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3AN LENART, BRONISŁAW ŁUGOWSKI 
Ośrodek Inforeacjl Naukowej PAN

UNIWERSYTET W SYSTEMIE INF0RMAC3I NAUK0WE3

Inforaacja naukowa w raaach SINTO. Rozpro- 
azenie zbiorów bibliotecznych i działalnoś
ci inforaacyjnej w Poleca. Opóźnienie w eto- 
aunku do zagranicy. Problea centralizacji i 
decentralizacji proceaów infornacyjnych. In- 
foraacja Jako integralna część dziâ : ̂ Iności 
naukowej. Rodzaje proceaów informacyjnych w 
uczelni typu uniwersyteckiego. Przykładowe 
kierunki rozwoju działalności inforaacyjnej, 
stwarzajęce szczególnie pilne zapotrzebowa
nie na współpracę ze strony środowisk i pla> 
cówek uniwersyteckich.

WARUNKI ROZWOJU INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE

Syateaea inforaacyjnya Jest każdy saględnie wyodrębniony u- 
kład funkcjonalny, realizujęcy określone procesy InforaacyJne.Sy- 
stea taki aoże być częśclę większego systeau Inforaacyjnego 
/a ten, z kolei Jeszcze większego/. Jak też saa aoże składać się 
z szeregu systeaMSw niższego rzędu. Mało wnosi przy tya próba o- 
perowanla teralnaal "nadsystea" i "podsystea", przede wszystkie 
dlatego, że wybór rzędu zerowego pozostaje zawsze sprawę uaownę. 
Przyjaujeay zatea, że systeaea inforaacyjnya Jest systea dziedzi* 
nowo-^łęziowy /lub specjalistyczny, lub terytorialny/ SINTO. 
Jak wladoao, w "Projekcie ogólnya SINTO" przewiduje się dwa sys-

'Zagadnienla Inforaacji Naukowej* 1980 nr 1/36/



teay dziedzino«ro>gałęziowe inforaacJi« stosunkowo silniej zwięze* 
ne z naukę, a słabiej z technikę, aianowicie: Systea Inforwacji
0 Naukach Społecznych oraz Systea Inforaacji o Naukach ścisłych

i

1 Przyrodniczych.
Odpowiedzialność za utworzenie i funkcjonowanie pierwszego 

z wyaienionych systeaów Jui w aoaencie powstania "Projektu ogól
nego SINTO" została nałożona na Polskę Akadeaię Nauk. W koócu 
1979 r., zgodnie z Wytycznyai Hinisterstwa Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki, powierzono Akadeaii również budowę Systeau 
Inforaacji o Naukach ścisłych i Przyrodniczych^/wydaje się. że 
ta decyzja Ministerstwa, niezależnie od JeJ aotywów, zasługuje 
na podkreślenie, gdyż przybliża obowięzujęcę dotychczas koncep
cję tworzenia dla nauki dwóch różnych systeaów inforaacyjnych 
/tj. o naukach społecznych oraz o naukach ścisłych i przyrodni
czych/ do bardziej uzasadnionego potraktowania ich Jako Jedne
go systeau inforaacji naukowej, który obejaowałby oba wspoania- 
ne wyżej foraalne systeay dziedzinowo-gałęziowe.

Czynnikaai łęczęcyai Je w Jednę - dotychczas nieforaalnę - 
całość wydaję się być:

- ogólne podobieństwo treści inforaacji /dokuaenty i fakty 
naukowe/, tworzęcych Ję środowisk, podstawowych grup użytkowni
ków, a także aetod realizacji procesu inforaacyjnego;

- celowość zorganizowania centralnych ośrodków realizacji 
niektórych procesów informacyjnych, w szczególności elektronicz
nego przetwarzanie danych oraz aikrografii i reprografii, połę- 
czona z praktycznę koniecznościę podziału,będż to dwóch syste
aów dziedzinowo-gałęziowych /nauk społecznych i nauk ścisłych i 
przyrodniczych/, będż też Jednego systeau inforaacji naukowej, 
na te saae w obu przypadkach podsysteay teaatyczne i probleaowe;

- niewętpliwa konieczność oparcia działalności obu dotych
czas projektowanych systeaów dziedzinowo-gałęzioarych na ścisłej, 
wzaJeanie uzgodnionej i skoordynowanej, współpracy wszystkich 
istniejęcych w kraju placówek naukowych, w szczególności insty
tutów PAN i szkół wyższych, w tya zwłaszcza uniwersytetów i in
nych uczelni akadeaickich.

X/Wytyczne w sprawie opracowania "Prograau budowy rzędowego ' 
systeau inforaacyjnego SINTO na lata 1981-1985”, Warszawa, 
MNSzWiT - Centrua INTE październik 1979 r.. tab. 1, p.l5 i 17,



Wizystko to nio oznacza, ±m rozoaiany « poiryżazy apoaób aya* 
tea inforaacji naukowej aiałby być oderwany od pozoatałych ayata* 
aów dziodzinowo-gałęzlowych, apacjaliatycznych i terytorialnych 
SINTO,

Ola ścisłości należy zaznaczyć, że odrębna traktowanie dwóch 
syataaów dziadzinowo-gałęziowych inforaacjl "o naukach" będzie w 
niektórych przypadkach nadal uzaaadnione. Dotyczy to na przykład 
wzajeanych atoaunków z iatniejęcyni lub aajęcyai powatać zagrani- 
cznyai ayateaaai inforaacyjnyai, która ograniczaję awę'"działal
ność do jednej z oaawianych grup nauk /tj. społecznych lub ścis
łych i przyrodniczych/, oraz udziału w wyodrębnionych pod tya 
względea niędzynarodowych aysteaach i progranach infornacyjnych 
/np. Międzynarodowy Systea Infornacyjny Nauk Społecznych, projek
towany Międzynarodowy Systea Infornacyjny Nauk ścisłych i Przyro
dniczych, prograa Europejskiej Współpracy Inforaacyjnej Nauk Spo^ 
łącznych - ECSSIO Itp./, Odróżnianie aystenów infornacyjnych 
nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych noże być 
też celowe z punktu widzenia niektórych przeałanek netodologicz- 
nycb.

Na przykład cechę wyróżniajęcę infornacji o naukach apołe- 
cznycb Jest JeJ aspekt idaowo-polityczny. Zapewnianie właściwe
go doboru pod tya względea infornacji gronadzonej na wejściu 1 
rozpowazachnianej na wyjściu ayatenu inforaacyjnego Jest z pew- 
nościę Jednyn z głównych zadać służb infornacyjnych, choć zada
nie to nie noże być adresowane wyłęcznie do nich. Szeroko poję
ty systea infornacyjny ausi bowien obejaować zarówno eleaenty 
ściśle inforaacyjne /zbiory pierwotnych, pochodnych i wtórnych 
dokunentów infornacyjnych, aparat logiczno-senantyczny, urzędze- 
nia techniczne, kadry pracowników iniPoraacJi itd./. Jak też "śro
dowisko społeczne" syateaut użytkowników nniej lub bardziej akty
wnie oddziałujęcych na systea oraz środowiska naukowe reprezentu- 
Jęce poszczególne dyscypliny /lub probleay interdyscyplinarne/,
1 także inne instytucje i organizacje. O ideowo-politycznej. Jak 
aerytorycznej /naukowej, zawodowej/ wartości infornacji będzie 
tcydować w praktyce nie tylko działalność właściwych służb in- 
rnacyjnych, ale i atnosfera panujęca w odpowiednich tenatycz- 
a lob problenowo środowiskach naukowych, instytucjach, środo- 
kach frontu ideologicznego itp.

Z kolei w odniesieniu do infornacji o naukach ścisłych i



przyrodniczych aspekt Ideowo-polltyczny aa często ■niajsza zna- 
czanla* du±o większa natoaiast - problaa powiężenia z aktualny* 
ai i perspaktywicznyal potrzabaai rozwoju techniki i technologii 
oraz praktyki produkcyjnej 1 gospodarczej. I tu również - analo* 
gicznie do podziału odpowiedzialności za pozloa Ideowo-politycz- 
ny inforaacji o naukach społecznych - odpowiedzialność za jakość 
inforaacji ocenianę z punktu widzenia wpływu nauk ścisłych i 
przyrodniczych na rozwój techniki i gospodarki spada zarówno na 
służby inforaacyjne, jak i na uprawiajęca poszczególne dyscypli
ny środowiska naukowe.

Oba przewidywane w "Projekcie ogólnya SINTO* systeay Infor- 
aacji naukowej obejauję łęcznie ogroany 1 nader zróżnicowany za
kres teas tyczny. W zwlęzku z tya ich tworzenia będzie wyaagać za
równo wielkiego wysiłku intelektualnego* jak taż bardzo dużych 
nakładów aaterialnych. Wstępne, przybliżone szacunki wskazuję, 
ża wydatki na saao tylko opracowanie i wdrożenie tych systeaów 
wyniosę około 1 aid , Z uwagi na wysokie koszty i wielki 
zakres zadań rzeczowych zarówno projektowanie obu systeaów, jak 
też ich wdrażanie będzie auslało rozclęgnęć się na azereg lat i 
powinno doprowadzić w końcowej fazie do utworzenia systeaów za- 
utoaatyzowanych. Autoaatyzacja będzie konieczna zarówno z uwagi 
na skalę przyszłej działalności omawianych systeaów, jak też ze 
względu na konieczność współpracy z odpowledniai systeaaai aię- 
dzynarodowyai i zagranicznyai. które w coraz szerszya zakresie 
zaczynaję posługiwać się technikę elektronicznego przetwarzania 
danych.

