólnyal, wynikajęcymi z aa-

^Hiędzyrzędowa Konferencje nt. Narodowych Infreatruktur Ooku- 
mentacjl, Blbliotak 1 Archiwów, Paryż, Wrzeaieó 1974 - Doku
ment Roboczy /C0M.74/NAT1S/4/ e. 10.
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•ej letoty edBlnletrecjl publicznej ormz ze specyfiki pojęcia je- 
kis jest pertstwo. Wóród cech odrębnych wyslenle po pierwsze rolę 
archiwów jako dapozytarluezów dokusentów. odzwierciedlajęcych 
wczeóniejsze działania 1 poprzednia dokonania organów rzędowych 
danago kraju: wyoóg cięgłoócl 1 konaakwencji decyzji rzędu jaat 
■oZa najbardziej powszechny 1 oczywlety w aferze ustawodawczej 
1 prawodawczej. Po drugia - sprawa tajnoócl dokuasntów paóatwo- 
wych. odaianna co do charakteru i znaczenia od tajaanlcy .inforaa- 
cjl technicznej 1 skonoalcznej, zwlęzanaj z przadslębloretwaa 
prywatnya. Trzecia cecha szczególna, jakę dostrzega autor w od
niesieniu do eyatanów inforeacjl dla rzędu, to koniacznoóć sbao- 
lutnla niezwłocznego udzielania odpowiedzi władzoe. Następne 
cechy wyróZnlajęca, to ogroana lloócl danych, jakie auazę być 
groaadzona 1 opracowywane dla rzędu oraz óclała wzsjaena po
więżenia Między Infornację dla dacydantów a badanlenl apołacz- 
nyel,

Syatas inforaacjl dla rzędu nie jaat w Zadnya paóetwla nie
zależny i Izolowany od Innych ełuZb inforaacyjnych: autor wska
zuje, jakie zwlęzkl zachodzę Między Inforsację dla rzędu, a 
ałuZbaai inforsacyjnyal, działajęcyal dla ogółu epołaczańatwa, 
będZ Infornację naukowę prowadzonę w ośrodkach badawczych tak 
akadenlckich, jak 1 poza uczelniani.

KaZdy krajowy aystas infornacji dla rzędu nosi ponadto ce
chy swoista dla danej struktury, politycznej państwa, organiza
cji 1 pozloau gospodarki oraz organizacji Zycie publicznego. 
Najwięcej odrębności więZa się z pozloaaa gospodarki, a więc 
zachodzi w krajach Trzeciego świata.

Oaawiajęc wpływ nowych tachnlk na organizację eyatanów In
fornacji dla rzędu, autor na pierwszy plan wysuwa znaczenia za
równo techniki koaputerowaj, jak 1 talakonunlkaojl. Wtpoalna 
takZa o telewizji przewodowej. która, aczkolwiek znacznie wol
niej, ale jaat stopniowo wprzęgana do tych eyatanów, na przy
kład w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Belgii i wa Włoazaoh.

H części 2 autor rozwaZa fornalny i nlafornalny przepływ 
Infornacji w różnych wlalkloh 1 złoZonych instytucjach 1 orga- 
nlzaojech oraz w układach teoretycznych,zwięzanych z procaaani 
podejnowanla decyzji; rozważania ta zostały zilustrowana przej
rzystym achanatani. Przachodzęo do problanów groaadzanla in
fornacji dla rzędu przadatawlę przede wszystkln zasadnicza
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«ej ietoty edulnietrecjl publicznej oruz ze epecyflkl pojęciu Je- 
klB Jest pBłSetwo. Wśróć cech odrębnych wyBienla pc pierwsza rolę 
erchlwdw Jeko depozytarluszdw dokuaentów. odzwierciedlajęcych 
wcześniejsze dzielenie 1 poprzednie dokonanie orgenów rzędowych 
danego kraju; wyeóg clęgloścl 1 koneekwencjl decyzji rzędu Jaet 
noie najbardziej powszechny 1 oczywlety w eferza uetBwodewczeJ 
1 prawodawczej. Po drugie - sprewB tajności dokuBentów państwo
wych, odBlenna co do charakteru 1 znaczenia od tajeanlcy inforna- 
cjl technicznej 1 ekonoBlczneJ, zwlęzanej z przedelębloretwea 
prywetnya. Trzecie cecha szczególna, Jekę dostrzegę autor w od- 
nleelanlu do eysteaów Inforaecjl dla rzędu, to konieczność sbeo- 
lutnla niezwłocznego udzielanie odpowiedzi wladzoB. Naetępne 
cechy wyróZnleJęce, to одговпе llcścl danych. Jakie auezę być 
groaedzone 1 opracowywane dla rzędu oraz ściele wzajeana po
więżenia alędzy Infcraację dla decydentów e bedenleal epolecz- 
nyal.

SystsB Inforeacjl dla rzędu nie Jest w Zadnya państwie nie
zależny 1 izolowany od Innych slulb inforaecyjnych; autor wska
zuje, Jakie zwlęzkl zachodzę między Inforaecję dla rzędu, e 
ełuZbeal Inforaacyjnyml, dzlBlaJęcyal dla ogółu społeczeństwa, 
będi Inforaację naukowę prowedzonę w ośrodkach badawczych tak 
ekadeBlcklch, Jak i poza uczelnlaal.

KaZdy krajowy systea inforaecjl dis rzędu nosi ponsdto ce
chy swoista die dsnej struktury, politycznej peńatwe, organlze- 
cji i pozloBu gospodarki oraz organizacji życie publicznego. 
Najwięcej odrębności więżę się z pozioaaa goepoderki, e więc 
zachodzi w krejach Trzeciego świata.

Oaawlajęc wpływ nowych technik na organizację eyateaów In- 
foraecjl dla rzędu, autor ne pierwszy plan wyeuwa znaczenie za
równo techniki komputerowej. Jak 1 talakoBunikacJi. Wepoains 
także o telewizji przewodowej, która, aczkolwiek znacznie wol
niej, ele Jeet stopniowo wprzęgens do tyoh eyetaaów, ne przy
kład w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie. Belgii 1 we Włoszech.

W części 2 eutor rozweża formalny i niaforaalny przepływ 
inforaacji w różnych wielkich 1 złożonych instytucjach 1 orge- 
nizsojach oraz w układach teoretycznych,zwlęzenych z proceaaai 
podejaowenie decyzji; rozweżania te zostały zilustrowana przej- 
rzystyai scheaetaal. Przechodzęc do problemów groaadzanla In- 
foraacjl dla rzędu przedstawia przede wszystkie zaaadnicza
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trudnofcl zdefiniowania i przewidywania zawczeau potrzeb infor- 
eaoyjnyoh rz^du. Эако ponoony przy rozwlQzywaniu tych kwaatii po
daje wet^pny wykaz ogólnyoh kategorii inforeacji najbardziej po
trzebnych dacydantoB. Piarwazg kategorie wykazu Jeat inforoaoja 
o przaazłychf taretniajazych i przewidywalnych, przyazlych dzia
łaniach aeeych władz publicznych. Za znaczenia tego typu infor- 
Bacji wynika iatotna rola archiwów w aystaoach inforBacJi dla 
rzgdu. Po drugla - inforBacja o ludziach i organlzaojaoh wazal- 
kiago rodzaju,funkcjonujących w apołaczaóatwia. OalaJ, inforaa- 
eja o zdarzeniach, inforBacja o badaniach naukowych, inforBacja 
o BBtariałach i produktach. Naatgpnia dana ilościowe /atatyaty- 
czna/, pochodzącą z wazalkich aplaów ludności i badart etatystycz
nych adBinistraoyjnyeh tak rutynowych, jak reprezentacyjnych. 
Jako oatatnig autor wyaienia inforBacJe o śródłech inforaacji, 
podkraślajgc iJt nia Jaat to bynajaniej wykaz konplatny.

Źródła infornacji dla rzgdu ae niazBiarnie róJtnorodna.
Autor oaawia Ja ogólnie z trzech punktów widzenia« pochodzenie 
/indywidualna oeoby, czyli tzw. ‘inforBenci* , dokuaenty, zauto- 
aatyzowana banki danych/; aposobu wykorzystania /teewngtrznie. 
zewnętrznie/: atatuau w efarza tajności. IntaraauJeca jaat 
naświetlania znaczenia i charakteru nieforaolnych /"Żywych"/ 
Źródeł inforaacji, zakończone etwierdzeniaB, Ze infornecje nia- 
foraalne i inforoacje z dokunentów wzajaBnia aig dopałniaje. Pi- 
ezec o tajności dokumentów państwowych autor zaobaarwował dwie 
tendencja: ekracania okraau uatawowaj tajności w róZnych krajach 
oraz częściowego udoetepniania dokuBantów do wgledu innym orga- 
noB /działoB/ aparatu pańetwowego, poza tyoi, w których powsta

ły.
W dalszym ciegu części 2 OBawiane ae kanały przekazywania 

informacji dla rzędu i metody Jaj opracowywania /w tyn przecho
wywanie, konaarwacja i reprodukcja, klasyfikacja i indakaowania, 
analiza, oc^na i ayntaza. aktualizacja i usuwania InforBacJi 
zbednej i przestarzałej/. Autor przadatawia ta zagadnienia na 
tle róZnych struktur władz państwowych i organów publicznych, 
najczęściej oparujec konkratnyBi przykładaBi róZnych rozwiezeń. 
Cześć 2 zemyka rozdział poświecony obiegowi i użytkowaniu in- 
forBacJi, W tyB rozdziała zawarta Jaat intareaujeca obserwacje. 
Za w większości krajów inforaacja dla rzędu Jaat, acz w róZnya 
stopniu i różnymi BStodami, rozazczepiona na trzy Jakby atoaun-
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konto ••Boiatne piony: plon obaługi władz wykonawczych, tj. w 
ściałyB znaczeniu rzgdu, pion obaługi władz uatawodawćzych /par- 
lanantu/ i pion aądownictwa^ Ponadto nła nalały zepoainać o aze- 
rokin wachlarzu grup uczaatnicz^cych najbardzlaj znacząco w łyciu 
publicznyn kraju z partiaai politycznyai na czela, która taż aają 
właana potrzeby inforaacyjna. To wazyatko powodują. ±e obieg in- 
foraacji ataja aię procaaea i zadaniea ogroanla złożonya.

W cząici 3 autor przedatawił w wielkla akrócie kilka cech 
charaktaryatycznych organizacji Inforaacji dla rządu w wybranych 
krajach: Stany Zjednoczona, Francja, RFN, Wielka Brytania, ZSRR, 
NRO, Bułgaria, Węgry, Polaka. Ruaunia, Czachoałowacja, parę kra
jów Trzeciego §wiata, oraz grup krajów - EWG i RWPG.

Końcowa część kaiąłki poświęcona Jeat planonraniu ayateaów 
inforaacji dla rzędu. Według obaerwacji autora, nie iatniaje do- 
tyćhczea w ładrya kraju ayataa inforaacji dla rzędu zaprojektowa
ny wa wazyatkich azczagółach w całości Jako taki, z takia właś
nie przeznaczaniaa. W krajach o goapodarce acantrelizowanaj i 
planowaj. Jak np. w ZSRR, działalność ta Jeat bardziej akoordy- 
nowana. Okazuje aię Jednak. ±a latniaję tea pewna bariery, nie 
zachodząca w krajach kapitaliatycznych, azczagólnia teriera aię- 
dzy ayataaaai inforaacji naukowej i technicznej a ayataaaal In- 
foraacji w naukach huaanlatycznych 1 apołacznych. Ne arenie aię- 
dzynarodowaj aę tyaczaaea czyniona próby, na razia bezowocna, 
włączania nauk apołacznych do zakraau UNISIST. Analogiczna ten
dencja przejawiaję parlaaanty azaragu najbardziej rozwiniętych 
krajów /Stany jednoczone. Kanada, Oaponia, RFN, Francja, Wielka 
Brytania, Holandia, kraje akandynawakia/. która dę±ę do nadania 
właściwego priorytatu ayataaoa inforaacji,powięzanya z iMukaai 
apołecznyai, do równouprawnienia ich z ayataaaai inforaacji w 
naukach śclałych i technicznych, tak intanaywnia i niejako wy
łącznie dotychczaa rozwijanyal.

Inny atoaunkowo nowy, wałny czynnik, tya razaa natury te
chnicznej, powinien być działaj brany pod uwagę przy planowaniu 
ayataaów inforaacji dla rzędu: azybki rozwój 1 rozpowazachnie- 
nia przetwarzania danych w trybia konwaraacyjnya i interaktyw
nych aiacl koaputarowycti. W 1974 r. w Kongraaia Stanów Zjedno
czonych zainatalowano pierwsza tarainala inforaacyjna apacjal- 
nia dla polityków: analogiczna tarainala w tya aaaya roku zain- 
atalowano w Biurze Prasy i Inforaacji RFN. Poza tya talafakay-
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■il«, nowa tachnika. Jaka pojawiła aię w 1975 r. w Saponli, za- 
pawna odagra d\iżą rolę w eystomach inforaacji dla rzędu.