Ponadto, z uwagi na zakres obu systeaów inforaacyjnych au- 
szę one być projektowane jako systeay otwarte, elastyczne, z za- 
łożeniea, że w aiarę przyszłego rozwoju nauki,w Polsce 1 na świa
cie będzie się do nich włęczać nowe dyscypliny naukowe i nowe 
probleay interdyscyplinarna, a także nowe kategorie użytkowników 
itp. w szczególności, tylko na podstawie doświadczenia aożna pra-

'̂̂ Ola porównania nożna podać, że koszt wdrożenia Systaau Infor
macji Chemicznej SINTO został określony na około 500 min zł.
Z kolei na uporzędkowanie i ujęcie w system ogólnokrajowy 
różnych już'istniejęcych form działalności informacyjnej w 
RFN władze tego kraju przewidywały na lata 1974-1977 wydatki 
ze środków federalnych w kwocie ponad 442 min OM /zobacz 
Prograna der Bundesregierung zur Fórderung der Information 
und Ookunentation /luO-Prograna/ 1974-1977, Bonn 1976, s. 112/,



widłowo zorganizoiMĆ dopływ Inforwacji dotycz«c«j dyscyplin n«u<̂  
kowych i zjawisk rsalnych nis związanych Jednoznacznie z pojęcisi 
"społsczne* lub *ścisłs* czy też "przyrodnicza”• ais aajscych i- 
stotns znaczsnis dla rozwoju tych nauk /np. filozoficzna aspekty 
fizyki lub biologiij społeczna aspekty autoaatyzacji procesów 
produkcyjnych* kryzysu ensrostycznego, ochrony środowiska Itp. 
oddziaływania stanu techniki i gospodarki na zadania badań pod
stawowych w zakresie nauk przyrodniczych itp./.

V zwigzku z tya wydaja sis* że dalsza praca projektowa po
winny być prowadzona w taki sposób* aby otrzyaać w sfekcls - po 
pierwsza - określania podstawowych zasad i kierunków dalszego 
rozwoju inforaacji naukowej w całości* po drugie - dość szcze
gółowy /"techniczny”/ projekt organizacji tych eleaentów i pro
cesów* która powinny być tworzona i realizowana centralnie dla 
całego systsau inforaacji naukowej w kraju /środki noraatywne i 
lingwistyczna* oprograaowanis* baza koaputerowo-aikrograficzno- 
-rsprograficzna/. Natoaiast szczegółowa dokuąsntacja techniczne 
w pełnya zakresie powinna być sporządzona kolejno dla poszczegól
nych podsysteaów teaatycznych /dyscyplinowych/ i problenowych* 
które należy też wdrażać do eksploatacji bez oczekiwania na o- 
stateczna przygotowanie do wdrożenia systeau inforaacji naukowej 
Jako całości. Docelowo systea inforaacji naukowej obejaie w ten 
sposób wszystkie dyscypliny i probleay interdyscyplinarne* za
równo określone uaownia Ĵ ako "nauki społeczne" będż też "ścisłe 
i przyrodnicze". Jednoznaczne wyliczenie wszystkich tych dyscyp
lin i probleaów Już w fazie wstępnego projektowania całego SIN 
staje się wobec tego aniej istotne; wykazy dyscyplin nauk spo
łecznych oraz przyrodniczych i ścisłych należałoby traktować 
przede wszyśtkia Jako punkt wyjścia do uruchoaienia w pierwazya 
rzędzie inforaacji w zakresie tych dyscyplin* które sę w Pols
ce reprezentowane przez dostatecznie silne środowiska naukowe* 
a także Istnlejęce Już forsy działalności inforaacyjnej i zbio
ry dokuaentów pierwotnych, W tej ostatniej sprawie należy* oczy
wiście* brać pod uwagę obowięzujęcy od 26 kwietnia 1979 r. "Wy
kaz bibliotek centralnych i ich specjalizacji..." oraz wyniki 
dokonywanych obecnie ustaleń bibliotek współpracujęcych.

Oceniajęc warunki rozwoju inforaacji naukowej w Polsce na
leży też zwrócić uwagę* że w odróżnieniu od wielu innych krajów 
rozwój ten Jest u nas silnis opóźniony. Ponadto występują znacz-



na dekoncentracja potencjału naukowego i mterlalnego, który wusi 
stanowić podstawę do budowy systewu inforwacji naukowej.

Od pewnego czasu obserwuje się na świecie niezwiernle inten
sywny rozwój inforaacji naukowej. Wynika to a.in. z faktu, że 
groaadzenie inforaacji jest etapea pracy badawczej, który z każ- 
dya rokiea pochłania coraz więcej pracy i czasu. Dlatego też po
wszechne jest przekonanie, że najefaktywniejszya órodkiea dalszej 
intensyfikacji nowoczesnych badaó naukowych jest zapewnienie od-, 
powiędniej obsługi inforaacyjnej. tak aby pracownik naukowy o- 
trzyaywał inforaację szybkę, aktualnę i dostosowanę do jego po
trzeb. W wielu krajach na działalność inforaacyjnę przeznacza 
się ogroane środki, od 5 - 10 procent nakładów w naukach konwen
cjonalnych. do kilkunastu procent w dyscyplinach rozwijających 
się w przyspieszonya teapie.

Wynika to z rosnącego znaczenia inforaacji w planowaniu i 
zarządzaniu na wszystkich szczeblach gospodarki narodowej, w 
działalności naukowej, techniczno-ekonoaicznej i innej. Ukazują 
to efekty działalności inforaacyjnej w dziedzinie nauki, wdrożeń, 
innowacji, racjonalizacji, postępu technicznego, upowszechniania 
doświadczeń krajowych i zagranicznych. Podstawową sprawą powodu
jącą wzrost roli i znaczenia inforaacji jest postępujący rozwój 
jej funkcji ekonoaicznych i społecznych.

Obecnie większe europejskie ośrodki inforaacji. działające 
w oparciu o własne lub obce bazy danych na nośnikach aagnetycz- 
nych. dysponują zbioraai inforaacji rzędu kilkudziesięciu ailio- 
nów jsozycji. zwiększającyai się o kilka ailionów pozycji rocznie.

W krajach socjalistycznych sprawy inforaacji naukowej zna- - 
lazły się w centrua zainteresowań władz politycznych. Zastosowa
no również szereg środków adainistracyjnych. organizacyjnych i 
finansowych zapewniających optyaalny rozwój inforaacji naukowej.

W wyniku realizacji decyzji władz partyjnych 1 państwowych 
Związek Radziecki zbudował jednolity ogólnokrajosry systaa infor- 
aacji naukowej z centralnyai placówkaai inforaacyjnyai i szeroko 
rozbudowaną siecią ośrodków.

Szczególna rola w budowie i organizacji aysteau inforaacji 
naukowej w ZSRR przypadła Akadeaii Nauk. W raaach tej Akadeaii 
powstał Instytut Inforaacji Naukowej, który w dziedzinie infor- 
aacji o naukach ścisłych i technicznych spełnia rolę wiodącą w 
ZSRR. w prograaie aiędzynarodowya krajów RWPG. jak również w ra-
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■ach światowego prograau UNISIST. Instytut tan - WINITI - zatrud
nia 3,5 tya. pracowników etatowych i 23 tysiąca pracowników nauko
wych na zleceniach. Z kolei Instytut Infornacki Nauk Społecznych 
AN ZSRR /INION/ zatrudnia około 1600 pracowników. Obie zaś te 
placówki korzystaję wspólnie z działalności koobinatu wydawnicze
go, zatrjuidnia^^cego około 2500 pracowników.

W Polsce nie na warunków niezbędnych do utworzenia Jednej 
/lub paru/ centralnej placówki infornacji naukowej, podobnej do 
wspoanianych wyżej instytutów radzieckich lub do powszechnie zna
nego Instytutu Inforaacjl Naukowej w Filadelfii. Co więcej, wa
runki takie występuję praktycznie tylko w Zwięzku Radzieckin i 
Stanach Zjednoczonych, które zbudowały systemy informacyjne zdol
ne do samodzielnego opracowywania i wprowadzania do procesów in
formacyjnych liczęcej się literatury naukowej z całego świata. 
Wszystkie inne kraje, nawet znacznie bogatsze od Polski, Jak Fran
cja, RFN czy Wielka Brytania wykorzystuję w mniejszym lub większym 
zakresie obce bazy informacyjne nabywane w drodze kupna lub wy
miany. W tym większym stopniu musi to dotyczyó Polski. Dlatego w 
projektowaniu polskiego systemu informacji naukowej należy przy
jęć Jako zasadę, że w kraju będzie opracowywana i wprowadzana do 
zbiorów informacji literatura polska, natomiast informacje o li
teraturze światowej będę uzyskiwane w trybie wysiany, w zamian za

X Уinformację o literaturze polskiej * oraz w drodze zakupu obcych 
baz danych, prawdopodobnie głównie ze Stanów Zjednoczonych.

Trzeba przy tym Jednak pamiętać, że nawet wprowadzenie do 
systemu informacji naukowej tej części zbiorów, która Jest zawar
ta w literaturze publikowanej w Polsce, nie Jest możliwe w skali 
jednej placówki informacyjnej. Działalność ta wymaga bowiem skon
centrowania w takiej placówce pewnej minimalnej, ale dość licznej 
grupy bardzo wysoko wykwalifikowanych specjalistów zdolnych oce
niać 1 opracowywać publikacje z zakresu poszczególnych dziedzin 
nauki. Podobnie, niektóre procesy techniczne zwięzane z przetwa-

^^Przede wszystkim w ramach Międzynarodowego Systemu Informacyj
nego Nauk Społecznych akademii nauk krajów socjalistycznych, 
który Już istnieje, oraz Międzynarodowego Systemu Informacyjne
go Nauk ścisłych i Przyrodniczych akademii nauk krajów socjali
stycznych, którego utworzenie zostało ustalone na naradzie 
przedstawicieli akademii nauk w Tallinie w roku 1979, a częś
ciowo również w ramach współpracy dwustronnej z niektórymi kra
jami zachodnimi.



czaniea i rozpovvszechnlaniea inforaacjl aogłyby być realizoivane w 
sposób scentralizowany tylko pod warunkiea posiadania bardzo du
żych, znacznie większych niż Istniejęce w naszya kraju, bibliotek 
naukowych. Dlatego należy zakładać, że systea Inforaacji naukowej 
w Polsce będzie organizowany w drodze łęczenia zasady centraliza
cji z zasadę decentralizacji procesów inforeacyjnych.

W sposób scentralizowany powinny być - jak się wydaje - 
tworzone instrumenty metodyczne 1 normatywne działalności informa* 
cyjnej. Jest to niezbędne do zapewnienia wewnętrznej spójności sy
stemu oraz możliwości jego współpracy z systemami zewnętrznymi, a 
także do wyeliminowania w jak największym stopniu wielokrotnego 
wykonywania w ramach systemu tych samych czynności, do realizacji 
zasady wyrażonej hasłem "jednokrotne przygotowanie - wielokrotne 
wykorzystywanie informacji". Również niektóre procesy technologi
czne, zwłaszcza wymagajęce drogich i wysoko wydajnych urzędzeń 
muszę być - ze względu na ekonomiczne parametry zastosowania tych 
urzędzeó - wykonywane centralnie. Centralizacji wymaga wreszcie 
sterowanie współpracę z zewnętrznymi systemami informacyjnymi, 
szczególnie międzynarodowymi i zagranicznymi.

Zdecentralizowane mogę - i przypuszczalnie w Polsce suszę - 
być natomiast wszystkie procesy, których prawidłowy przebieg za
leży od udziału w nich wyspecjalizowanych środowisk naukowych o- 
raz bibliotek i archiwów,posiadajęcych zbiory dokumentów pierwot
nych. Oo procesów takich należy przede wszystkim głębsze niż zwy
kły opis bibliograficzny opracowywanie dokumentacyjne publikacji 
naukowych^^ oraz badanie potrzeb konkretnych grup użytkowników 
informacji i utrzymywanie bieżęcej łęcznoścl z nimi. W dużym 
stopniu zdecentralizowane musi być także opracowywanie i doskona-' 
lenie języków informacyjnych. Można przy tym spodziewać się. że 
uzasadniony wzajemny stosunek między centralizację a decentraliza
cję będzie różny w poszczególnych dyscyplinach naukowych, zarówno 
w zakresie nauk społecznych, jak też ścisłych i przyrodniczych.

Należy wreszcie uwzględnić i to, że w licznych placówkach na
ukowych, bibliotekach, archiwach, ośrodkach inforaacji naukowej.

^^Zakłada się, że w przyszłości sporzędzanie opisów bibliografi
cznych będzie wykonywane na rzecz całego SINTO w specjalisty
cznym Systemie Inforaacji o Dokumentach Opublikowanych, tworzo
nym przez Bibliotekę Narodowę.
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i technicznej « Polsce* poszczególne forey dziełslnoóci inforea- 
cyjnej sę reallzosrane* w wielu przypadkech od dawna* na wysoki* 
pozioaie i z dobrymi wynikami.

W ówietle zarysowanej wyżej sytuacji budowa systemu informs* 
cji naukowej powinna polegać a.in. na połęczeniu istniejęcych Już 
fora działalności informacyjnej w Jedną* skoordynowaną funkcjo
nalnie całość* wzmocnieniu kadrowym i technicznym słabszych ogniw 
tworzonego w ten sposób systemu i wprowadzeniu Jednolitych zasad 
realizacji tych samych funkcji przez różne* uczestniczące w sys
temie placówki* bez ingerencji w ich dotychczasowy status organi
zacyjny^^. Podział zadań między konkretne placówki organizacyjne 
/placówki naukowe* biblioteki* ośrodki informacji, archiwa/ był
by przy tym dostosowany do ich realnych możliwości.

PROCESY INFORMACYONE PRZEBIBGAOi^E NA UNIWERSYTECIE

Rola uniwersytetu w życiu umysłowym społbczeństw należących 
do kręgu europejskich tradycji kulturowych Jest ogólnie znana, 
od dawna utrwalona, dominująca i - Jak dotychczas - nie dająca 
się niczym zastąpić, niezależnie od burzliwego rozwoju w czasach 
najnowszych innych typów ośrodków naukowych, takich Jak uczelnie 
zawodowe lub pozadydaкtyczne placówki badawcze /Akademii Nauk, 
resortowe itp./. Uniwersytet, określając najogólniej* Jednoczy 
w sobie pełnię życia naukowego, w szczególności funkcję twórcy 
i nosiciela wiedzy teoretycznej oraz funkcje przekazywania tej 
wiedzy nowym pokoleniom twórców* a także całemu społeczeństwu. 
Wynika z tego, że również w procesach informacji naukowej uniwer
sytet musi odgrywać rolę szczególnie istotną. Szeroko rozumiana 
informacja naukowa nie Jest bowiem, wbrew spotykanym niekiedy po
glądom, Jakąś zewnętrzną* mogącą istnieć lub nie istnieć, formą 
obsługi nauki* lecz stanowi nieodłączną część jeJ współczesnego 
rozwoju. Informacja naukowa wynika z nauki i nauce - JeJ celom 
1 zadaniom wewnętrznym i społecznym - służy. Inaczej: informacja 
naukowa Jest częścią składową nauki.

X/O efektywności proponowanego rozwiązania świadczą np. wyniki o- 
sięgnlęte w zakresie tworzenia systemu informacji naukowej w NRO, 
Oak wynika z dokumentu powołanego w przypisie na str.6* również 
w RFN wybrano tę samą drogę tworzenia krajowego systemu informa
cji.
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UznajQc, ±e system "informacja naukowa" jest częścią całości* 
jaką stanowi system "nauka", należy w konsekwencji uznać za celowe 
badanie i doskonalenie relacji wzajemnych między tymi systemami o*- 
raz poszczególnymi ich elementami. Oedną z takich relacji jest 
miejsce 1 rola uczelni typu uniwersyteckiego w ogólnokrajowym 
systemie informacji naukowej. Chodzi tu przy tym o uniwersytet 
wzięty w całości* a nie o wyodrębnioną organizacyjnie placówkę 
informacyjną uniwersytetu. Jakkolwiek bowiem jest oczywiste, że 
sprawami informacji naukowej na uniwersytecie zajmują się bieżą
co określone jednostki organizacyjne* przede wszystkim zaś /w 
dotychczasowej praktyce/ biblioteka główna oraz biblioteki insty
tutów* zakładów itp.* to ogrbnlczanle całego problemu do udziału, 
jaki powinny mieć w krajowym systemie informacyjnym tradycyjnie 
pojęte funkcje biblioteki uniwersyteckiej* jest już obecnie niewy
starczające. Podejście takie zubaża bowiem z góry rolę uniwersy
tetu w systemie informacyjnym i ąrbrew pozorom pomniejsza rolę sa
mej biblioteki*'*^.