Autor referuje z kolei całę listę kierunków przanien i re
organizacji zaobserwowanych ostatnio w działalności infornacyj- 
nej dla rzędu i adniniatracji publicznej, co Jast bardzo poucze- 
Jęca dla kaZdego projektanta aystanu infornacji dla rzędu. Po 
tyn otrzynujeny zwarty wykład natodyki planowania i projektowa
nia systemów informacji dla rzędu, poczynaJęc od nadali koncap- 
cyjnych, m koóczęc na szkoleniu użytkowników; zostały tu uwzglę
dniona niektóra latotna i dajęce aię uogólnić elementy wdraża
nia. C3wa ciekawe schanaty ukazuję:

1/ funkcjonowania zindywidumlizowanaj aieci informacji w 
instytucji naukowaj;

2/ procesy produkcji, wyniany i konsumpcji dóbr aaterial- 
nych i niamatarlalnych oraz uaług zachodzęca w społeczeóatwza 
rozpatrywanym Jako "czynna całość" /active whola/.

Studium koóczy aię kllkons uwagami o powięzeniach między
narodowy ch.wchodzęcych w rachubę w działaniu systemu infornacji 
dla rzędu. Эако Jedyny ayaten naprawdę międzynarodowy, o któryu 
noZna aędzić. Za na do odagr'ania iatotnę rolę w informacji dla 
rzędu w poszczególnych krajach wymieniony został OEVS1S /Oeva- 
lopment Sczanca Information Systam/ Jednak na Jego wdrożenia 
do praktycznej eksploatacji wypadnie poczekać Jeszcze parę lat.

Omawiane studium Jast przeznaczone dla projektantów i rea
lizatorów systemów informacji dla rzędu w dęZaniu do uzyskania 
syatenów najbardziej efektywnych w obałudza informacyjnej orga
nów władz państwowych. Oeat takZa adresowane do krajów rozwija- 
Jęcych aię, gdzie tego rodzoju informacja będzie dopiero planowo 
organizowana. Wiadomości zaprezantowmne w kaięZca aę wazechatron- 
ne. praktyczne, w przyatępnej formia. Studium Jast publikację 
bardzo potrzebnę, wartościowę i apełniajęcę zaaierzony cel.

6wa Stolaraka

X /Zob. E. Stolarska: "Wykorzyatenxe nauki dla rozwoju gospodar
czego. Projakt aystamu OEVSIS. "Zagadnienia Informacji Nauko
wej 1978 nr 2/23/ a. 150-163.
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PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA PAŃSTWOWYCH BANKÓW DANYCH 
OO BADAŃ W NAUKACH SPOŁECZNYCH

W ranach badań flnanacwanych przez Fundację Forda zoeteło 
przeprowadzona w latech 1974-197B etudiun na tanat t ‘Tajannlca 
infornacjl a doatęp do rzedowych zbiorów nikrodanych'', Terał- 
nea 'nikrcdane'* /ang.: nicrodata/ autor ckreóllł dla potrzeb o- 
Bowlanego wydawnictwa^^ infcraacje dotyczące Indywidualnych o- 
«.ób, groaadzone przez pańetwo dla calów atatyatycznych. Prezento
wana kaiąźka powatała Jako Jeden z rezultatów tego atudlua. Wy
bór tenatu przez Fundację Forda, Jak i wybór oaoby profeeora
O.H. Flaherty'ago do wapółpracy naję awoje uzaeednlanie. W pań- 
atwowych bankach danych gromadzi alę azczegółowe informacje o 
obywatelach. Powataje dylemat t czy banki te rzeczywlócle ze- 
pewniaję tajemnicę danych oaobowych, a z drugiej atrony, ~ czy 
geomadzone w nich mlkrodane nie powinny z zachowaniem okreólo- 
nych warunków, azerzej ełuZyć badaniom w naukach apołecznych. 
Autor kaięZkl Jeat wykładowcę hlatorll 1 prawa na Jednym z uni- 
weraytetów kanadyjaklch, a od kilkuneatu lat zajauje alę zeged- 
nlenlea ochrony tajemnicy informacji oaobowych 1 me na awolm 
koncie azerag publikacji w tym zakreaie. Pracami nad. teaatem 
powlerzonya przez Fundację Forda klarował wepólnla z E.H. Hanl- 
aaa, ekonomiatę z tago aanego unlwaraytetu.

Oo przeprowadzenia etudlum. wybrano 5 wielkich, wyeoko u- 
przeayałc-Ylonych krajów: Wlelkę Brytanię. Szwecję, Republikę 
Faderalnę Nlaaiec, Kanadę i Steny Zjednoczona, W każdym z tych 
krajów uatalono aożliwie wyczerpująco apoaób wykorzyatywanla w 
nauce 1 atetyatyce inforaacjl o Indywidualnych oeobach /czyli 
alkrodanych/ zawartych w pańatwowych bankach danych. W plarw- 
azyn rzędzie zoatały zeatewione 1 akomentowane wezyetkie prze- 
play prawna regulujące w poazczagólnych krajach działalność 
pańatwowych banków danych atatyatycznych oraz zaaadę tajemnicy 
/privacy/ bądź poufności /confidentiality/ Inforaacjl oaobowych. 
Uatalono, Jakie inatytucje zajauję alę zbieraniem mlkrodanyoh 
/plon zdrowia, zatrudnienia, opieki apołecznej, ubezpieczeń/.

‘̂ FLAHERTY O.H.: Privacy and governaant data banka. An Interna
tional parapactive. i-ondyni Maneell 1979, 3S3 a.
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strukturę organlzacyjnę 1 działalność tych Inatytucjl. Z kolei 
przebadano azczegółowo przeznaczenie oraz aetody 1 drogi nykorzy* 
stywanla alkrodanych иге wszystkich Instytucjach, gdzie sę one 
groaadzona. Ujawniono wszelkie powiężenia alędzy Inatytucjani, 
czy organaal wlad2ry państwowej w tya zakreaie oraz warunki 1 o- 
kollcznoścl, a także fonty udostępniania alkrodanych.

Materiały uzyskana za studlua zoatały przedstawiona w ona- 
wlanya wydawnictwie w plgciu częściach odpowladajecych badanya 
kraJOB. Najwięcej aatarlałów zawlaraje części dotyczece Wiel
kiej Brytanii 1 Kanady. W każdej z czgścl odnośnie Jednego kra
ju zaatoaowano podział na rozdziały,tworzgoa z pewnyB uogólnla- 
niea nastepujecy układ reacwyt źródła alkrodanych, rczpowszach- 
nlanla alkrodanych 1 potrzeba dostępności alkrodanych. Intencje 
atudluB byłe bowlsB uwypuklenia potrzeby udcatepnianla alkroda- 
nych dla potrzeb badań w naukach społecznych takich. Jak daao- 
grafla, aoojologla, ekcnoaia oraz w aedycynla 1 planowaniu w 
różnych dziadzinach. Autor pragneł ukazać dylaaat tajaanicy 1 
dostępności Bikrodanych z punktu widzenia intsraaów 1 potrzeb 
trzech zaintarascwanych stront naukowców,zajBuJecych ale bads- 
niaai w naukach apołacznych, indywidualnych osób. które susze 
Bleć pewność zachowania tajaanicy Inforaacjl o nich oraz Insty
tucji rzędowych znajdujecych alg Jak gdyby "pośrodku". Zadaniaa 
przaprowadzonago studluB było wskazanie lub poaoc w określaniu 
takiego działania /polityki/, przy którya zoatanla zachowana 
równowaga Biędzy korzyśclaBl a ryzykleB zwiezanyB z wykorzysty- 
wanlaa alkrodanych. 3ak to bowiea aforaułował autor, te saaa al- 
krodana. których tajaanlca Jaat prawnie obroniona, atanowle dla 
naukowców nlsocanlone beze ewentualnego odkrycia nowych retnwie- 
zań dla ważnych problsaów społecznych, rozwiezań, których reali
zacja Boża ale walnie przyczynić do poprawy organizacji życia 1 
bytu obywateli wyackc rozwiniętego apołeczaństwa.

Przedstawiajec aatariały z badań autor potraktował Ja po
równawczo. OednyB z nejogólnlajszych wniosków. Jaki au ale na- 
auneł Jast, żs pcatulat udostępniania Bikrodanych naukowcoa Jaat 
apełniany w wiekazya stopniu w Stanach Zjednoczonych 1 Kanadzie 
niż w badanych krajach auropejsklch. Whioaki bardziej szczegó
łowa 1 awoja zalacenla autor przedłożył w końcowya rozdziale 
kależki. Wnioski obajauje 30 atron w podziała na nastepujece 
probleayt polityka, prana 1 przeplay; InforBcwanla apołaczańst-
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we; rozpowszechnienie denych: prewe 1 przepley dotyczące udostę
pnienia; koeltety doradcze; próbki do ulytku publicznego; powią
zania wlędzy zaplsaal /rekordanl/; zeasdy tworzenie próbek; pl- 
senne zobowiązania użytkowników; kodakay etyczne użytkowników.

Wydawnictwo zawlere szereg tabel, z których wlękazoóć 
przedstawia wybrane z kilku krajów najwsZnlajszs ustawy regulu
jąca zagadnienie tajeanlcy danych statystycznych. Tabals uelesz- 
czona w rozdziale poówlęconye wnloekon zawiera w 10 punktach 
kwintesencje zalaceó autora adresowanych do organów rzędowych.
W dwóch załeoznlkach podano zaatawlenla niektórych opracowań 
/przagledów/ naukowych, aporzedzonych ns podstawie alkrodsnych 
z dziedziny zdrowie oraz pracy. KeleZke zeeykaje dwa indeksyi 
sktów państwowych w układzie według krajów oraz ekorowldz rza- 
czowo-osobowy. Cały tekst zaopatrzony Jest w liczne przepisy 
bibliograficzne. Równocześnie z oeówlone kele^kś została opu
blikowane również przez flrae Mansell bibliografie aledzynero- 
dowe zatytułowana ‘Tejeenlce 1 dostęp do denych rzędowych” 
autorstare trzech oeóbt O.H. Flaherty, E.H. Henia 1 S.P. Mit
chell.

Бее Stolarska

Oę2:YKI INDEKSOWANIA I KLASYFIKACOI

Oak w wielu ełodych dyscypllnech naukowych, tek 1 w teo
rii Języków Inforaecyjno-iwyszuklwswczych napotykany ne pawns 
trudnoócl zwlezans z ternlnologle. Głównyn probleaen Jeet nie
jednolitość tej teralnologll 1 stoeowenls róZnych nazw ne o- 
zneczenle tych senych pojęć przez bibliotekarza, dokuaentalls- 
tę, infornetyke. Językoznawcę czy logika. Dlatego coraz częó- 
claj, w alerę rozwoju teorii Języków inforaecyjno-wyszuklwaw- 
czych, powstaje próby uporzedkowenle 1 ujednolicenie tsj tsr- 
alnologll, słuZęcs integracji badań w bibliotekoznawstwie, In- 
fornstyce 1 Językoznawstwie.

’‘w.D. Hutchlnai Languagea of Indexing end cleeslflcetlon. A lin
guistic etudy of structures end functions. England 1978, Peter 
Pareglnue Ltd. a. 148.
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3ednę z takich prób stanowi książka Hutchinsa , w której 
autor stara się zastosować osiągnięcie i tarminologię Językoznaw
stwa do analizy języków dokumentacyjnych, Język dokumentacyjny 
rozumie autor bardzo szeroko, jako "środek przekazywania informa
cji o dokumentach potencjalnym użytkownikom /czytelnikom/ tych 

dokumentów".
Podejmując lingwistyczną analizę języków dokumentacyjnych 

autor JUŻ w piarwszych dwu rozdziałach daje skrótowy przegląd 
pojęć językoznawczych wykorzystywanych w późniejszej analizie, 
a oprócz tago każdy kolajny rozdział zaopatruja ne początku w 
bardziej szczegółowe wprowadzenie w językoznawczą stronę dane
go zagadnienia.

Analogicznie do języków naturalnych wyróżnił autor w języ
kach dokumentacyjnych trzy aspekty, w których można je rozpatry
wać: aspekt formalny /dotyczący formy przedstawiania informacji/, 
aspekt semantyczny i aspakt pragmatyczny. Zgodnie z tym podzia

łam uporządkowany jest materiał pracy, i tak rozdział trzeci 
porświęcony jest notacji - reguł dotyczących postaci /formy/ 
terminów i zdań Języków dokumentacyjnych, a także aspektów for
malnych "syntaktyki" języków dokumentacyjnych.

Część dotycząca aspektu semantycznego została podzielona 
na dwa rozdziały odpowiadające tradycyjnemu już podziałowi w 
językoznawstwie na paradygmatykę i syntagmatykę, W rozdziała 
czwartym dotyczącym aspektu paradygmatycznego omawiane są prob
lemy związane z relacjami między deskryptoraml. uwzględnianymi 
w słownikach języków dokumentacyjnych, głównie z relacją syno- 
nimii i antonimii, relacją generyczną, mereologiczną i relacja
mi skojarzeniowymi. Omawiane są też dokładnie zjawisko homonimil 
i metody jej eliminowania wykorzystywane w istniejących językach 
Informacyjno-wyszukiwawczych.