W celu nieco bliższego naświetlenia miejsca uniwersytetu w 
działalności informacyjnej należy przede wszystkim stwierdzić,że 
miejsce to może być rozpatrywane w różny sposób,zależny od zde
finiowania samej informacji naukowej. Istnieją różne określenia 
informacji naukowej - nie podejmując się wyczerpującego ich prze
glądu i oceny, przyjmujemy, że informację naukową należy trakto
wać jako wiedzę w społecznym procesie przekazu. Sama wiedza jest 
przy tym zjawiskiem historycznym. 3ej stan aktualny stanowi kon
tynuację działalności pokoleń minionych, wzbogaca się w rezultacie 
badań obecnych 1 jest przekazywany różnymi drogami /wśród któ
rych istotne miejsce zajmuje dydaktyka/ pokoleniom następnym oraz' 
- w danym czasie - szerszym, słabiej niż twórcy,wiedzy wykształ
conym, kręgom społeczeństwa. Historyczny rozwój wiedzy przebiega 
jak gdyby po swoistej, wznoszącej się spirali. Istotnymi komponen
tami tego rozwoju są: po pierwsze - tworzenie wiedzy* a więc two
rzenie nowych pojęć /teorii* hipotez/, stanowiących przybliżone i 
uproszczone odbicie w świadomości ludzkiej niewyczerpalnie boga
tej rzeczywistości obiektywnej* po drugie - przekazywanie osiąg-

X / Porównaj B. Ługowski: 
i kadr kierowniczych, 
nr 2/27/, s.3-12.

Informacja naukowa dla władz centralnych 
'Zagadnienia Informacji Naukowej" 1975
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niętych wyników, wyrażonych w odpowlodnioj torainologil /nazwach/ 
i utrwalonych za poaocę odpowiednich znaków /aowy żywej, pleaa, 
rysunków, fotografii ltd./ innya osoboa. którya przekazywanie to 
pozwala zaoszczędzić czas. Jaki w innya przypadku byłby niezbęd
ny do saaodzlelnego uzyskania takich saaych wyników, po trzecie 
wreszcie - nabywanie nowej wiedzy przez osoby, które saae nie 
"tworzę JeJ w danyn zakresie, lecz korzystaję z dorobku innych,

W procesie rozwoju wiedzy uczestniczę więc szerokie kręgi 
społeczeństwa poprzez JeJ tworzenie, przetwarzanie, popularyza
cję, nabywanie. Tya saaya uczestniczę one również w procesie In- 
foraacyjnya. Tradycyjne pojęcie procesu Inforaacyjnego - majęce- 
jo obejaować groaadzenle. opracowywanie, przechowywanie, wyszukl- 
'7anle i rozpowszechnianie /udostępnianie/ Inforaacjl - charakte
ryzuje. co prawda, trafnie działalność służb bibliotecznych i do
kumentacyjnych. ale nie odpowiada Już współczesnemu i tym bardziej 
przyszłemu rozwojowi informacji naukowej. Pojęcie to Jest oparte 
na traktowaniu informacji tylko i wyłęcznie Jako wyodrębnionej, 
odizolowanej formy działalności praktycznej, bez uwzględnienia 
JeJ roli Jako integralnego ogniwa społecznego procesu poznania.

Praktycznie wyodrębniona działalność informacyjna, a więc 
działalność bibliotek, ośrodków informacji i archiwów, aa w pro
cesie informacyjnym duże znaczenie, należy Jednak pamiętać. że 
działalność ta nie Jest Jedynym kanałem przepływu inforaacjl nau
kowej. Informacja ta Jest przekazywana również w wielu Innych 
formach i zakresach; przez poszczególnych twórców, dydaktyków, 
popularyzatorów, przez wydewnlctwa. środki masowego przekazu, to- 
'warzystwa naukowe, organizacje społeczne, kontakty nieformalne 
itd. ^

Oak Już wspomniano, w ranach uniwersytetu przebiegaję proce
sy zarówno tworzenia. Jak też przekazywania 1 nabywania wiedzy.

Tworzenie wiedzy następuje na różnych poziomach naukowych, 
poczynaJęc od - rzadkich, co prawda - odkryć o znaczeniu histo
rycznym. a koóczęc często na mało dostrzegalnych, ale przecież 
wchodzęcych do ogólnoludzkiego dorobku, nowych spostrzeżeniach, 
nowych ujęciach znanych zagadnień. Odbywa się ono przy tya na 
różnych podstawach - eksperymentów, dociekań teoretycznych.wnio- 
skowanla na podstawie wyników uzyskanych przez innych twórców. 
Także przekazywanie wiedzy odbywa się na uniwersytecie na róż
nych poziomach 1 w różnych formach procesu dydaktycznego. Mamy
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« nla kolejno do czynienia z wykładaei ogólnyei i eonograficznyei, 
ćwiczeniaei, zajęciaei laboratoryjnyai, eeainariaai* zajęciami 
zwlęzanyni z przygotowaniem prac dyplomowych, magieterekich i do
ktorskich. Niezależnie od tego działaję w różnych formach studen
ckie stowarzyszenia naukowe, w których dokonuje się w ograniczo
nym zakresie tworzenie wiedzy, zwłaszcza zaś jej upowszechnianie, 
tj. przekazywanie.

Oako odrębna, trzecię w ranach uniwersytetu, formę społeczne
go procesu wzbogacania wiedzy należałoby potraktować jej przyswa
janie przez osoby, które same nic nie odkryły, lecz zapoznajęc 
się z wynikami osiągniętymi przez innych 1 kojarzęc je z własnym 
doświadczeniem podnoszę na wyższy szczebel swoje wiadomości. 
Chodzi tu więc o "użytkowników” procesu dydaktycznego - studen
tów stacjonarnych i zaocznych, magistrantów, doktorantów, itp., 
a także o inne osoby /zwracajęce się sporadycznie o konsultacje, 
słuchaczy odczytów, wykładów publicznych/, nabywające systematycz
nie lub doraźnie nowe wiadomości od twórców 1 popularyzatorów no
wej wiedzy.

Rozróżnienie tych trzech kategorii uczestników procesu in
formacyjnego przeblegaj-ęcego w uczelni uniwersyteckiej /tzn.tych, 
którzy wiedzę tworzę, którzy ję przekazuję innym oraz tych^któ- 
■"zy ję przejmuję/ wydaje się uzasadnione zarówno ich odmiennymi 
funkcjami społecznymi, jak też zróżnicowaniem treści 1 form po
trzebnej im,profesjonalnie wyodrębnionej,obsługi informacyjnej. 
Inaczej mówięc, każda z tych kategorii zarówno sama realizuje o- 
kreślone funkcje w szeroko pojętym społecznym procesie informa
cyjnym, jak też wymaga odrębnej, specyficznej obsługi ze strony 
wyodrębnionych placówek informacji naukowej.

Wszystkie wymienione wyżej rodzaje procesów Informacyjnych 
i kategorie uczestników tych procesów występujące na uniwersyte
cie zasługuję na dalsze szczegółowe badania i oceny. Badania ta
kie powinny, oczywiście, dotyczyć również miejsca biblioteki w 
procesach informacyjnych przebiegających na uniwersytecie. Oak 
już zaznaczono, jest ona szczególnym, choć tylko jednym z ogniw 
realizujących te procesy.

Podkreślenie tego faktu wydaje się ważne z dwóch powodów.
Po pierwsze - w niektórych środowiskach uczelnianych spotyka się 
jeszcze mylny - naszym zdaniem - pogląd, jakoby zapewnienie ob
sługi informacyjnej i rozwoju Informacji naukowej miało być za-
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danlea wyłęcznle foraalnie wyodrębnionych «łużb Inforaacyjnych 1 
bibliotecznych. Poględ taki* Jeśli upowszechnia się w określonye 
środowisku naukowym, wpływa ograniczająco na wszystkie przebiega
jące w tym środowisku procesy informacyjne, utrudnia komunikację 
naukową i tym samym szkodzi samym twórcom wiedzy, wpływa ujemnie 
na efektywność procesów badawczych, dydaktycznych 1 popularyza
cyjnych, na sprawność 1 efektywność studiowania. Po drugie - po
gląd taki ogranicza pole działania i inicjatywę bibliotek 1 pla
cówek informacyjnych, utrudnia im realizację ich zadań;w praktyce 
może prowadzić do wychowywania następnych pokoleń uczonych nie 
umiejących i nie pragnących korzystać z nowoczesnych form infor
macji naukowej.

Tymczasem Już obecnie pełny, efektywny rozwój znanych współ
cześnie form działalności informacyjnej Jest bodaj niemożliwy bez 
udziału szerokich kręgów pracowników nauki. Świadomość tego to
ruje sobie drogę stale, choć może zbyt wolno. Na przykład Jeden z 
wybitnych apecjalistów radzieckich w zakresie informacji naukowej, 
A«l. CzernyJ pisze, że "...wyszukiwanie Inforbacjl Jest realizowa
ne za pomocą^ systemu informacyjno-wyszuklwawczego. Każdy realnie 
działający system składa się z czterech podstawowych komponentów:
- aparatu logiczno-semantycznego /tj. Języków Informacyjno-wyszu- 

kiwawczych - Jednego lub dwóch, zasad indeksowania 1 kryterium 
wydawania dokumentów/;

- zbioru wyszukiwawczego /tJ. określonego zbioru zaopatrzonych 
w charakterystyki wyszukiwawcze dokumentów, wśród których od
szukuje się żądane dokumenty/;

- środków technicznych /tJ. narzędzi lub urządzeń, które są nie
zbędne do zapisu i przechowywanie charakterystyk wyszukiwaw
czych, do przechowywania samych dokumentów, a także do realiza
cji procesu porównywania charakterystyk dokumentów z instruk
cjami wyszukiwawczymi ltd./;

- ludzi współdziałających z systemem /tJ. osób, które korzystają 
z danego systemu informacyjno-wyszuklwawczego i obsługują go
.../ .X/

Czerny: Wstęp do teorii wyszukiwania informacji. Warszawa: 
Polska Akademie Nauk, Ośrodek Informacji Naukowej, 1978, 
s. 24. Materiały Szkoleniowe.

15



Zasługę Autora cytowanej pracy, który dężył do wotllwie 
pełnego zaprezentowania problemu wyszukiwania informacji, jest 
zwięzłe sformułowanie myśli, że na system informacyjny składa 
się szereg wzajemnie powięzanych czynników, wśród których wystę
puję również użytkownicy informacji. Oednakże Autor ograniczył 
czynnik ludzki właśnie tylko do użytkowników Informacji /"osób, 
które korzystaję*/ 1 pracowników służb informacyjnych / “i obsłu
guję go"/. Pominęł natomiast osoby, które wiedzę /informację/ 
tworzę, a więc tworzę składniki "zbioru wyszukiwawczego”, a tak
że "aparat logiczno-semantyczny", nie mówięc już o tworzeniu na
ukowych podstaw do konstruowania i doskonalenia "środków techni
cznych". Nie wzlęł on również pod uwagę tych uczestników procesu 
informacyjnego, którzy wiedzę przekazuję i ję nabywaję poza ra
mami formalnie wyodrębnionej działalności informacyjnej, a więc 
czynnych 1 "biernych" uczestników procesu dydaktycznego.

W rzeczywistości proces informacyjny, traktowany jako nie- 
rozdzielny składnik historycznego rozwoju wiedzy, a więc przede 
wszystkim naukl^'^, obejmuje nieco więcej kategorii działalności 
- i prowadzęcych ję ludzi - na przykład działalność w zakresie: 

1/ poszczególnych dyscyplin naukowych /formułowanie pojęć, 
praw 1 teorii naukowych i wyrażanie ich - głównie, choć nie tyl
ko - w postaci piśmienniczych dokumentów pierwotnych/;

2/ naukoznawstwa /zwłaszcza w części dotyczęcej prawidłowo
ści rzędzęcych różnymi dyscyplinami naukowymi, metod pracy ba
dawczej, prawidłowości 1 zasad komunikacji naukowej/;'^

3/ terminologii /zasady prawidłowego powszechnie zrozumia
łego wyrażenia ustaleń naukowych/;

4/ nauki o systemach, logiki i lingwistyki/wzajemne dostó- * 
sowanie różnych elementów systemu informacyjnego, tworzenie i 
doskonalenie klasyfikacji, języków informacyjńych/;

5/ nauki o informacji naukowej /zasady tworzenia systemów 
Informacyjnych, prawidłowości rzędzęce ich funkcjonowaniem, or
ganizacja usług informacyjnych, badanie potrzeb użytkowników in
formacji/.

X / Pewne składniki wiedzy o obiektywnej rzeczywistości, majęce za> 
stosowanie w nauce i praktyce społecznej, powstaję w drodze do* 
świadczenia produkcyjnego, gospodarczego itd.
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Wydaje alę. że plerweze cztery epośród aryalenlonych zakreeów 
działalności aogę być realizowane,będź wyłącznie przez pracowni
ków naukowych, b^dź co najaniej w ściełya codzlennya,kontakcie z 
nini,

Posłużwy elę przykładów zadart związanych z opracowanlea 
środków.llngwiatycznych eyeteau Inforaacji naukowej w raaach Je
go projektowania i późniejezego ich doekonalenia. Zgodnie z 
"Projektea ogólnya SINTO". zespół środków lingwistycznych syste- 
Bu dziedzinowego aa obejaować:

a/ klasyfikację z aetodykę JeJ zastosowania,
Ь/ Język deskryptorowy.
Oęzyk deskryptorowy składa się z następujęcych eleaentów^^:

- leksyki zawartej w tezaurusach tzw, nadrzędnych i dziedzinowych 
/istniejęcych i projektowanych/,

- graaatyki /reguł i syaboli/ do łęczenia Jednostek leksykalnych 
/deskryptorów/ w poprawne wyrażenia Języka wchodzęce do opisu 
deskryptorowego dokuaentu,

- reguł seaantykl, tj, reguł przekładu słów kluczowych języka na
turalnego na Język inforaacyjny systeaus

Precyzyjne zdefiniowanie i szczegółowy opis tych eleaentów 
Języka systeou powinny znaleźć się w odpowiednich dokuaentach ae- 
todycznych projektu systeau - w aetodyce analityczno**syntetyczne- 
go opracowania dokumentów oraz w rozdziale projektu technicznego 
systemu dziedzinowego. Bez rozwięzania tych problemów prowadzenie 
prac nad szczegółowymi elementaal Języka informacyjnego może być 
utrudnione i niedostatecznie efektywne nawet w praktyce ekspery- 
aentalnej. Dlatego zania podejmie się budowę szczegółowych Języ
ków Inforaacyjnych trzeba sprecyzować te elementy struktury i or
ganizacji systeau, które aaję wpływ na charakter i strukturę środ< 
ków lingwistycznych. Chodzi o następujęce elementy:

1/ charakterystykę źródeł inforaacji wejściowej - rodzaje 1 
formy dokumentów, stopleó szczegółowości ich opracowania,

2/ charakterystykę użytkowników systemu, formy usług infor
aacyjnych, organizacja obsługi.

charakterystykę rodzajów i zakresu teaatycznego pytaó in
formacyjnych, fora i trybu ich przekazywania i precyzowania.

Według E. Artowicz: Uwagi dotyczęce perspektywicznego plano
wania środków lingwistycznych Zautoaatyzowanego MSINS..., aa- 
szynopis w OIN PAN.

17



4/ charakterystykę produktów wyjściowych systeau, ich wyko
rzystania /wielokrotnego dla różnych profili tematycznych przy Je
dnokrotnym opracowaniu/ oraz obiegu w systemie,

5/ charakterystykę przyjętej metodyki opracowania powięzanę 
z organizację informacji wewnętrzsystemowej /struktura, kon
trola i aktualizacja banków danych/,

6/ charakterystykę sprzężenia zwrotnego w systemie dla ce
lów rozwoju i optymalizacji środków lingwistycznych.

Zadania te muszę być wykonane przez służby informacyjne, ale 
też na tym ich rola w zasadzie się kończy. Dalsze prace, tj. do
bór i systematyzacja terminów majęcych wchodzić do klasyfikacji i 
Języka deskryptorowego może być przeprowadzony tylko przy udziale 
specjalistów z poszczególnych dyscyplin naukowych.

W zakresie doboru terminologii konieczne Jest uwzględnienie 
takich zagadnień. Jak: terminologia stosowana w danej dyscypli
nie naukowej w Polsce; terminologie stosowane w tej samej dyscy
plinie w Językach obcych, w których ukazuję się ważniejsze zbio
ry literatury światowej, tendencje rozwoju terminologii specjali
stycznej - zarówno w Języku polskim. Jak też w ważnych dla danej 
dyscypliny naukowej Językach światowych. Z kolei w zakresie sys
tematyzacji wybranych terminów konieczne Jest zapewnienie pomocy 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny Językoznawstwa, 
którzy sę niezbędni do ostatecznego rozwięząnia takich zagadnień. 
Jak leksyka tezaurusów, ustalenie gramatyki J^ęzyka deskryptorowe
go, reguły semantyczne /reguły przekładu słów kluczowych i wyra
żeń Języka naturalnego na deskryptory i wyrażenia deskryptorowe/.

Przykład drugi; zgodnie z “Projektem ogólnym SINTO" - i zgo
dnie z logikę potrzeb informacyjnych - należy zakładać, że obok 
podsystemu informacji o dokumentach będę opracowywane i wdrażane 
części faktograficzne poszczególnych systemów informacyjnych. 
Również w tym przypadku Już samo ustalenie, co w danej dyscypli
nie naukowej należy traktować Jako “fakty” zasługujęce na infor
mowanie o nich, może być zrealizowane tylko przez same zaintere
sowane środowiska naukowe, ponieważ służby informacyjne nie bę
dę w stanie wykonać tego zadania we własnym zakresie.

Kolejnym odcinkiem działalności informacyjnej wymagajęcym 
bezpośredniego udziału pracowników nauki Jest opracowywanie prze- 
ględów analityczno-syntetycznych, obrazujęcych stan i tendencje 
rozwoju badań w zakresie różnych dyscyplin i problemów naukowych.
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Opracowania tego typu wymagaj« bezpośredniego udziału Ich autorów 
w życiu naukowym krajowym 1 międzynarodowym, a jednocześnie mogę 
stanowić cenny materiał Informacyjny dla organizatorów nauki,ba
daczy, a także dla służb informacyjnych, jako wskazówka, w jakich 
zakresach tematycznych i problemowych informacje naukowa powinna 
być growadzona 1 rozpowszechniana.