Rozdział piąty, dotyczący syntagmstycznej strony aspektu 

semantycznego języków dokumentacyjnych, Jest zdecydowania naj-
•Ч

wartościowszym fragmentem pracy, wnoszącym obok pełnego prze
glądu rodzajów relacji syntagmatycznych w językach dokukuntacyj- 
nych 1 ich wykładników w konkretnych systemach informacyjno-wy-

*Autor jast pracownikiem Podyplomowej Szkoły Bibllotekoznewstwa 
i Nauki o Informacji Uniwersytetu w Sheffield /Wielka Brytania/.
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szukiwawczych. takZe cenne uwegl do'ich oceny i porównanie’̂ .
Przy onewianlu relatorów, wskaźników roli, ustalonej kolejności 
zapisu i kategorii faaetowych stosowanych w wybranych Językach 
dokumentacyjnych autor wykorzystuje gratnetykę przypadków,a szcze
gólnie nowetorskie Jest odwołanie elę do kategorii przypadków 
"głębokich* wykrytych w językach naturalnych przez Fillmore'a.

Rozdział szósty dotyczy aspektu pragmatycznego 1 przedste- 
wia między innymi problemy użytkowników języków informecyjno-wy- 
szuklwawczych. Omówione tu zostały czynniki wpływajęce na struk
turę i formę słowników języków dokumantacyjnych oraz strukturę 
1 formę zapisów Indaksowych, a także sposoby organizacji zbiorów 
Indeksowych. Szczególnie Istotna Jest możliwość przekładu teks
tów w Języku neturalnyn ne teksty w Języku dokumentacyjnym /rolę 
takich słowników przekładu pełnię tezaurusy/ oraz możliwość dojś
cia do charakterystyki wyszukiwawczej dokumentu poprzez wszystkie 
JeJ elementy, czyli wyszukiwanie dokumentów według wszystkich 
aspektów ich treści 1 formy /rolę narzędzi służęcych temu celowi 
pełnię wszelkiego typu Indekey pomocnicze. Jak indeks przedmio
towy, Indeks permutacyjny, Indeks rotacyjny/.

Owa kolejne rozdzleły /siódmy i ósmy/ poświęcone sę proce
sowi indeksowania i procesowi wyszukiwanie, odpowiednio do wy
różnionych przez Hutchinsa w każdym Języku dokumentacyjnym dwu 
podjęzyków: podjęzyke indeksowania i podjęzyka wyszukiwanie.
Przy przedstawianiu procesu indeksowania wyróżnia i omawia róż
ne czynniki wpływejęce na głębokość, szerokość 1 szczegółowość 
indeksowania, definlujęc Jednocześnie te pojęcia, e tskże prze- 

' prowadzs porównanie systemów stosujęcych indeksowanie automaty
czne z systemami, w których Indeksowanie dokonywane Jest przez 
człowieka.

W procesie wyszukiwania autor wyróżnia i omawia trzy etepy: 
e/ sformułowenie zepytanla w postaci zaplau w Języku doku

mentacyjnym, czyli utworzanie instrukcji wyszukiwawczej,
b/ porównanie utworzonej instrukcji wyszukiwawczej z zapi

sami znajdujęcymi aię w zbiorze, co wymaga ustalenia kryterium 

odpowledniości tych zapiaów.

*Dest to zresztę problematyka najbliższe autorowi, Jek na to 
wskazuję wcześniejsze Jego prece, np. "The Generation of Syntac
tic Structures from a Semantic Base", North-Hollend 1971, czy 
"Facets, roles and cases". W: "Informatics 1: proceedings... 
Aslib 1974.
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с/ interpretacja i ocena uzyskanych wynik6w, z czym wi^Ze 
się problem relewancji dokumentów 1 oceny efektywności Języków 
In formacyjne-wyszukiwawczych.

Dokonana anellza lingwistyczna Języków dokumentecyjnych do
prowadza do ustalenia dwunaetu 'uniwersaliów'*, tj. powszachnych 
praw rzędzęcych Językami dokumentacyjnymi, przedstawionych i o- 

mówionych w ostatnia rozdziale pracy. Prawa te wyodrębnione zo
stały będż na podetawis statyatycznych badaó Języków informacyj- 
no-wyezukiwawczych, bgdż na podatewia implikacji teoretycznej. 
Niektóre z tych praw aę w pewnya stopniu trywialne i nie wnoazę 
nic nowego do dziedziny, np. prawo nr 4 ‘Jeśli J ęzyk dokumenta
cyjny posiada relacja akojarzsniows to prawdopodobnie posiada 
również relacje inkluzji”, czy prawo nr 8 ‘Jaśli Język dokumen
tacyjny dopuszcza połęczenia daskryptorów wa frazy deskryptoro- 
we, to prawdopodobnie zeakceptuje takZa Jako frazy deskryptory 
pojedyncza”. Niektóra z tych praw są Jednak dyskusyjne; np. 

prawo nr 6 ‘Wszyetkis opisy dokumentacyjne /zapisy indeksowe/ 

składaję się z opieu bibliogreficznego i opisu przedmiotowego” , 
e przecieZ istnieję systemy inforraacyjno-wyszukiwawcze opsruję- 
ce tylko danymi bibliograficznymi, o których nie moZna powie
dzieć aby nie posiadały Języka dokumentacyjnego, lub prawo nr 9 
‘Wskaźniki roli, ralatory i kategorie fasetowe sę ekwawalentny- 
mi lecz wzajemnie eię wykluczaJęcymi środkami syntagmatycznymi”, 
a przecieZ nic nie stoi na przeazkodzie stworzenia języka doku- 
raantacyjnago o strukturze faeetowej wykorzyatujęcego dodatkowo 
relatory, np. syetem relatorów Farradanea, nadaje się zdaniem 
twórcy, do każdego typu Języków informacyjno-wyszukiwawczych, a 

.więc i do klasyfikacji fasetowej.
Cała praca ogranicza aię tylko do Języków wykorzystywanych 

w systemach dokumentecyjnych /pośrednich/ i nie wspomina nic o 
Językach systemów faktograficznych /bazpośrednich/, co Jest nie- 
wętpliwie JeJ brakiem.

KsięZka przeznaczona Jast dla czytelników o dobrym przygo
towaniu w zakresie opracowywania i wyszukiwania informacji, s 
szczególnie w zakresie Języków informacyjno-wyszukiwawczych. 
Ponieważ ma charakter raczej pracy przaględowej, moZa być trak
towana Jako podręcznik dis studentów informacji naukowej, ale 

tylko dla lat wyższych specjalizacji inforaacyjnej, ze względu
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па szczagółoNOÓć oaawianls teaatu, a t a k ż a  ao2s być przydatne dla 
osób czynnis lub biarnie uczestniczących w procesie tworzenia ję
zyka dla systewu infornacyjno-wyszukiwawczego.

Ewa Chaielswska-Gorczyca

SYSTEM KLASYFIKACY3NY 
DLA Żr 6d EŁ i k o n o g r a f i c z n y c h  - ICONCLASS*

OokuBentacja wizualna nabiera coraz większego znaczenie w 
badsnisch ned kulturę. W  przypadku growadzenia zbioru Informa
cji wlzuslnej, sprawę nadrzędnę staje się stworzenie systseu 
klasyfikacyjnego, który ułatwiłby efektywna wykorzystanie dane
go materiału. Brak takiego systemu, przeznaczonego specjalnie 
dla potrzeb dokumentacji wizualnej, uniemołliwla porzędkowanle 
materiału oraz rozwój badeó w  dziedzinie Ikonografii i Ikonolo- 
gil. Proponowany system ICONCLASS został skonstruowany z u- 
względnlanien specyfiki źródeł ikonograficznych i może służyć 
Jako narzędzia w pracach dokumentacyjnych. Należy go trakto

wać Jako szczegółowo opracowany katalog obejBuJęcy całę gamę 
teaatów, obiektów, motywów i wętków w sztuce Zachodu.

ICONCLASS /Iconographic Clsssificstion/ Jak kaZdy system 
klasyfikacyjny wymaga uprawdzenia w praktyce. Prawie wa wszyst
kich działach ikonografii istnieje kilka sposobów porzędkowania 
dalece zróżnicowanych tematów. Na przykład, mlfebatyczne ułoże

nia hassł tematycznych, tytułów, wętków i motywów wprowadza pe
wien porzędek. Jednakże lepsze rozwięzsnia możns uzyskeć przez 
zastosowanie klasyfikacji systematycznej. Na podstawie ikonogra
ficznych analiz sztuki wiadomo, że ryzyko zamieny, łęczenia a 
nawet zswęienie tsmatów. Jest bardzo duże. Dlatego też ICONCLASS 
aa posłużyć nis tylko Jako wzór klasyfikacji pozwslajęcej na sy-

^Van de Vaal H. ICONCLASS. An Iconogrephic Classification System 
2-3 system. Ameterdam: North-Holland Publ. Company 1974, 103 s.
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stenatyczne ujęcie powtarzajęcych aię tematów, ale również Jako 
podstawę do klesyfikowenia przykładów nietypowych.

W  omawienym wydaniu ICONCLASS zawarto sę dzieły: 2 Natura, 
3 Istota ludzka, człowiek ogólnie oraz klucze do tych dziełów.

ICONCLASS wykazuje pewnego rodzsju podobieństwo do systemu 
dziesiętnego, z tym że kody klasyfikacyjne,składajęco się z 
kombinacji cyfr arabskich oraz liter drukowanych, mogę być roz
wijane od strony lewej do prawej, od grup głównych do nieskoń
czonej liczby poddziałów; np.

DZIAŁ Gł Ow NY
1 Metefizyke, Bóg i Religia
2 Natura
3 Istota ludzk#, ogólnie człowiek 

itd.

Pierwszy poddział
11 Chrześcijaństwo
12 Religie niechrześcijańskie
13 Magie i okultyzm 
itd.

Drugi poddział
11 A Bóstwo, Bóg 
11 В Święta Trójca 
11 C Bóg Ojciec 
itd.

Trzeci poddział
11 A 1 Bóstwo Jako istotę ludzka 

11 A 2 Bóatwo Jako zwierzę 
11 A 3 Bóatwo Jeko roślina 
itd.

Wazyatkie nestępujęce po sobie poddziały zawarte w klasyfi
kacji ikonograficznej oznaczone sę numerację podobnę do poda
nej w  powyższym przykładzie. Zazwyczaj używane aę liczby od 1 
do 9. Liczba zero /0/ zarezerwowane Jest głównie dla ukazanie 
pewnych alegorycznych będż symbolicznych znaczeń. Podane przy
kłady uwidoczniaJęIw Jęki aposób oznaczone sę kolejne poddzia
ły; nie sę one oznaczane liczbami lecz drukowanymi literami w 
porzędku alfabetycznym. Teki sposób notacji ma trzy zalety:
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а/ w przypadku miększe] lloócl poddziałów zainlaat 9 iDOżeny 
wyróżnić 25 ]adno8tak, od A do Z /nia używa elę litery 0/;

b/ Istnlaje większe gwarancja uniknięcia naruszania natu- 
ralnago układu 1 porzędku danego natarlału; 

с/ zwiększa się czytalność zapisu.
Każda konblnacja cyfr 1 liter, które razam oznaczaję Jakiś 

temat Ikonografi-czny, nazyviana Jest zaplsam /notation/. Część 
zapisu, któriD występuje po literze drukowanej nazywana Jest sze
regiem /queue/. Taka natoda zapisu daje dobre wyniki w większych 
koablnacjBch, Jak na przykład 25 H 23 21 /«ocean/, 31 A 22 61 1 
/«krew/ czy 31 E 23 62 11 /«zgllotynowanle/. W  celu uzyskania 
czytelności zapisu, zamsze zachowany Jest odatęp pomiędzy para
mi cyfr. Jak równlaż pomiędzy cyfrę a literę, zarówno z lewej.

Jak 1 z prawej atrony.
' Poniższy przykład zaczerpnięto z działu 2 /«Natura/;
2 Natura
20 "Natura" /«łegorla natury/
21 cztary żywioły
21 A  powietrza
21 В zlamia
21 C ogień

21 O moda
Z przykładu tago Jasno wynika. Za obraz będż rysunek, uka- 

zujęcy “cztary żywioły" razem, moża być zakodowany Jako 21 bez 

dalszych poddziałów. Powyżazy przykład iluatruje możliwość pros
tego i berdzlej czytalnago zapisu szeregu powlęzanych ze sobę 
tametów, zamiast zaplsywenla Ich oddzlalnia, a zarszam ukazuje 
Jednę z większych zalat ICONCLASS 1 keżdaj innaj klasyfikacji, 
opartej na systemla dziaelętnym. Wybór padł na metodę zapisu 
opartę ne syatemie dziesiętnym, gdyż umożliwia on tematyczne u- 
Jęcla sztuki europajaklaj w 9 punktach:

1 Metafizyka, Bóg i Religia
2 Natura
3 Istota ludzka, człowiek ogólnla

4 Społeczeństwo, cywilizacja, kultura
5 Idea i koncepcje abstrakcyjna
6 Historia
7 Biblia
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8 Sagi, legendy, bajki
9 Mitologie klasyczna i starożytność

Należy podkreślić, że działy od i do 5 SQ w zssadzis wy- 

sterczajgcs dis celów klasyfikacji ikonograficznej, gdyż za- 
wiersjs wszystkie główne espekty przedstawianych obiektów. Nie
mniej Jednsk, celowo zastosowane zoeteły pewna środki zechowuj^- 
ce w systemie tradycyjny ukłsd i porządek tematów wywodzących 
się ze źródeł np. historycznych, biblijnych czy klasycznych.
Z tsgo też powodu podział rozezsrzono aż do 9 punktów. Gdyby 
nie dokonano tsgo, temat np. "Ostatnia Wieczerza" zostałby za
kodowany Jako 41 C 5 /«bankiet, uroczysty posiłek/. W  obecnym 
układzie, tek zwane "epecjalne poeiłki" eeję swoje odpowiednie 
miejsce w punktach 7 /«Biblia/ oraz 9 /«Mitologia klasyczna i 

etsrożytność/, np. ,

73 D 2 /«Ostatnia Wieczerza/
73 E 33 4 /«Śniadanie w Emaus/

93 S 2 /«Uczta Bogów na Olimpia/

Z przykładu wynika, że pewnych tematów nie należy klasyfi
kować w podziale ogólnym, tzn. tematy misszczęce eię w punktach 

do 6 do 9 podziału specjalnego nie mogę być zapisane w sposób 
odpowladajęcy ogólnemu podziałowi w punktach od 1 do 5. Luka 
pomiędzy temstemi ogólnymi a specjalnymi powlnns być wypełnlo- 
na systemem odsyłaczy w Indekele alfabetycznym.

Kody pomocnicze

Zapisy podstawowe daję możliwość dokładnego sklssyfikowa- 
■nis wielu tematów. Jednakże sby żaden szczegół ikonograficzny 
nie został pominięty w klasyfikacji niezbędne Jest duża elasty
czność zapisu, W  zwięzku z tym, wprowadzono do systemu kodowa
nia dodatkowe liczby. Zwiększyło to efektywność systemu i umo

żliwiło objęcie klasyfikację tematów niekonwencjonalnych,

Stoeowenie klucza epecjalnego

Syetem przewiduje użycie kodów pomocniczych nazwanych licz
bami kluczowymi /KEY-numbers/. Pewne grupy tematyczne wymagaję 
bardziej analitycznego ujęcia, niż na to pozwala kleeyfikacja 
podstawowe. Został więc utworzony specjalny klucz, dzięki cze-
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IDU W procesie klasyflkecjl nie ulegejt zatarciu b$di zagubieniu 
pewne powiężenie nie przedstawione w systenie.

Na przykład klucz towarzyszęoy grupie 25 C /«rośliny/ wy- ' 
ględe nsatępujęco:

+1 Rośliny uZywene eyitbolicznie /rośliny kwiatowe i heraldy
czne/,

*2 -Części roślin /łodyga, gałęzie i korzenie/
+3 Charskteryatyka rozwoju rośliny /pęczkowanie, owocowanie. 

roznneZanie, więdnięcie/.

PodstewowB klasyfikacja roślini do ktśraj nogę byc dodane 
powyZsze liczby klucza Jest bardzo proata:

25 G rośliny
1 rośliny ogólnie
2 produkty roślin ogólnie
3 drzewe
4 rośliny 1 zioła
5 rośliny nlZezs
6 rośliny wymarte
7 Język kwiatów

KoDiblnecJe poczętkowych zsplaów z liczbami klucza:

25 G /+1/ rośliny używane syebollcznle
25 G 3 /+12 +2/część drzewa uZywane w herbach
25 G 41 /+35/ kwiaty obumlerejęce, więdnęcs

Aby unlknęć nieporozumień w głównej części zapisu, liczby 
kluczs poprzedzane sę zneklem plus /*/ 1 umieszczone w nawiasie. 
Oołęczenie ze pomocę klucza wielu aspektów. moZe doprowadzić do 
nadmiernego rozdrobnienie.

W odpowiednich miejscach ICONCLASS znajduję się. ozneczone^ 
g-wlazokę /к/ odayłacze do klucza die denej części systemu klasy
fikacyjnego. W tekich przypadkach klucz odnosi się do wszyst
kich zepisów neleZęcych do danej grupy problemowej. Ne przykted 

klucz do 25 F odnosi się do wszystkich poddziałów grupy 25 F, 
e klucz do grupy 34 В do wezystklch Jej poddziałów. Nalepy tak

że wspomnieć. Ze liczby klucza pełnię funkcję uzupełniajęcę^- 

choć w bardzo wielu przypadkach precyzuję problem ukazany w za
pisie głównym lub eksponuję Jakęś Jego waZnieJszę część. W przy
toczonych poniżej przykładach, klucz użyty Jest w formie uzupet-

129



25 G 41 /*ЪЪ/ kwiaty se sprecyzowane Jako;więdnące 
25 G 3 /*12 +2/ +12 określa drzewo. Jako drzewo uZywana

w hsrbech, +2 natomiast wskazujs, Ze chodzi 
o część tego drzewa.

Łęczenle zapleów

W przypadku, gdy uZycle Jednego zapisu mogłoby dać niewy- 
sterczajęcę informację o sklasyfikowanym temacie będZ detalu, 
moZne zastosować dodatkowa zapisy. Najbardziej przsjrzystę for
mę zapisu Jest wyszczególnisnis Jego elementów Jeden pod drugim,. 
Obraz, który przsdatewia grupę świętych patronów moZs być skla
syfikowany jeko 11 H 41 /sgrupa świętych/. Oczywiścis, poZęds- 
ne byłoby umisszczsnis każdego świętego w oddzielnym zapisie, 
np.

11 H 41
11 H /AORIANUS IX 8/
11 H /ANTONIUS A83AS I 7/
11 H /CAROLUS BORROMAEUS XI 4/
11 H /ROCHUS VII 16/

11 H /SEBASTIANUS I 20/
Forma taka Jest korzystniejsze, ponieważ zapis Jest wtedy 

bardziej adekwatny do namalowanej sceny. Podobne metoda zapisu 
moZe być uZyta w przypadku gdy wyatępuję łęcznle dwa tematy 
podrzędne w stoaunku do tematu głównego. NalaZy tsZ niekiedy 
wskazać zwtęzek pomiędzy różnymi aspektami bardzo złoZonych 

tematów. W takim przypedku zazwyczaj uZywa się zapisu łączonego 
/combined notation/, w którym elementy składowe połączone są ze 

sobą za pomocą dwukropka /:/. Dwukropek oznacza w tym wypadku 

"w stosunku do“ 1 celowo nie podaje się żadnej informacji na 
temat natury związku pomiędzy częściami zapisu łączonego. 
Pierwsza część składowa powinna zawsze wskazywać temat główny, 

np.
73 C 52 Wskrzeszenie Lazarze

42 E 3 Grób
73 C 52 : 42 E 3 Scena wskrzeszenia Łazarza,w której ukaza

ny jest grób.

Oeśli w omawianym sposobla-zaplsu informacja nie Jest pre
cyzowane, może to wynikeć z różnych przyczyn, na przykład gdy 
dana informacja nie jest istotna bądź nie przewiduje się. Ze

130



będzie poszukiwana. W  przypadku gdy w systanie wprowadzone Jest 
rozróżnienia pomiędzy dwlama scenami, wówczas używa aię odpowia- 
dniego' zapisu pojedynczego.' Niektóre tematy oznaczane sę prawia- 
wyłęcznie za pomocę zapisu łęczonago. Na przykład w podziała 9 
/sMitologle klasyczne i starożytność/ tylko niewialka liczba z 
ogromnej ilości klasycznych scen i sytuacji, ujęta Jest w sys
temie да pomocę zapisu pojedynczago. W  celu uzyskania dokładne
go opisu danej sceny, atosuja aię najczęściej zapis łęczony, 
na przykład; "Uranoa stręcajęcy sturękich do Tartaru" to tamat, 
który nia może być przedatawiany za pomocę zapisu pojedynczego, 
lecz tylko kombinacji 91 В 2 /+22/ : 91 В 8 : 93 D /^Uranos 
walczęcy/ sturęcy/ Tartar// .

Ola danego zbioru ’‘obrazów", uporzędkowanego według zssad 
ICONCLASS niezbędna Jest aporzędzanie odpowiedniej ilości kopii, 
tak aby każdy obraz zakodowany za pomocę zapisu łęczonego np.
91 В 2 /+22/ ; 91 В В : 93 D mógł się znaleźć w trzech miejscach 

kartoteki.
Zaletę taj metody aę również odsyłacze krzyżowa, niezmier

nie użyteczne w badaniech ikonograficznych.
Korzystajęcy z ICONCLASS maję awobodę użycia zapisu będź 

zgodnie z własnymi upodobaniami, będź tak Jak Jest to sugerowe- 

ne przez system. Elastyczność taks Jest niswętpliwis zelatę sy
stemu, a zarazem cennym wkładem w dziedzinie klasyfikacji. 

Umożliwia ona realizowanie słuęznej zasady, aby w procesie ko
dowania materiału ikonograficznego uwydatnić Jego zróżnicowa

nie.

Nazwy właana Jako środki klasyfikacji

Poniżej przedstawiono dokłsdnę klasyfikację tych tamatów. 
które mogłyby być wyróżniona za pomocę nazw własnych. Przykład 

z podziału 25 F /«zwierzęts/:

25 F zwierzęta 

25 F 1 grupy zwierzęt 

25 F 2 ssaki
25 F 3 ptaki - '
25 F 36 ptekl wodne 
25 F 36 /ŁYSKA/ łyska 
25 F 36 /NUREK/ nurek

131



25 F 36 /KACZKA/ kaczka
25 F 36 /Gęś/ gęś

itd.
Tę sanę netodę taoZna zastosować w  kodach ponocnlczych. 

Fr2iykład klucze do 25 O 3 /«górnictwo/ ■

+1 węgial
+2 karalert /z NAZWiJ np. MARMUR/

W przypadku gdy uZycle nazw własnych Jast zalacana przez 
ICONCLASS, występiuje fraza "z NAZHtJ",po któraj następuje Jadan 
lub więcej przykładów w porzędku elfabatycznyn.

Obraz przedstawlajęcy wydobywania aarnuru będzls zakodo
wany w  następujęcy sposób:

25 □ 34 /+2 MARMUR/.

Podwajanie litar

-Na drugln pozioaia poddziału /duża litery/, noża występie 
podwojenia litar. Zapis 25 GG /«rośliny legendarna/ noże być 
użyty obok 25 G /«rośliny/, zwykła pożędana Jaat pewnego rodza
ju opozycje, laoz JeJ charakter noża być bardzo różny.

.Użycie zera /0/

Oak Już uprzednio wsponnlano zaro używane Jeet tylko w ce
lu wyróżnienia tanatów symbclicznych będż alegorycznych. W  ta
kich sytuacjach zaro występuje zaraz po zapiała podstawowym,

np,

31 A 41 11 ślepota
31 A 41 11 O alegoryczna przedstawienia ślepoty

Ponieważ trzacię z kolal pozycję w zapisie zarazarwowano 
dla litar drukowanych, zero nigdy nie noża być stawiane w tyn 
miejscu aby m e  nyllć go z literę O.

W  przypadku kiedy zaro wypadnie na pozycji zarazarwowanaj 
dla liter, zaniest zera używa się skrótu /ALL/ od słowa ale
goryczny /allegorical/, np.

21 cztery żywioły
21 /ALL/ "Elananti Sacondo Empadoc^.a'* /Rlpa/
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Ponadto я taj samsj funkcji co zero nożna stosować aymbole,- 
z listy symboli zswartsj w systemie.

Odsyłacze i Indeka alfabetyczny

W opublikowanej częśoi klasyfikacji umieszczono odayłacze, 
która pozwalaję ustalić iatotne powiężenia tematyczna wswnętrz 
systemu oraz uniknęć nispotrzabnych powtórzeń. Ilość odsyłaczy 
którs zamieszczono Jeat stosunkowo niswialka. Oalaze podziały 
będę dopiero opublikowana i mogę Jeszcze ulec zmianie. Odsyła
cza w  tekście systemu maję ogromna znaczenia. Pomageję ona do
strzec pewne wizuelna rslacje w danym tsmacia, nls mejęca awoich 
odnośników wśród haseł indeksu alfabatycznsgo. Tak więc czytel
nik spotka w tekście odsyłacza przy temacie 33 C 23 5 /swalczęcy 
kcchankowla/ do 33 C 49 /^gwałt/ i vice versa. Podobnie przy 
31 A 46 32 1 /=blizna, szrama/ do 31 A  46 24 2 /wrzód/.

Indeks alfabetyczny do ICONCLASS będzie zewlarał wyczarpu- 
Jęcy, ściśls uporzędkowany wykaz odayłaczy, dzięki czemu będzls 
mógł być wykorzystywany Jako podatawowe narzędzia w badaniach 
ikonograficznych. Przykłady z łndekau:

skała 25 H 11 2 
por. skaliaty

Mojżesz rażęcy s k a ł ę , C l i r y a t u a  11 O 46 : 71 E 19 2
skałę magnstyczna,~ Najświętaza Maria Panna 11 F 45 : 25 C 2
rodzajs akał 25 O 1

Amasiah zrzucajęcy Jaóoów Edomltów ze skały 71 M 94 1
Kyknos zamieniony w łabędzia w trakcie akoku za skały 97 F 63 2

Bibliografia

Ważnę ozęśclę opublikowanej klsayfikacjl Jest bibliografia. 
Układ JaJ dostosowany do atruktury systemu. Nalsży zazna
czyć, ża nla Jest to b:i.oliografia kompletna, ale Jak każda praca 
syatamatyzujęca materiał, może się okazać użyteczna, bioręc pod 
uwagę ogólny brak aystamatycznie uporzędkowanych' bibliografii, 
dotyczęcych badań ikonograficznych, z wyjętklam może ikonografii 
z zakraau chrześcijaństwe.