NAOPILNIEOSZE ZADANIA W ZAKRESIE BUDOWT SYSTEMU INFORMACJI 
NAUKOWEJ WYMAGAJyâ CE UDZIAŁU UCZELNI TYPU UNIWERSYTECKIEGO

Obecnie kształtuję się trzy główne kierunki prac związanych 
z budowę systemu informacji naukowej, tj. prace studyjno-projek- 
towe, działania organizacyjno-normatywne oraz działania wdroże
niowe.

21adaniea prac studyjno-projektowych jest uzyskanie ogólnego 
obrazu systemu w projekcie ogólnym i szczegółowych /technicz
nych/ projektach podsystemów dyscyplinowych. W obu tych fazach 
projaktowanla konieczne będzie wychodzenie od zarejestrowania i 
oceny stanu aktualnego /Istniejących zbiorów, placówek i proce
sów informacyjnych/, stanu docelowego /ostatecznego, do którego 
osiągnięcia należy dążyć, ale który będzie się oczywiście zmie
niać wraz z upływem cusu/ oraz dróg 1 metod przejścia od stanu 
aktualnego do docelowego, W obu fazach muszą być uwzględnione co 
najmniej takie elementy, jak wielkość, charakter i struktura zbio^ 
rów, ustalenie ogniw sieci informacyjnej, ich potencjał lokalowy, 
techniczny, kadrowy oraz finansowy, zakres tematyczny systemów, 
krąg użytkowników informacji, funkcje 1 formy procesu Informacyj'* 
nego, instrumenty metodyczne i normatywne, kierunki, formy 1 za
sady współpracy.

Warunkiem wykonania tych zadaó jest wykorzystanie dostępnej 
literatury 1 innych dokumentów, wykorzystanie doświadczeń obcych, 
rozpoznanie poglądów, ocen i stanowisk placówek mających stanowić 
ogniwa przyszłej sieci systemu oraz placówek, urzędów i organize^ 
cji reprezentujących poszczególne dziedziny nauk, a także życia 
społecznego i gospodarczego w kraju.

Jest rzeczą jasną, że oprócz szerokiego udziału w pracach 
projektowych możliwie dużej części placówek przyszłej sieci in
formacyjnej - a także licznego grona specjalistów spoza tych pla-
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cówek - do pomyślnego przebiegu prac projektowych będzie niezbęd
ne zdobywanie własnych doświadczeń praktycznych, na podstawie 
wdrożeń eksperymentalnych i pilotowych. Konieczność ta wynika z 
tego, że:

1/ każdy system informacyjny o tak dużym zakresie działania, 
różnorodności przewidywanych potrzeb i użytkowników, zróżnicowa
niu tematycznym i problemowym, jest w Istocie rzeczy systemem u- 
nikalnym, którego opracowanie i wdrożenie wyłęcznie na podstawie 
zasad ogólnych i doświadczeń obcych nie jest możliwe;

2/ jednym z warunków działania przyszłych systemów jest 
istnienie kadr. które, niezależnie od ewentualnego wyszkolenia 
teoretycznego, muszę nabrać wprawy praktycznej , co jest możliwe 
tylko w ramach wdrożeń eksperymentalnych i pilotowych.

Ponadto wdrożenia - choćby odcinkowe - sę niezbędne do jak 
najszybszego zapewnienia praktycznej obsługi informacyjnej, któ
ra niestety jest dotychczas w Polsce dość mocno zaniedbana za
równo w zestawieniu z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi, 
jak też z większości# krajów socjalistycznych.

W zwięzku z powyższym celowa jest jak najszybsze przygotowa
nie wspólnymi siłami służb informacyjnych PAN i szkolnictwa wyż
szego decyzji w sprawie prac studyjno-projektowych, wdrożeniowych 
i organizacyjnych niezbędnych do rozwoju systemu informacji nau
kowej, oraz zapewnienie na te cele potrzebnych środków. Wyróżnie
nie tego kierunku działań, który określiliśmy wyżej jako zadania 
organizacyjno-normatywne, jest uzasadnione tym, że jakkolwiek 
wyniki prac studyjno-projektowych i wdrożeniowych powinny dawać 
podstawy do podejmowania odpowiednich decyzji, to jednak same 
tych decyzji nie zastępuję. Przygotowanie projektów decyzji i 
działania zwięzane z wprowadzeniem ich w życie stanowię specyfi- 
cznę dziedzinę, różnę od prac projektowych 1 wdrożeniowych.
W szczególności w chwili obecnej wytworzyła się paradoksalna sy
tuacja polegajęca na tym, że z jednej strony konieczne jest roz
szerzenie i przyspieszenie prac projektowych, pogłębiona ocena 
stanu Istniejęcego, wcięganie do udziału w tworzeniu systemówt
centralnych bibliotek naukowych 1 Innych placówek, równocześnie 
zaś nie ma do tego ani dostatecznych podstaw formalnych /co do
tyczy głównie Systemu Informacji o Naukach ścisłych i Przyrodni
czych/, ani niezbędnych do podejmowania takich prac środków. 
Bioręc to pod uwagę należałoby dężyć do skoncentrowania istnie-
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jęcych rozproszonych sił i form działania przez podjęcie w trybie 
pilnym współpracy placówek Akademii i szkolnictwa wyższego w za
kresie tych zadań, których realizacja jest możliwa już obecnie.

Oednym z takich zadań nadajęcych się do szybkiej wspólnej 
realizacji przez placówki szkolnictwa wyższego i PAN,mogłoby być 
opracowywanie dokumentacyjne polskich źródeł informacji dla mię
dzynarodowych .i zagranicznych systemów informacyjnych, w celu u- 
zyskania, na zasadzie wymiany, dostępu do materiałów zagranicz
nych, a także w celu propagowania osięgnlęć nauki polskiej za 
granicę. Dotychczas opracowania takie sę wykonywane głównie dla 
wydawnictw informacyjnych Międzynarodowego Systemu Informacyjne
go Nauk Społecznych, zgodnie z planem działania tej organizacji 
na lata 1977-1980 i bardziej ogólnymi postanowieniami porozumie
nia o jej utworzeniu. W zamian za dostawę tych materiałów OIN PAN 
otrzymuje do rozprowadzenia w Polsce 35 kompletów 16 serii cza
sopisma referujęcego "Referativnyj Żurnał - Obicestvennyje nau
ki" : niezależnie od propagowania w ten sposób literatury polskiej 
w ZSRR i innych krajach, w których dostępne s4 "RŻ".

Istnieje ponadto propozycja opracowywania abstraktów z 30 
polskich czasopism społecznych dla Uniwersytetu w Pittsburghu 
/USA/, który podejmuje się publikować roczniki zawartości wybra
nych czasopism polskich 1 sprzedawać je we wszystkich krajach 
strefy dolarowej, przekazując stronie polskiej inne przygotowy
wane przez nich materiały informacyjne.

Nawiązana wstępnie współpracy z francuskim CNRS /Centre 
National de la Recherche Sclentlfique/ umożliwiłaby uzyskanie w 
trybie wymiany cennych materiałów informacyjnych z zakresu gos
podarczych zagadnień energetyki, co w warunkach pogłębiającego 
się kryzysu energetycznego mogłoby, jak się wydaje,przyczynić 
się do rozwinięcia badań w tej dziedzinie w Polsce i usprawnie
nia działań praktycznych.

Szczególnie duże możliwości korzystnej ̂ wymiany opracowań 
dokumentacyjnych literatury polskiej Istnieją wszelako w ramach 
współpracy z krajami socjalistycznymi.

W ramach Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk spo
łecznych Ośrodek w zamian za dostarczanie opracowań o literatu
rze polskiej otrzymuje i rozprowadza wśród około 80 placówek 
polskich publikacje bibliograficzne, abstraktowe i przeglądowe 
MSINS. Publikacje te obejmują łącznie około 6,5 tys. abstraktów
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i około 300 tys. opisów bibliograficznych rocznie oraz kilkaset 
jednorazowych publikacji typu przeglądowego na wybrane tematy.

Z kolei)w ramach majęcego powstać Międzynarodowego Systemu 
Informacyjnego Nauk Ścisłych i Przyrodniczych akademii nauk kra
jów socjalistycznych możliwe byłoby otrzymywanie w zamian za in
formację o literaturze polskiej około 6Ю0 tys. opisów bibliogra
ficznych /i częściowo opracowań abstraktowych/ rocznie, z zakre
su m.in. następujęcych dyscyplin naukowych:

Lp.
Dziedziny objęte bazę 
danych

Dostarczana rocznie ilość 
nowych informacji 
/dokumentów/

1. Biochemia 68 tys.
2. Biofizyka 11 tys.
3. Genetyka molekularna 10 tys.
4. Biologie molekularna

/biopolimery/ 7 tys.
5. Biologia - zagadnienie

ogólne 7 tys.
6. Onkologia 12 tys.
7. Farmakologia, toksykologia 26 tys.
8. Fizyka 80 tys.
9. Chemia 173 tys.

Potencjalni partnerzy zagraniczni przewidują ponadto, że 
w latach następnych będzie można otrzymywać bazy danych z pozo
stałych dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych /z wyjętkiem 
architektury i budownictwa/ oraz danych dotyczęcych wybranych 
zagadnień rolnictwa i medycyny.

Wszystkie wspomniane wyżej zagraniczne bazy danych sę już, 
albo będę w najbliższym czasie,emitowane na nośniku magnetycznym 
i mogę stanowić wystarcząjęce w cięgu dłuższego czasu źródło in
formacji o dokumentach pierwotnych omawiajęcych w zasadzie każdy 
z tematów i problemów badawczych realizowanych w Polsce.

Więżę się z tym kolejna możliwość wspólnego działania. In
formacja o istnieniu dokumentów pierwotnych z reguły użytkownika 
informacji nie zadowala, zwłaszcza jeśli jest nim pracownik nau
kowy. Po uzyskaniu informacji o istnieniu dokumentu pierwotnego 
chce on jak najszybciej otrzymać oryginał /lub kopię/ tego doku-

22



■entu. Bloręc zates pod uwagę^ ze etan zbiorów większości bi
bliotek naukowych w Polsce jest zbyt szczupły do zapewnienia ta
kiej obsługi inforaacyjnej,byłoby uzasadnione - naszym zdaniem > 
zorganizowanie współpracy bibliotek i placówek informacyjnych 
polegajęcej na utworzeniu wspólnego zbioru wtórnych dokumentów 
informacyjnych /mikroflsz/, który z kolei stanowiłby podstawę 
do zaopatrywania użytkowników informacji naukowej w kopie trudno 
dostępnych w Polsce zagranicznych publikacji czasopiśmienniczych. 
Ośrodek Informacji Naukowej PAN poczynił wstępne przygotowania 
do rozpoczęcia takiej współpracy, zwołując w roku 1979 naradę 
przedstawicieli.placówek, które - według posiadanego rozeznania- 
dysponowały wówczas niezbędną do produkcji i wykorzystania mi- 
krofisz aparaturą, W wyniku spotkania ustalono, że współpraca 
byłaby oparta na wykorzystaniu zbiorów uczestniczących w niej 
bibliotek, przy uwzględnieniu obowiązującego planu specjalizacji 
zbiorów materiałów bibliotecznych. Zbiory bibliotek wyspecjali
zowanych /centralnych i współpracujących/ w poszczególnych dzie
dzinach nauki byłyby w miarę możliwości uzupełniane - w drodze 
wzajemnego udostępniania do mikrofiszowania lub kopiowania - 
zbiorami z danego zakresu,posiadanymi przez inne biblioteki, 
głównie szkół wyższych, które wyrażą chęć udziału we współpracy.

Wspólny zbiór dokumentów źródłowych miałby znaczenie wyłą
cznie funkcjonalne; jego istnienie nie naruszałoby odrębności i 
podporządkowania administracyjnego uczestniczących w nim jedno
stek organizacyjnych.

Uczestnicy spotkania uzgodnili wstępnie następujące etapy 
budowy i rozwoju omawianego zbioru:

1, Placówki uczestniczące we współpracy przekażą sobie wza
jemnie, na zasadzie "każdy z każdym", wykazy tytułów czasopism, 
wykorzystywanych do zaopatrywania użytkowników w informację sy
gnalną, jak też w kopie spisów treści i /lub/ kopie artykułów. 
Posługując się tymi wykazami, к aż'la z placówek uczestniczących
we współpracy mogłaby zwracać się do każdej z pozostałych o za
pewnienie obsługi użytkowników własnego serwisu w zakresie pew
nej - uzgodnionej odrębnie - liczby tytułów czasopism, nie po
siadanych u siebie, a występujących w serwisie realizowanym 
przez placówkę partnerską.

2. W miarę rozwoju współpracy określonej w pkt. 1 dokony
wałoby się uzgodnionych wzajemnie rezygnacji z mikrofiszowania
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tych tytułów, które byłyby aikrofIszowane przez zainteresowane 
placówki dwu- lub wielokrotnie.

3. W dalszych fazach współpracy * na podstawie gromadzonych 
d o ś w i a d c z e ń  - zostałby uzgodniony wspólny wykaz tytułów czaso> 
pism wykorzystywanych, oparty na zasadzie pełnej - lub zbliżonej 
do pełnej eliminacji dublowania elę tytułów 1 podziału tego 
wspólnego wykazu oraz obsługiwanych użytkowników między placówka
mi współpracujęcymi. Określony w ten sposób wspólny zbiór tytu* 
łów czasopism byłby w szczególności wykorzystywany w wymianie z 
placówkami informacji /ośrodkami i bibliotekami/ krajowymi, nie 
uczestniczęcymi w omawianej współpracy, oraz z zagranicę.

4. W przyszłości należałoby również sporzędzlć wspólny w y  
kaz tytułów wszystkich czasopism posiadanych przez placówki u> 
czestniczęce we współpracy, przeznaczony zarówno dla partnerów, 
jak i dla otoczenia zewnętrznego, w kraju i za granicę. Przy 
opracowywaniu takiego wykazu należy oczywiście brać pod uwagę 
fakt sporzędzania wykazów ogólnopolskich przez Bibliotekę Naro- 
dowę, "Ruch" i Centrum INTE.

5. W miarę rozwoju współpracy jej uczestnicy powinni dążyć 
zgodnie do zapewnienia stanu, w którym wspólny zbiór wykorzysty
wanych tytułów stanowiłby również bazę źródłowę do eksploatowa
nych systemów SOI.

Każdy użytkownik informacji otrzymałby łęczny /obejmujęcy 
zgłoszone do wykorzystania we współpracy zbiory wszystkich jej 
uczestników/ wykaz tytułów czasopism z prawem dokonania wyboru 
interesujęcych go tytułów do pewnej liczby maksymalnej, która 
byłaby ustalona odrębnie, i mógłby otrzymywać kopie wszystkich- 
spisów treści z bieżęcych numerów /zeszytów/ tych tytułów oraz 
- na odrębne życzenie - kopie wybranych na tej podstawie arty
kułów.

Kopie spisów treści 1 artykułów byłyby wytwarzane bezpoś
rednio z oryginałów lub z eikroflsz /dlazokopll/ w zależności 
od charakteru posiadanych przez danę placówkę /lub udostępnia
nych jej przez Innę/ zbiorów 1 urzędzeó technicznych, przy czyn 
Ośrodek Informacji Naukowej PAN podjęłby się - w razie potrze
by - przeszkolenia pracowników innych współpracojęcych placówek 
w zakresie technologii wytwarzania mikrofisz i posługiwania się 
nimi.
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Współpraca tago typu powinna nieć charakter roboczy. Działa* 
nla na rzecz partnerów byłyby realizowane na zasadzie wzajemnego 
nieodpłatnego świadczenia usług. Całkowicie zbędne byłoby przy 
tym dęlenle do powołania nowej organizacji formalnej« odrębnej 
od przewidywanych dotychczas w ramach SINTO. Należałoby też przy* 
jęć zasadę* że rozwój omawianej współpracy nie noże prowadzić do 
zahamowania lub zaprzepaszczenia stosowanych wcześniej przez po
szczególne placówki form obsługi informacyjnej* aż do momentu* 
kiedy będę one mogły być zastęplone lepszymi.

Utworzenie 1 wykorzystywanie wspólnego banku mlkroflsz* 
wraz z nożllwę wymianę nlędzynarodowę* mogłoby już w najbliż
szych latach zapewnić polskiemu środowisku naukowemu dostęp do 
publikacji zawartych w około 4 - 5  tysięcach tytułów najważniej
szych światowych czasopism naukowych.

UNIVERSITY ANO SCIENTIFIC INFORMATION SYSTEM 

S u m m a r y

The authors characterize in the Introductory part of the 
article the distinguishing features of the two branch systems 
of the governmental Scientific Technical and Organizational In
formation System. Social Sciences Information System and Funda- 
ttental and Exact Sciences Information System which were put In 
Charge to the Polish Academy od Sciences. They treat of the con* 
ditlons of the development of these systems prejudging /among 
Other things/ the necessity of the wlda decentralization of In
formation activity. Then they point out the especially signifi
cant role of higher school* university typa In the social pro
cess of the development of knowledge. They distinguish three 
types of information processes in the university life. These 
are the processes connected with creation of knowledge* with 
its transfer by educators and with acquirement by students and 
other studying persons. In this connexion it is necessary that 
all academic schools participate in information process and not 
only their separated units such as libraries and information 
centres.
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As an example the authors Indicate the necessity of parti
cipation of university environments in creation|methods and in- 
telectual tools for information activity and in deepened docu- 
mentational elaboration of sources. They present some tasks re
lated to the development of information and urgently wanted* as 
the solution in the concret Polish circumstances the participa
tion of universities. The authors stipulate at the end for 
undertaking of further research on the place and role of uni
versity in scientific information.