W  systemie ICONCLASS stosują aię znak ®  Informujęcy, że 
czytelnik możs znaleźć odpowisdnię literaturę w bibliografii, 
oznaczonę takim samym zepisem Jak dany temet;
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Praktyka i doświadczenia niawętpliwle umożliwi użytkownikom 
nejdogodniajaze i najwłaściwsze zastoaowanie zasad systemu kla
syfikacyjnego dla źródeł ikonograficznych - ICOfłCLASS. ' Należy 
podkreślić, że wieloletnia stosowanie ICONCLASS przez Holenders
ki Instytut Historii Sztuki w Hadze oraz Instytut Historii Sztu- 

’ kl na Unlwersytacie w Laiden pozwoliło na praktyczno stwierdze
nie użyteczności tago systemu klasyfikacyjnego.

3eat oczywiste, ża układ materiału w kolejnych działach i 
poddziałach będzie w pełni jaany i zrozumiały dopiero gdy zos
tanę wydane wszystkie części ICONCLASS, a szczególnie indaka 
alfabetyczny. Tym niemniej przedłożony materiał pozwala zorien
tować eię w strukturze i założeniach tego niawętpliwie Intera- 
sujęcago systemu klasyfikacyjnego. Można taż na podstawia już 
opublikowanych części ICONCLASS rozważyć możliwości jago zasto- 
eowania do indeksowania innych, rodzajów zbiorów ikonograficz
nych.

Dorota Jeziorska
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K R O N I K A

VIII Z3AZ0 BIBLIOTEKARZY POLSKICH 
PoznaA, 25-27 wrzaAnla 1980 r.

StOKarzyszania Bibliotakarzy Polaklch - najaoa Jut trady- 
cjf azedćdzlaalacioletniago działania, akupiajęca kilkanaście 
tysięcy członków zorganizowało kolajny zjazd bibliotakarzy o 
charakterze naukowyn, Katdy z dotychczasowych Zjazdów wakutak 
przygotowanego z góry progranu, aajgcago uwzględnić istotna w 
danyn określa problany, a takte dzięki dyskusji i oddziaływa
niu uczestników nosi właściwy sobia charakter.

VIII Zjazd Bibliotakarzy Polskich odbywał się pod haałen 
' B i b l i o t e k i  d l a  w s z y s t k i e  h". Nosił za- 
razaa charakter Jubileuszowy, gdyż w 1980 roku przypadało 100- 
-Iscia Towarzystwa Czytelni Ludomrych, a Zjazd zorganizowany na 
teranie Wialkopolaki niał tę rocznicę upaniętnić. Referat pla
narny prof. Witolda Sakóbczyka pt. Historyczna rola bibliotek 
Ludowych pod zaboran pruakin, przedstawiony tywo i w ayntaty- 
'znyn ujęciu stanowił doskonała wprowadzenie w problanatykę 
ilstorycznę. Rafarat tan był poprzedzony mryetępienian prazeaa 
Stowarzyszanie Bibliotakarzy Polekich, prof. Witolda Stankiewi
cza, który oBówił aktualnę sytuację bibliotakerstwa polskiego 
>raz prof. Staniaława Kubiaka nt. Bibliotekarstwa Wialkopole- 
:lego.

Obrady toczyły się w czterech sekcjach problanowych.

Zagadnienia roli bibllotak na taranach poazczagólnych za
torów w walca o polskę kulturę zostało poruszona w S a к - 
: J i I "Idas bibliotek ludowych na zieniach polskich*.
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K R O N I K A

VIII ZOAZO BIBLIOTEKARZY POLSKICH 
Poznań, 25-27 wrześnie 1980 r.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - eajQoe Jul trady- 
cjf eześćdzlselęcloletnlego dzielenia, skuplajfce kllkenaścls 
tysięcy członków zorgenlzowało kolejny zjazd blbllotekerzy o 
charakterze naukowyoi, Kaldy z dotychczasowych Zjazdów wskutek 
przygotowanego z góry progrsnu, nejęcego uwzględnić Istotne w 
denyn okresie probleny, a takie dzięki dyskusji 1 oddziaływa
niu uczestników noal właściwy sobie charakter.

VIII Zjazd Blbllotekerzy Polskich odbywsł się pod hssłen 
’B i b l i o t e k i  d l a  w s z y s t k i e  h*. Nosił zs- 
razea charakter jubileuszowy, gdyl w 19BO roku przypsdsło 100- 
-Iscla Towarzystwa Czytelni Ludowych, e Zjazd zorganizowany na 
terenie Wielkopolski nlał tę rocznicę upsnlętnlć. Referat ple
narny prof. Witolda Oakóbczyks pt. Historyczna role bibliotek 
ludowych pod zeboren pruskim, przedstawiony lywo 1 w syntety
cznym ujęciu stanowił doskonałe wprowadzenie w problsnetykę 
historyczne. Referet ten był poprzedzony wyetęplenlem prezesa 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, prof. Witolda Stankiewi
cza, który omówił ektuelnę sytuecję bibliotekarstwa polskiego 
oraz prof. Stanisława Kubiaka nt. Bibliotekarstwa Wielkopols
kiego.

Obrady toczyły się w czterech sekcjach problaeowych.

Zsgednlanle roli bibliotek na terenach poszczególnych za
borów w walce o polskę kulturę zoatało poruszona w S e k 
c j i  I "Idas bibliotek ludowych na zlemlech polskich*.
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PrzeiMOdniczył tej eekcjl prof. Stanleław 6rzeazo2ti£ X  dSdllotakl 
OagielloóakiaJ. Wygłoezono naet«puj«ce referaty;
- Boguaiła Koaaanoiiai Rola bibliotek ludowych w utrwalaniu 

dwiadoaoiel narodowej apołaczeóetwe polaklago w okrasie za
borów:

- oanuaz Kostecki: Biblioteki w Królestwie Polskia w II poi.
.XIX w.:

- 3an Wróblewski: Biblioteki ludowe Warail 1 Mazur;
- Irena Lepelczyki Biblioteki ludowe ne terenach byłego zaboru 

rosyjskiego:
- Marie Kocójowat Biblioteki oświatowe w Krakowie na tle biblio

tek oświatowych w zaborze euetriackia:
- Oanuez Albin: Biblioteki ludowe w'Galicji;
- Otylia Słoaczyóekat Biblioteki ludowe ne Górnya śloaku;
- Andrzej BroZek: Polskie biblioteki ludowe na eaigracji.

Zarówno wyaienione referaty, koeunikaty jek i dyskusje 
ujawniły zdolność organizatorek^ i poczucie więzi społecznej 
wszystkich środowisk w cięZkia i długia okresie niewoli narodo
wej. a takZe znaczenie keięZki 'pod strzechę’ dla uratowania 
świadoaości narodowej. Wniosek o opracowanie aonografii-ponnika 
z zakresu tana tyki I Sekcji VIII Zjazdu Bibliotekarzy był owo- 
cea obred.

S e k c j a  II 'Bibliotekeretwo publiczne i czytelnictwo 
powszechne* przygotowane byłe i kierowane przez doc. Dadwigę 
Kołodziejekę z Instytutu KeięZki i Czytelnictwa Biblioteki Na
rodowej. Wygłoszono następujęce referaty:
- Witold Adaeiec: Główne problemy udostępniania keięZki w la

tach ostatnich;
- Banuez Ankudowiczi Czytelnictwo powszechna. Problemy, etan. 

uwarunkowania':
- Serzy Kubini Upowezechnianie wiedzy w społeczeństwie;
- GraZyna Streuei KaięZka w pracy zawodowej;
- Stanisław Siekierski: Informacja i popularyzacja wiedzy o 

keięZce;
- Sadwige Kołodziejska: Biblioteka Jako instytucje kultury:
- Marcin Orzewiecki: Biblioteki szkolne w syeteaie edukacyjnym;
- Zygmunt Rekoez: Biblioteki zwięzków zawodowych w kulturze ro

bo tniozej :
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- Edward PlgoAt Znaczenie bibliotek publicznych w obiegu Inforne*'- 
cj i naukowej.

Serie tych referatów 1'Koeunikaty neówletllły stan bielicy 
bibliotek publicznych, kalgZek 1 ich nakładów, werunków czytel
nictwa powazechnego, etenu upowszechnienie wiedzy orez ezczegó- 
łewe zegadnlenia takie,jak bibliotek szkolnych, związkowych, a 
także roli 1 nlejsce bibliotek publicznych w projekcie systenu 
SINTO. Tenatyke poruszane w tej sekcji stsnowlłs wielki .apel o 
zabenowenle procesu degradacji kslężek 1 bibliotek najniższego 
szczebla terenowego 1 ccfania się czytelnictwa, niezespokejenie 
głodu kei^żkl co grozi kulturze narodowej. Ws wniosksch done- 
gano się odpowiednio kształtowanej polityki wydawniczej, udzia
łu bibliotekarzy w zespołach projektujęcych te sprewy. Blbllo- 
tekerze powinni być kształceni ne pozlonie órednln 1 wyższyn z 
uwzględnlenien potrzeb bibliotek publicznych i pokrewnych, a 
w tyn bardzo dobrej znejonoóci literatury pięknej 1 populerno- 
-naukowej i orientacji w zjewlskech kulturowych dis odpowied
niego oddzleływanle ne czytelników. 2Uirszen postulowano dosko
nalenie struktur organizacyjnych sieci bibliotek publicznych 1 
zatrudnienie lepszych, fachowych kedr dyrekCyJnych.

S e k c j e  III "Biblioteki Jsko placówki informacyjne* 
kierowana przez doc. Radoałswa Cybulskiego z Instytutu Biblio
graf 11 Biblioteki Narodowej cieszyła się najliczniejszym ucze
stnictwem 1 cherekteryzowała Ję najberdziej krytyczne dyskusja. 
Wygłoszono nestępujęce referatyi
- Adam Wysocki: Współczesne tendencje rozwoju bibliotek nauko
wych;

- Hannę Unlejewske, Cecylie Duninowa: Próby rozwlęzeń organi
zacyjnych blbliotekerstwe polskiego, zmlerzajęce do uspraw
nienie obsługi użytkowników:

- Krystyna Wyczsóskai Z badeó ned użytkownikami informacji 
naukowej w zakresie nauk społecznych;

- Aleksandra Królikowska: Biblioteka neukows Jsko warsztat 
użytkownika informacji /w zakresie techniki/;

- Henryk Adler: Zapotrzebowanie ne informację w zskresie neuk 
biologicznych, doówledczelnych;

- Tadeusz Górski: Obsługa informacyjna władz terenowych na 
przykładzie Wrocławia;

137



' -Krystyns Ranlau-Klekoweka, ВагЬаге Eyehlert Bibliografia n  pro
cy bibliotek naukowych,

W ranach tej Sekoji oaówiono letniejgce forny orgenlzowenle 
współpracy między bibliotekę a ułytkownlkiea informacji. Przy 
etałej tendenoji ograniczenia zakupów dewizowych użytkownicy 
ekazeni eę ne organizowenie eoble dostępu do Informacji. Tyn- 
czaeea występuję niebezpieczne tendencje rozbijania zbiorów /np. 
bibliotek NOTU/a nieudoetępniania keięZek zastrzeZonych, Itp. 
Oyekuejm wzbogaciła elę dzięki intereeujęcyo komunikatom /np. 
o bibliotekach teatralnych Baeióaklego/. Optymistyczny akcent 
wnlóeł prof. Kulikowski wekazujęo ne moZliwoóć wykorzystanie o- 
kreeu Impeeu'inwestycyjnego w bibliotekach ne przygotowywanie 
danych do nowej generacji minikomputerów za kilka lat mogęcych 
przyjóć z pomocę w tej dziedzinie.

Komisja wnioskowa nie opracowała zednyoh wniosków podkreś- 
lejęc Jełowoóć wielokrotnych Zędaó reform i odpowiedniego finan
sowania działelnośel biblioteoznaj i informacyjnej. Natomlest 
złoZono oówledczenle. w którym wyrażono ubolewenle, IZ Zjazd nie 
umożliwił szerokiej dyskusji nad poprewę stanu bibliotekarstwa 
polskiego 1 domagano się należytych órodków na działalność bi- 
bllotecznę i inforaacyjnę; prawidłowego syetemu zarzędzania bi
bliotekami w powiężeniu z przyznaniem kompetencji społecznym 
organom kolegialnym /w tym Stowarzyszeniu Blbllotakerzy Pols
kich/ oraz właściwej polityki kedrowej w odniesisnlu do biblio
tek.

S e k c j a  IV ’Kształcenie i zawód bibliotekarza'*, pod 
przewodnictwem doc. Zbigniewa Oabłoósklego z Biblioteki PAN w 
Krakowie oparła swoje obrady na referatach!
- Krzysztof Migoót wyłsze etudla bibliotekoznewstws i Informa- 

ojl naukowej w powiężeniu z aktualnymi tendencjami światowymi:
- Krystyna KuZeióekat Szkolenie 1 doekonalenla w zawodzie bi

bliotekarze;
- Henryk Oubowik: Współpraca bibliotekarzy, dokumentellstów. 

archiwistów, pracowników muzeów, wydawców i księgerzy - trady
cja 1 perspektywy.

Dyskusje toczyła eię wokół statusu zewodu bibliotekarze 
oraz problemu kształcenie bibliotekarzy dla potrzeb resortu 
oświaty. Wnioski szły w kierunku przedłużenia studiów do pię
ciu lat; koniecznej współpracy trzech resortów: neuki - ośwle-
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ty - kultury; zwrócenie uwegi ne ełebę znejoooóć Jęz. obcych 
przez bibliotekerzy: Jednolitego etetueu bibliotekerże dyplomo
wanego we wszystkich bibliotekach naukowych, nlazaletnle od przy
należności reeortowej oraz o odpowiednie pragoetykę zawodowy,
W sumie chodzi przecleZ o to. Ze bibliotekerże mający tekie pięk
ne tradycje społecznikowskie często w większych bibliotekach co- 
rez bardziej akupieję swoje wysiłki w kierunku orgenlzacji i 
specjellzecjl pracy na oałyD odcinku, podnoszeniu UDleJętnoócl 
warsztatowych. Odbywa się to kosztem epecjalizacji oerytorycz- 
r.ej i możliwości ćwiadczenia poradnictwa, które musi olę więc 
odbywać w opecjelnia wydzielonych działach 1 etonowlekoch procy.

Akcentem końcowym Zjazdu, mimo pięknej oprawy. Jaki mu no- 
dall goapoderze, dobrej, orgenlzocji i tonerzyazęcym imprezom 
/wyetawa, wycieczki uooZllwlajęce zmpoznanie elę z ciekawymi 
oćrodkoml, ne zakończenie - bankiet/ - byłe dyakueje plenorne, 
gdzie dano wyraz wielkiej trosce bibliotekerzy, którzy lękoję 
elę czy w aktuolnej sytuacji kryzysu naprawdę haało "Bibliote
ki dla wszystkich" nie brzmi Jek wielkie szyderstwo?

Kryotyne Wyczeńeke

WSPÓŁPRACA CENTRALNYCH BIBLIOTEK EKONOMICZNYCH 
EUROPEOSKICH KRA3ÓW RWPG

W dniech 4-7 liotopada 1980 r. odbyło elę w Werezawia 
II Norede centralnych bibliotek ekonomicznych krejów socjello- 
tycznych,zorgenlzowana przaz Bibliotekę S6P1S - Centralną Bi
bliotekę Ekonomiczną. Pierwszą Neredę zorgsnlzowołe Centrelna 
Bibliotekę Ekonomiczna /Uotf^adna Ekonomicke Knlźnlca/ w Braty- 
słamla,w dnloch 24-28 maje 1976 roku. Było one ofektem inlcje- 
tywy 1 oeobietego zaangoZowenle dyrektora UEK.lnż. Boryoe Pro- 
chezkl. W Neredzlo wzięli udział dyrektorzy centralnych biblio
tek ekonoolcznych /lub placówek informecji.pełniących takie 
funkcje/ z Bułgorll, NRO, Polaki i ZSRR, e tokte pozo przod- 
etawlclelami Centralnej Biblioteki EkonomlozneJ w  Bratysławie, 
dyrektor CentrolnaJ Biblioteki EkonomlozneJ w  Prodze.
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Referaty i występlenia miały przede wszystkim charekter wze- 
jemnej wymiany Informacji o reprezentowanych placówkach. Vlf dya- 
kusji zestanawieno się nad moi:liwoścle!3i( forma:ui 1 charakterem 
delszej współpracy centralnych bibliotek ekonomicznych krajów 
socjalistycznych. Podjęto uchwałę nakraólajęcę ramy i formy tej 

współpracy. Uchwała ta nie mogła być w pełni realizowane, ponie
waż oparts byłe na zbyt optymistycznych przesłankach rozwoju 
systemów biblloteczno-informacyjnych,krajowych i międzynarodo
wych. ^

Zebrani uchwslili, te następnę naradę zorganizuje Bibllo- 
teke Szkoły Głównej Planowania i Staty^itykl w roku 1978, Cen
tralna Biblioteks Ekonomiczna w Bretysłswle podjęła się publi
kowania w tyra okresis “Międzynarodowego Biuletynu Koordynacyj
nego centralnych bibliotek ekonomicznych krsjów RV/PG”. Biuletyn ' 
taki był publikowany w bardzo ograniczonym nakładzie w postaci 
odbitak kserograficznych rozsyłanych do współpracujęcych bi

bliotek.
II Narada odbyła się dopiero po czterech latach. Okres 

między tymi naradami scharakteryzować nożna jako okres intensy
fikacji współpracy pomiędzy bibliotskaoi uczestniczęcymi w 
plerwszsj Naradzie. Oo grupy tej dołęczyła się Biblioteks Uni
wersytetu Ekonomicznego im. Karola Msrksa w Budapsszcie. Kon
takty te mlsły jednakże charektsr bilsteralny. Brsk było plat
formy 1 oparcia instytucjonalnego dis kontaktów wielostronnych. 
Tak więc, długo oczekiwana Nsrsds w Warszawie pomyślana zosta

ła jsko kontynuacja wymiany informacji o organizacji współprecy 
blbllotsk społeczno-skonomicznych w poszczególnych krajach 1 o 

wynikach tej współpracy w zakresis obsługi użytkowników.
W 11 Naradzie wzięli udział przedstewicisls Bułgarii /В1- 

bliotska Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Wsrnis, dyr. A, Todorove 
oraz Biblioteka wyższej Szkoły Ekonomicznej w Svlstov, dyr, V. 
Antonov/, Czschosłowacji /Csntrslna Biblioteka Ekonomiczna w 
Bratysławie, inż, M. Chlebikovs/, NRO /Bibllotska Wyżezsj Szko

ły Ekonomlcznsj w Berlinie, dyr. dr R. Rlemsr/, Węgier/Biblio

tekę Uniwersytetu Ekonomicznsgo w Budapeszcie, dyr. dr G. Wal- 
Isshauaen/, ZSRR /Instytut Informacji Naukowej w zakresie Nauk 
Społecznych - INION Moskvs, dr A. Archengislskeja/, Biblioteki 

Międzynarodowego Instytutu Problemów Ekonomicznych Światowego' 
Systemu Socjellstycznego - Moskwa, dyr, L, Michaljuk,
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Biblioteki Sekrstarletu RWPG - Moskna, dyr, E. Popova. Polską 
reprezontov<ełe Biblioteka SGPiS - Centralne Biblioteka Ekonomi
czna i Centralna Biblioteka'Statystyczna.

Wszyscy uczestnicy Narady przygotowali referaty i komunika
ty zgodne z tematem Naredy. W  Naredzie uczestniczyli przedstawi
ciele Oórodka Informacji Naukowej PAN i Centrum INTE.

Podstawowym’ problemem nie wyjsdniorym w trakcie dyskusji 
jest sprawa formalnych podstaw działania tej grupy bibliotek, 
które chcg ze sobg współpracować dla dobra użytkowników. Sprawa 
powiązania bibliotek skononioznych z Międzynarodowym Systemem 
Informacji o Naukech Społecznych MISON jest jadnę z pilnlaj- 

ezych kwestii organizacyjnych.
Ponieważ sprav^ ta.nie zostały oatatecznls wyjaśniona po

stawiono nadal działać jako grupa nieformalna. W  podjętej uchwa
le postanowiono m.in. rozwijać wszelkie formy wymiany informa
cji, wydev^nictw, staży - przede wszystkim w ramach kontaktów 

dwustronnych, a co pewien czas /2-3 lata/ organizować wspólna 
narady.'Organizacji następnego spotkania podjęła się dr R. Ris- 
aer z Biblioteki Ayższsj Szkoły Ekononicznsj w Bsrllnis. Bi
blioteka SGPIS podjęła się zredagowania i opublikowania infor
matora o bibliotokach ekonomicznych w krajach socjalistycznych, 
reprezentowanych ns Naradzie. Csntralns Biblioteka Ekonomiczna 
w Bratysławie będzie nadal publikowała wspólny Blulstyn Koordy

nacyjny.
Centralne biblioteki ekonomiczne zobowięzały się do współ

pracy ze wszystkimi międzynerodowymi systemami informacji dzis- 
łajęcymi w zakrssla nauk skonomicznych.

W czasie Narady jasno zarysowała się więź między blbliots- 
kami o tsj samej specjalizscji i podobnych osiach i zadaniach. 
Uczestnicy Narady odczuwaję potrzebę wzajemnych kontaktów 1 wy
miany doówiadczeó, a także nawięzania kontaktów z bibllotskami 
ekonomicznymi pozostałych krajów socjslistycznych..

Hanna Unlajawska
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NIEKTÓRE FORMY WSPÓŁPRACY Z OSROOKIEM INFORMACOI NAUK0WE3 
BUŁ6ARSKIE0 AKADEMII NAUK

Keide placówka Akadanii na swój okraólony program współpra
cy z odpowladniel instytucjami zmgranicznymi, a w tym programia 
m.in, plan tzw, wyjazdów organizacyjnych za granicę. W ramach 
takich właśnia wyjazdów Ośrodak Informacji Naukowaj PAN, delego
wał w 1980 roku dwla omoby do pokrawnago Ośrodka Informacji Nau- 
kowaj Bułgarakiaj Akadami! Nauk w Sofii.

Calan wyjazdu było zapoznania się z działalnoóclę Ośrodka 
Infornacji NaukowaJ BAN, za azozagólnya uwzględnieniaa poniż
szych kiarunków dzimłania:

a/ organizacja 1 natodyka prac wydawniczych OIN BAN,
b/ opracowywanie infornacji z zakraau naukoznawetwa i poli

tyki naukowej.
С/ prace w zakresie zautomatyzowanych systemów.
Ponedto celea było nawięzenie kontaktów dla uzyskania ory

ginalnych artykułów do publikacji w 'Zegadnianieoh Informacji 
Naukowej* oraz wstępne oaówlenia przedmiotu przygotowywanej dwu
stronnej uaowy o współpracy między Ośrodkiem Informacji Naukowej 
PAN a Ośrodkiea Informacji Naukowej BAN.

NiżaJ podpisane aaję przekonanie, że cel ten został osięg- 
nięty, в przeprowedzone rozmowy dały pełny obraz. Jak eię zdaje, 
oeięgnięć i perspektyw bułgarskiego Ośrodka Informacji Naukowej, 
в co ZB tym idzie - kimrunków współpracy między obu ośrodkami, 
zwłeszczB w Zakresie wydawnictw inforaecyjnych.

Ośrodek Informecji NeukoweJ BułgerakieJ Akmdemii NBuk zo- 
Bteł powołany do życie odpowiednimi przepisami w 1959 r., Jak
kolwiek dziBłelność informecyjnę rozpoczęto w BAN Już w 1958 r.. 
Jednakże prowadził Ję Oddział Biblioteki BAN, z którago włeśnle 
wyłoniono w rok później Centrum.

Obecnie w Bułgarskiej Akedemii Nauk działa Centrum Infor

macji Naukowej, w skłed którego wchodzi Ośrodek Inforaacji Nau
kowej, Centralnm Biblioteka i Archiwun Neukowe.

□zlałalność Ośrodkm Informecji Naukowej BAN aożna podzielić 

na trzy stepy.
1. PierwBzy etap w iBtach 1959-1962 - tworzenia prograau.
2. Drugi etBp w latBch 1952-1972 - ukBZBnie się plBrwezych 

przepisów prawnych o informacji naukowej: w tym okresie wydzie-
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laję się centra Infornacji nadycznej, rolniczej 1 naukowo-techni
cznej, działająca poza Oirodklaa.

5. Trzeci etap od 1972 - OIN BAN staja alę aaaodzlalnyet 
o6rodkian działajęcya tylko dla potrzeb BAN 1 odpowiadającym za 
koordynację działalności infornacyjnaj dla Akadeall w zakreśla 
nauk przyrodniczych, aatenatycznych i społecznych.

Struktura organizacyjna OIN BAN przedstawia się naatępuję- 
co, W  Ośrodku iatniaję cztery podstawowa oddziały:
- Ozlał Infornacji o Nauce Bułgarskiej.
- Dział Infornacji o Naucs Zagranicznej,
- Ozlał Organizacji 1 Koordynacji Współpracy z Zagranicę oraz 

Syet eaów,In f or пасуJnyc h ,
- Ozlał Techniczny.

Dział Infornacji o Nauce Bułgarskiej 2:ajniuja aię propagan
dę nauki bułgarskiej w dziadzinach nauk przyrodniczych, natana- 
tycznych 1 społecznych. Ozlał ten publikuje - od 1959 roku - 12 
saril przeględów dokunentacyjnych typu RZ /RafaratlvnyJ Zurnał/, 
każdy w dwóch wersjach Językowych - roeyjakin i w Jadnyn z za

chodnich Języków. Sę to serie dziedzinowe, o częstotliwości 
zróżnicowanej od 1 do 2 1 4 numerów w roku. Wydawnictwa te roz
prowadzane sę w renach wymiany bezdewizowej.

W tynża Dziale wydawany Jest rocznik pt. 'Oelęgnlęcla nau
ki BułgarskiaJ Akademii Nauk* w dwóch seriach - nauki aetaaaty- 

czno-przyrodnlcze 1 nauki społeczne. Osat to rodzaj obezernego 
ale skondanaowanego, rocznego aprawozdanla. Tutaj także wyda
wany Jest *Katnlog nowych metodyk w  BAN*; Jeat to rocznik, w 
którym zanleszcza się podstawowe zaplay nowych metod stosowa
nych w poszczególnych Instytutach.

W Ozlals tym wydaje się również czwarte podetawowa wy
dawnictwo informacyjne - 'Biuletyn Bułgarskiej Akadenll Nauk'

- publikację bardzo cennę 1 cenlonę - etanowięcę rodzaj central
nej informacji sprawozdawczej o działalności BAN.

Dział Informacji o Nauce za Granicę zajmuje- się opracowy

waniem informacji o bieżęcych pracach 1 najnowszych oslęgnlę- 

ciach nauki za granicę na podatawie literatury. Podetawę roz
powszechniania tych Informacji aę wydawnictwa opracowywane w 

Dzlsle. Opracowuje elę tutaj 5 tytułów wydawnictw infornacyj- 
nych.
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Oednyn z podstawowych Jest dwutygodnik "Biuletyn Sygnalny. 
Organizacja i zarządzania naukę". W  Biuletynie zanieszcza się 
infornacje o najnowszych artykułach publikowanych w czesopisnach 
zagranicznych - za wszystkich dziadzin dotyczęcych organizacji 
i zarzędzania naukę - w forela bibliografii adnotowanaj. Arty
kuły wybierane aę z około 100 czeaopisn z zakresu organizacji 
i zarzędzania naukę, według problemów ujętych w rubrykatorze te
matycznym /rodzaj klasyfikacji/ utworzonyw tamte, na podstawie 
praktyki. Źródłem opracowaó adnotacji sę czaeopisma gromadzone 
w Bibliotece Bułgarskiej Akademii Nauk. Interesujęcy artykuł u- 
tytkownik zamawia w tymte Dziale a odbitki kserograficzne otrzy
muje najpóźniej w cięgu tygodnia. W  koócu kaźdago roku dokonuje 
się analizy opracowywanych czasopism - wg nasycenia interesuję- 
cyai artykułami. Przed oómiu laty zrobiono tekę analizę wyjócio- 
wę i w JaJ wyniku wybrano lOO podstawowych czasopism. Natomiast 
księtki adnotowane sę bardzo rzadkc.

Rmz w roku opracowywany Jest skumulowany zbiorczy wykaz za- 
wierajęcy tylko opisy bibliograficzne w układzie alfabetycznym: 
"Biuletyn sygnalny. Organizacja i Zarzędzania*. Zbiorczy wykaz 
zaopatrzony Jast w indeks autorski. Ukazuje aię od 1973 r.

Trzecim tytułem opracowywanym w Dziale Jast "Biuletyn in
formacyjny* - wydawnictwo nieregularne - ukazujęce elę od 1979 r. 
Prezentuje ono tendencje rozwoju polityki naukowej za granicę. 
Zamieszcza obszerne streszczanie /do ok. 2 ark. wyd./ bardziej 
interesujęcych opracowaó ne tytułowy dla danego zeszytu temat.

Następnę pozycję Jest dwumiesięcznik noszęcy tytuł "Aktual
ne problemy nauki*. Zamieszczanm sę tu obszerna streszczenia - 
Jest to informacja o osięgnięciach i tendencjaóh rozwoju nauk 
podstawowych na ówiecie, ale wybrana według atratagicznych kie
runków badaó podstawowych w Bułgarii. Opracowania na podstawie 
artykułów w bietęcych zagranicznych czasopismach dokonywana sę 
przez specjalistów na zlecenza - w pewnym stopniu w ujęciu kry
tycznym, natomiast praca redakcyjna należy do obowięzków pracow
ników Działu.

"Informacjonne listovki* tytuł, który opisowo można by 
przetłumaczyć na "Wydawnictwo informacyjne w formie ulotnej*, 
to pięto pozycje wydawnicze Działu. Przeznaczona Jest do użytku 
służbowego, ukazuje elę 8 rmzy w roku. Każdy zeszyt dotyczy in
nego. wybranego tematu, no. badanie naukowe w  NRD, Oórodek Wie-
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dertski, zasady prognozowania itd., a więc wachlarz tematyczny 
szeroki. Pismo zsmisszcza obazsrne streszczenia na dany temat; 

dokonywens sę one przez pracowników Działu na podstawie bieżęcej 
literatury zagranicznej.

Dział Informecji o Nauce za Granicę zatrudnia specjaliatów 
- m.in. matematyka, chemika, biologa, skonomiatę, co ogromnie u- 
łatwis dokonywanie atreszczeó we własnym zakrssis, Jednakis przy' 
opracowaniu tsmatów wainych tzw. 'stretegicznych'* uczestniczę 
specjaliści Jsko konsultanci.

Trzecię podstewowę Jednostkę organizacyjne Ośrodka Jest 
Dział Organizacji i Koordynacji Współpracy z Zagranicę oraz 
stemów Informacyjnych. W  Dziale ietnieję trzy zessdnicze piony.

1. Organizacje działalności informacyjnej - metodyczne kie
rowanie siecię informacyjnę w BAN. Dęły się do stworzenie w cen
trach Akademii silnych ogniw informacyjnych na bazie istnisję- 

cych komórek informacji. Ozimł koordynuje, konsultuje i uczest
niczy w oprecowanisch przepisów prawnych dotyczęcych organizacji 
przepływu informacji dla nauki bułgarskiej.

2. Współpraca międzynarodowa - w rsmach wielostronnych /tu 
MISON/ i dwustronnych umów.

3. Systemy informacyjne. Dział udostępnia tradycyjne i zau
tomatyzowane eystemy.

3.1. Tradycyjny niezmechanizowany Syetem ”Oork" - Jest to 

właściwie eyatem mikrofiszowy na bazia wybranych czasopism 
/2000 tytułów/, przeznaczony dla kedr kierowniczych w  nauce. 
Obsługuje ok. 1000 użytkowników różnych specjalności. Odpowie
dzi można również uzyeksć telefonicznie, a odbitki zamówionych 
prac dostarczane eę użytkownikom w  cięgu 3 dni.

3.2. Zautomatyzowane eyetemy - zagraniczne i bułgarskie. 
Wezyatkie eystemy, poza Jednym - ekonomię, działsję poprzez 

CINTI /Centralen Inetitut za Naućns i Technićeeka Informscija/, 
które to Centrum dyeponuje komputerem, natomiast w OIN BAN za
montowane sę terminmle.

Udostępniane eystemy to:
1. INSPEC /Information Service in Physice, Electrotechnology 

and Control/.
2. INIS /international Nuclear Infortastion System/.
3. BIDSIS /Bio-Sciencee Information Service of Biological 

Abstracte/.
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4. COMPENOEX /Computerized Engineering Index/.
5. AGRIS /International Information System for the Agrioulturel 

' Sciencea and Technology/.
6. Syatem VINITI /VeeaoJuznyJ Xnetitut NaucnoJ i TechnićeekoJ 

Xnformacii/ - tylko nauki majcematyozno-przyrodnicze.
7. MSIS-NIR /Meżdunarodnaja Specjalizirovannaje Inforaecionne- 

Ja Sistema о Naucno-iseladovatel'skich rabotach/.
8. ESKOM /Edina Siatema Komandirovki/.
9. OBNA /Obaceetvenne Nauki/ - prano, ekonomika, soojologia 

н  Jęz. bułgarskim oraz bałkanietyka - w  Jęz. angielekim.
Od momentu włóczenia eię do eyetenu INXON /Institut Nauć- 
hoj Informacii po Obicestvennym Naukan AN ZSRR w  Moekwie/ 
z systemu OBNA wyłączono infornację z zakresu ekonomii.

10. SIRENA - System państwowy o planie neukono-badawczym.
11. AIS-MXSON, Uzyakiwane aą informacje z zakraeu ekonomii po

przez terminal bezpośrednio połączony z aystenem INION
AM ZSRR.
Wszystkie zautomatyzowana syatemy aą eyetemsmi działajscy- 

mi w ściśla uporządkowanym i określonym terminarzu tygodniowych 
seansów poprzez terminala pracujące w  Ośrodku, Z katdego sys- 
tesu wyszukuje się informację według 10-15 profili, uatalonych 
zgodnie z zapotrzebowaniem utytkowników; otrzymywane wydruki wy
syłane eę z odpowiadnimi pisaami do poazczególnych inetytutów 
BAN^według profili zaintarasowań - w  Jęz. bułgarskim i sngiels- 
kim /w zalotności od tego, w Jakim Języku Jeat informacja zara- 
Jestrowana na taśmach magnetycznych/. Z eyetemów tych korzysta 
w Bułgarskiej Akadami! Nauk ok. 2000 pracowników naukowych - 
użytkowników informacji.

Z wielu etratagicznych kierunków działania w pienie rozwo
ju gospodarki narodowej bułgareki Ośrodek Informacji wybrał 10 
tematów; Akademia kładzie naciak na informację w tych dzisdzi- 

nsch i tak też ukierunkowuje eię prace Ośrodka. Przykładowo moż
na wymienić tu chemię, fizykę ze szczególnym uwzględnianiem za- 
etosowania laserów w eyntezie termojędrowej czy nowych źródeł 
energii, w tym energii słonecznej, także automatyzację infor
macji o eksperymantach naukowych, roboty, aparaturę naukowo-ba- 
d.'- -ę i inns.

Główne kierunki pracy OIN BAN zmierzają do Jak'najwłaściw
szego przekazywania informacji dla Akadami!. Szczególny naciek
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Jeat położony na wybrana tamaty. Obacnle przygotowują alę prza- 
ględ bieżących oalągnlęć /badania w toku/ i kiarunki zastosowań 
w zakresia tematów wybranych, z Jednoczesnym dokładnym wskaza

niem adresatów - przedsiębiorstw itd., do ewentualnego wykorzy
stania czy wdrożania. Zwraca eię także baczną uwagę na to, aby 
wszyatkia opracowania dokonywane były na zasadzia wyboru tama- 

tów dostosowenych do temetyki badań prowadzonych w BułgarskiaJ 
Akademii Nauk i takża w szkolnictwia wyższym. Plany badawcza są 
opracowywana i koordynowane wspólnie dla BAN 1 Uniwersytetu So- 
fljaklago.

Czwarty dział OIN BAN - Dzieł Techniczny Jast bazą poligra
ficzną obsługującą Oórodak. Posiadają ksarografy, laboratorium 
fotograficzna, urządzenia offsetowa.

Wszystkla wydawnictwa OIN BAN wydawana są techniką małaj 
poligrafii, w okładkach kartonowych lub miękkich; obacnla wszy

stkla w formacla AS.
Należy podkreślić, ża obok wydruków z systemów zagranicz

nych, głównym 1 docenianym przaz BAN nośnlklam informacji nau
kowej, są wydewnlctwa informacyjna w podstawowym znaczanlu te
go terminu.

W czasie pobytu delegowanych omówiono takża tematykę prac 
prowadzonych przaz OIN BAN, a przede wszystkim wstępnie omówio
no tematykę delszej współpracy między OIN BAN a OIN PAN w związ
ku z ustalaniea programu tej współpracy ns Ista 19B1-19B5.

Przedyskutowano tematy współpracy w oparciu o program za
proponowany przaz Ośrodek Polskiej Akademii Nauk. Dotyczyłby on 
głównie następujących zagadnień.

1. IMymlana informacji w zakresie budowy aparatury naukowej.
2. Wymiana doświadczeń w zakresie budowy tezaurusów.
3. Wymiana bieżących materiałów o zarządzaniu 1 osiągnię

ciach nauki.

4. Organizacja polsko-bułgarskiego asminarium nt. doświad
czeń eksploatacji systemów informacji neukowaj on-llna.

5. Eksperymentalne wyszukiwania informacji z zakresu nauk 
przyrodniczych według ustalonych profilów.

6. Bieżąca wzajemna wymiana trudno dostępnych materiałów 
inforascyjnych.
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Najogólniej podauaomijQC rezultaty delegacji naleiy etwler- 
dzić. ±л dokonano szeregu uściśleń roboczych prograaów współpra
cy, co z kolei pozwoli usprawnić przebieg tej współpracy w wielu 
warsztatowych szczegółach.

Alina Golióeka, Maria Szonaóeke

KRASOWA KONFERENCOA SEKCSI PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK 
I OŚRODKÓW INFORMACOI NAUKOWES 

Warszawa, 15-16 stycznia 1981 r.

W dniach 15-16 etycznie 1981 r.. w Warszawie odbyła się 
Krajowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Sekcji Pracowników 
Bibliotek 1 Ośrodków Inforaecjl Naukowej przy Zarządzie Głównym 
Związku Nsuczycleletwa Polaklago Pracowników Szkół Wyższych 1 
Instytucji Naukowych. W Konfarancjl udzzał wzięli delegaci bi
bliotek szkół wyższych, PolekleJ Akadeall Nauk,- blbllotsk 1 oś
rodków inforaacjl naukowej Instytutów resortowych oraz zaprcsze- 
nl gościa: agr A. Nowak z Mlniatarstwe Nauki, Szkolnictwa Wyż
szego i Techniki, dr E. Pallóeki - sekretarz Państwowej Rady 
Bibliotecznej z Mlnieterstwa Kultury 1 Sztuki. Centrua INTE re
prezentował dyr. inż. M. Oersntowlcz oraz doc. dr A. Wysocki, 
Ośrodek Inforaacjl Naukowej PAN - kilkuosobowa grupa pracowni
ków. Z raalenla Z6 ZNP PSzWlIN w Konferencji udział wzięli 
-wiceprezesi: doc. dr w. Seslobędzki, prof, dr S.L. Kulikowski, 
dr A. Malanowski.

Prograa Konferencji obejaował trzy referaty probleaowe: 
'Foraalne 1 nleforaalne obiegi inforaacjl naukowej* /prof, dr
S.L. Kullkowekl/, referaty nt. potrzeb prawnych bibliotek nau
kowych /dr H. Unlejeweke, agr R. Steczowicz/. referat sprawo
zdawczy byłej Koalajl Pracowników Inforaacjl Naukowej Sekcji 
Nauki 2NP /mgr A. Roaeńeka/, dyskusję, przyjęcie uchwały 1 pro- 
graau działania Sekcji, wybór Zarzędu Sekcji Pracowników Bi
bliotek 1 Ośrodków Inforaacjl Naukowej.

Prof. O.L. Kulikowski w ewola referacie dokonał porównania 
wartości, wiarygodności 1 aktualności przekazywanych informacji
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kenełeal foraialnysl /odpowiedni* Inatytucje wejęce obowl«z*k 
ćwledczenl* usług Inforwecyjnych/ 1 nleforwelnywl /zjezdy i kon- 
forencjs, kontakty prywatne'- bazpońradnle 1 koreepondancyjne, ■ 
Itp./. Z rozważeń referenta wynikało, łe nlaforoialny obieg In- 
forwecjl. Ilościowo ekrcanlejezy w etoeunku do forwalnego, góru
je nad niw welorenl pierwszorzędnego znaczenie dla pracownika 
nauki - duiya atopnlea wiarygodności 1 aktualności.

Dr H. Unlajewaka 1 agr R, Steczowlcz zwróciły uwagę.ne nie
dostatek, niespójność 1 niekonsekwencje letnlejęcych aktów praw
nych dot. bibliotek naukowych oraz loh pracowników. Wiele eprew 
wyaage opracowanie na nowo. np. eprnwe niejednolitego upoesłenle 
pracowników bibliotek 1 ośrodków Inforaecjl naukowej w szkolnic
twie wyżezye, PAN 1 inetytutech resortowych; niektóre wproMdze- 
nie w Zycie w oparciu o nowe przepisy prawne, np. sprawę nadzoru, 
zarzędzanle 1 odpowiedzialności ze rozwój bibliotek 1 ośrodków 
Inforaecjl naukowej.

W eprewozdeniu, które przedstawiła byłe przewodnlczęce Ko- 
alejl Pracowników Inforaecjl Naukowej Sekcji Nauki ZNP w kaden
cji 1976-1980 wykazano. Ze zekree zegednleó,któryal zajaowałe 
się Koalsje był szeroki 1 traktowany parepektywlcznle. Prace 
Koaiajl cechowełe troska o rozwój Jednego z najbardziej podsta
wowych weraztetów pracy naukowej - bibliotek 1 ośrodków Inforae
cjl naukowej. Podejaowenc usilne steranie o poprawę warunków so
cjalno-bytowych orez o podniesienie społecznej rengi pracowników 
Inforaecjl naukowej, którzy codziennę 1 aczolnę pracę przyczy
niaj ę się w sposób znaczęcy do budowy tego, ca potocznie nazy
wa się geachea kultury. Wiele z tych spraw, zeuweZonych JuZ 
dawno 1 pcdnoezonych nieraz bardzo stanowcze 1 zdacydcwanle, 
dziś - w nowej sytuacji epołaczno-goepoderczej naszego kraju - 
wysuwa się Jeko priorytetowe, np. sprawa powołania nadrzędnych, 
alędzyraeortowych organów odpowiedzialnych ze rozwój blbllote- 
kerstwa polskiego, aórrlęc ogólniej - za rozwój naturalnych bez 
Inforaecjl naukowej, ełuZby InforaecyJneJ oraz sprawnie dzle- 
łajęcych systemów inforaecjl.

Dyskusje na Konferencji koncentrowała się wokół probleae- 
tyki prewno-orgenizacyjnej bibliotek 1 ośredków inforaecjl neu- 
kcwej, apraw dotyczęcych tworzenie warsztatu pracy biblioteczno- 
-InforeacyJneJ oraz ne zegednienlech statusu i warunków płaco
wych pracowników bibliotek 1 ośrodków Inforaecjl naukowej.

149



w wystąpieniach dyskutantów przejawiała elę troska o sten uetawo- 
dswstws dot. bibliotek i ośrodków infornscji naukowej, będęcego 
podstawę sprawnej działalności służby informacyjnej. Wskazywano 
ns konieczność współpracy przedstawicieli pracowników bibliotek 
i ośrodków informacji nsukowsj przy nowslizacji i tworzeniu 
aktów legislacyjnych dot. informacji nmukowej. Domagano się re
organizacji i usprawnienia importu wydawnictw zwartych i ciąg
łych die bibliotek naukowych, ponieważ etan obecny jest wyso
ce niezadowalejęcy,e w skutkach szkodliwy dla nauki polskiej.
Żywo dyskutowane były sprawy płacowe i status pracowników biblie'  ̂
tek i ośrodków Informacji naukowej. W tym zakresie postulowano, 
eżeby Zarząd Główny ZNP PSzWlIN czynił energiczna steranie u 
władz państwowych o jak nejszybsze ujednolicenie i odpowiednie 
uposeżenla tej kategorii pracowników. Podnoszono sprawę uata- 
nowlenla kerty praw 1 obowiązków bibliotekarza.

Komisja wnioskowa, na podstawia dyskusji i zgłoszonych po- 
etuletów. przedstawiła wnioski-, które przyjęto na Konferencji 
jako podstawę do programu działania Sekcji. Pełny tekst wnios
ków podano poniżej .

wnioski Krajowej Konferencji Sskcjl Pracowników Bibliotek 
i Ośrodków Informacji Naukowej przy ZG ZNP PSzWllN

1. Postulaty ogólna
- Konieczna jsst powołanie międzyresortowego organu do spraw 

blbllotsk z uprawnieniami programowania, koordynacji 1 kon
troli oraz silnych jednostek organizacyjnych w resortach, 
odpowledzlelnych zs dziełslność'blbliotsczno-inforaacyjną.

- Konlsczne jest powołanie Komisji do spraw bibliotek, infor
macji i archiwów w PAN 1 resortach gospodarczych analogicz
nie do Komisji działającsj w ramach Rady Głównej Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego 1 Tschnlkl.

- Istnieją pilna potrzeba ektuellzecjl Progremu Rozwoju Bi
bliotekarstwa Polskiego do roku 1990.

- Istnieje pilne potrzebę nowelizecjl Ustawy o Bibliotekach 
1 usunięcia wszelkich czynników hamujących Jaj resllzscję.

- Postuluje się'udział przedstawicieli blbllotsk oraz innych 
służb Informecjl naukowej w celu zabezpieczenie spójności
w tworzeniu wszelkich nowych aktów legislacyjnych, dotyczą
cych działalności bibliotecznej 1 informacyjnsj oraz statu
sów precowników tych placówek, przeds wszystkim ustawy o 
szkolnlctwls wyższym, ustewy o nauca, ustawy o instytutach 
naukowo-bsdewczych, ustawy o bibliotekach, ustawy o Infor
macji naukowej. Karty Praw 1 Obowiązków Nsuczyclsls, usta
wy o PAN,
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- Postuluje eię podjęcie prac nad ksrtę praw i obowięzków bi
bliotekarze.

- Uczastnicy Konferencji-postuluję powołanie przaz reeort 
spoiród Komisji ds. Bibliotak Rady Głównej zespołu do roz
patrzenia postulatów bibliotak i informowania Sakcji Pra
cowników Bibliotek i Oórodków Informecjl Naukowej o ich 
realizacji.

2. Warsztat pracy biblioteczno-informacyjnaj
- konieczne jest zabezpiaczenie i zwiększanie órodków dewi

zowych na pranumeratę czasopism i druków zwartych oraz na 
wymianę fotoreprodukcji i dokumentów naukowych, niedostęp
nych w kraju a niezbędnych do prowadzania działalnoóci nau
kowej .

- Naleiy zabazpiaczyć minimum órodków dewizowych na kontynua
cję prenumeraty baz danych na taómach magnetycznych.

- Import wydawnictw .zwartych i cięgłych dla bibliotek nauko
wych wymaga reorganizacji i usprawniania.

. - Należy zabezpieczyć i zwiększyć środki dewizowe na zakup 
sprzętu raprograficznego, matariełów akeploatecyjnych i 
części zamiennych.

- Dotychczasowe sytuacja w zakresia budownictwa bibliotecz
nego wskazuje na koniaczność opracowania centralnego planu 
budowy gmachów bibliotecznych oraz ich wyposażenia.

- Koniaczne jast zepawniania awobodnago napływu do wszystkich 
bibliotak naukowych wydawnictw naukowych bez względu na ob
szar gaogreficzny oraz zniesienie wszalkich tzw. debitów 
ustalonych przaz Główny Urzęd Ceł i Główny Urzęd Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk, co przyczyni eię do wzbo
gacania zbiorów bibliotecznych i uwiarogodni procesy in
formacyjne.

3. Status i płaca bibliotakerzy
- Nelaży w praktyce uznać bibliotekarzy i pracowników infor

macji naukowaj za pracowników działalności podstawowej.
W konsakwencji bibliotakarzy i dokumantaliatów dyplo

mowanych i pracowników służby bibliotacznsj poaiadmjęcych 
«lyższa wykształcenia należy w szkolnictwie wyższym objęć 
kartę praw i obowięzków nauczyciela, a w PAN i instytutach 
resortowych uznać za pełnoprawnych pracowników naukowych.

Ole pracowników z wykształceniem średnim /biblioteka
rzy, magazynierów oraz innych służb pomocniczych/ proponu
je się utworzenie nowej grupy zawodowaj techników bibliota- 
cznych.

- Należy zagwarantować warunki raelizacji, w tym pulę nomi
nalnego czasu pracy na realizację prmc badawczych w biblio
tekach naukowych szkolnictwa wyższego, PAN i inetytutów 
resortowych.

- Należy przyspieszyć praca nad modyfikację regulaminu egza
minu na bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych.

- W  przyszłych tabalech płac należy ujednolicić uposażenie 
/tzn. płace zasadnicze i wszelkia dodatki/ pracowników bi
bliotek i ośrodków informacji naukowaj w azkolnictwia 
wyższym, PAN i instytutach rasortowych.
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- Postuluje się przyznanie dodatku do emerytury dla bibliote
karzy 1 dokunentsilstów dyplomowanych oraz bibliotekarzy 
służby bibliotecznej w szkolnictwie wyższym, PAN 1 instytu
tach resortowych.

Ne Konferencji przyjęto nowę nazwę Sekcji, która brzmi: 
"Sekcja Pracowników Bibliotek 1 Ośrodków Informacji Naukowej*.

Konferencja zekoóczyła się wyborem 16 osobowego Zsrzędu Sek
cji. Oo prezydium Zarzędu weszli: Zbigniew Oeszkowski /Warszawa, 
Blbllotsks UW/ - przswodnlczęcy, Teresa Szymorowska /ToruiT, 81- 
bllotska Główna UMK/ - wicsprzswodnlczęca. Artur Iskrzyckl /Lub
lin, Biblioteka Główna Akadsmii Rolniczej/ - wiceprzewodniczący, 
Oullsn Wójcik /Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej PAN/ - wice
przewodniczący, Zofia Oopklswicz /Warszawę, CINTE/ - sskrstarz, 
Irsna Grzybowska /Warszawa, Blbliotska Główna SGPlS/- z-ca se
kretarza.

Oullsn Wójcik
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SPRZEDAŻ NUMERÓW BIEŻĄCYCH I ARCHIWALNYCH

wydawnictw Ośrodka Informacji Naukowej PAN prowadzi Ośrodek 
Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN w Warszawie oraz 
jego ekspozytury.

Księgarnia ORWN PAN:

ORPAN Pałac Kultury i Nauki 00-901 Warszawa

Ekspozytury ORPAN:

ul. Mielżyńskiego 27/29 61-725 Poznań
ul. Sławkowska 17 :!1-016 Kraków
pl. Wolności 7, I p. 50-071 Wrocław
ul. Bankowa 14, paw. D, I p. 40-007 Katowice

Płatność gotówką, przelewem lub za zaliczeniem pocztowym.