УНИВЕРСИТЕТ И СИСТЕМА НАУ^ШОЙ ИНФОРМАЦИЙ 

Р е з ю м е

В вступительной части статьи авторами дается характеристи
ка отличительных признаков двух отраслевых, разрабатываемых в 
Польской Академии наук, систем (в области обществейныз^ наук и 
в области точных и естественных наук) Государственной Системы 
Научной, Технической и Организационной Информации. Рассматрива
ются условия развития этих систем, предопределяющих необходи
мость значительной децентрализации информационной деятельности. 
Обращается внимание на особо важную роль учебных заведений уни
верситетского типа в общественном развитии знания. В университе
те авторы выделяют три типа информационных процессов - процессы, 
связанные с возникновением нового знания, передачей его дидакти
ками и его присвоения студентами и другими учащимися лицами. В 
связи с этим возникает необходимость участия в информационных 
процессах учебных заведений в целом, а не только библиотеки и - 
центра научной информации.

В качестве примера авторы указывают на необходимость учас
тия университетской общественности в создании интеллектуальных 
методов к средств информационной деятельности, а также углублен
ных разработок документальных источников. В статье рассматриваю
тся задачи связанные с развитием информации, при решении которых, 
в конкретных польских условиях, необходимо также срочное участие 
университетов. В конце работы авторы высказывают пожелание прове
дения дальнейших исследований над местом и ролью университетов в 
процессе научной информации.
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KRYSTYNA WYCZAAsKA
Ośrodek Informacji Naukowej PAN

BIBLIOTEKA SZKOŁY WYŻSZEO OAKO OSrODEK 
INF0RMAC3I NAUK0WE3

Powiężenia działalności bibliotecznej i in
formacyjnej. Funkcje biblioteki szkoły wyż
szej i tendencje ich przemian. Drogi organi
zacyjno-techniczne stwarzajęce szanse prze
mian. Podział na biblioteki główne i wydżia- 
łowe. Różnorodne formy działalności informa- 
cyjno-dokumentacyjnej w bibliotece uczelni 
wyższej. Centralna rola działu informacji 
w bibliotece.

Temat biblioteki szkoły wyższej jako ośrodka informacji 
naukowej jest od pewnego czasu traktowany jako hasło, program, 
a co najmniej jest stwierdzeniem faktu ścisłego powięzania dzia
łalności bibliotecznej i informacyjnej. Nawet na wyższych uczel
niach jest wykładany przedmiot pod nazwę: bibliotekoznawstwo i 
informacja naukowa,i pod takę też nazwę występuję na uczelniach 
wyodrębnione placówki naukowo-dydaktyczne.

Problemom tym była poświęcona 6 Konferencja lATUL /Interna
tional Association of Technical University Libraries/, która od
była się w roku 1975, jak również 2 Słowacka Konferencja Pracow
ników Bibliotek Szkół Wyższych w Bratysławie w 1976 r. /30/.

Opracowanie niniejsze, majęce charakter skrótowy i szkicowy 
nie pretenduje bynajmniej do wyczerpania zagadnienia, jest jedy
nie próbę ustosunkowania się do następujęcych pytań:

'\Zagadnien£a Informacji Naukowej 1980 nr 1/36/
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1* Czy rzeczywiście biblioteki ezkół «yższyciy zwierzają do 
zolan funkcji i Jakie warunki akłaniaj^ Je do tego?

2. Oakie drogi organizacyjno-techniczne atwarzeJg azanae 
przeaian?

3. Czy dotychczasowy podział na biblioteki główne i wydzia
łowe Jest atut ев?

4. Kto podejmuje trud inforaacyjno-dydaktyczny w bibliotece
uczelnianej? —

5. Oaki Jest potrzebny zakres czynności biblioteki Jako oś
rodka infornacji naukowej nie tylko dla uczelni BacierzyateJ?

6. Udział biblioteki uczelnianej w systenie krajowya.

FUNKCOE BIBLIOTEKI SZKOŁY ШГГ232ЕЗ I TENOENCDE ICH PRZEMIAN

Biblioteka uczelni wyższej Jest JeJ integralng częśclg 
składowg i aa do spełnienia określone funkcje Jako Jednostka 
wspoaagajgca swoimi zbiorami /tzn. zasobami informacji/ dzie
dziny wiedzy reprezentowane na uczelni.

Ponadto,biblioteka stanowi laboratorium* w którym student 
uzupełnia proces naukowo-dydaktyczny na drodze specjalnej czyn
ności: studiowania literatury. Biblioteka Jako zbiór różnorod
nych publikacji* ksigżek* czasopism* rycin* map i Innych doku
mentów bombarduje swojg mnogościg treści i pobudzeń - przyczy
niaj gc się do tego i tworzgc sama to* co nazywa Abraham Moles 
charakterystyczng dla naszych czasów "kulturg mozajkowg" /18/. 
Stałe rozwijanie intelektu i etyki leży u podłoża funkcji bi
blioteki uczelnianej. Natomiast w wyniku otwartości systemu u-' 
czelni stwarzaję się możliwości realizacji haseł "uczelnia bez 
murów" i "biblioteka bez murów".

Biblioteka uczelniana to miejsce społecznych kontaktów* 
gdzie obowigzuję swoiste reguły zachowań. Biblioteka uczelni 
aa wreszcie stwarzać warunki do stałego odnawiania się nauki. 
Musi to więc być sam w sobie system dynamiczny* zdolny do wła
snej innowacji /25/.

Polscy autorzy wielokrotnie podkreślali zwigzki bibliote
ki z uczelnię 1 rolę* Jakę ona powinna spełniać dla dydaktyki* 
a także w środowisku zewnętrznym /7. 13* 26/.
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Budowa krajowego ayataau Inforwacjl naukowej SINtO zwobili* 
zowała biblioteki uczelni wyższych do czynnego uczestnictwa w 
jago organizacji i działaniu. Kilka bibliotek uczelnianych zo
stało wyznaczonych do roli jednostek centralnychr tj. podstawo
wych filarów systeau dla określonych grup dyscyplin.

Oe^nostki te« świadoeie przyjwujgc na siebie zadania, za
rażeń decyduję się na zwiększanie już dotęd pełnionych czynnoś
ci. aiao swoich bardzo złych a zapóżnionych w porównaniu z za
granicę warunków: lokalowych, wyposażenia technicznego, warun
ków finansowych i kadrowych. Dewizę tego aktywnego udziału w 
systeaie ogólnoinfornacyjnyn jest sfornułowanie autorów angiel
skich: "Integracja biblioteki i służb infornacyjnych jest pods
tawę i wprost dogodnę strategię postępu", co można.też w skali 
lokalnej w bibliotece tłumaczyć koniecznościę sprzężenia funkcji 
biblioteki z usługami inforaacyjnyal /20/.

□est rzeczę charakterystycznę, iż współpraca z systemem in
formacji naukowej i technicznej nie jest rzeczę nowę dla biblio
tek naukowych. System UNESCO - NATIS /National Information Sys- 
teps/ zalecajęcy integrację wszystkich służb informacyjnych jest 
tego przykładem, a wiele krajów wprowadza w życie tego rodzaju 
powiężenia /8/.

Na przykład biblioteki szkół wyższych we Francji, podlega- 
jęce Ministerstwu Uniwersytetów zostały wyznaczone do roli bi
bliotek uczelnianych /59/, a 20 z nich do roli bibliotek mlędzy- 
uniwersytecklch w stworzonej specjalnie sieci tych bibliotek, 
gromadzęcych 15 min księżek 1 83 tys. tytułów czasopism. W 1978r. 
stworzono ^ence Universitalre de Documentation et Information 
Scientifiques et Techniques, a jej zadaniem jest "opracowanie 
polityki dokumentacji i informacji naukowej i technicznej w 
ramach bibliotek uniwersyteckich. Celem zaś jeet dostarczenie 
dokumentacji i informacji naukowej i technicznej, uchwyconej w 
stałym jej światowym rozwoju, dla sied bibliotek uniwersytec
kich. a dobranej pod kętem rozwoju i oddziaływania nauki i te
chniki francuskiej". Drogę do tego jest modernizacja sieci bi
bliotek przez wprowadzanie automatyzacji, tworzenie baz danych 
bibliograficznych, banków danych i rozpowszechnianie informa
cji ~plerwotnej | a także ułatwianie korzystania z innych baz da
nych. Stworzono 3 systemy katalogów centralnych, które obecnie 
sę w trakcie scalania /1. 2, 9. 17, 22/.
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Organizacje sieci bibliotek Anglii /15/» Szwecji /27/, NRF, 
Stanów Zjednoczonych i innych krajów zmierzają do podobnych ce* 
lów. w Wielkiej Brytanii A.O. Meadows /16/ wyodrębnił 4 pola 
działalności informacji w skali krajowej: 1/ instytucje i a- 
gencje rzędowe. 2/ uczelnie, 3/ towarzystwa naukowe i zawodowe,
4/ przemysł. Autor ten jako zadania widzi: szkolenie potencjal
nych użytkowników Informacji 1 pośredników, jak służby informa
cyjne, dziennikarze; dostępność usług dla użytkownika i dostęp
ność Informacji oraz tworzenie nowych służb informacyjnych.

Biblioteki szkół wyższych należały zawsze do organizmów 
dość tradycjonalnych i statycznych. Pracownik naukowy, korzysta
jący z jej usług zadowalał się najczęściej minimalnymi świad
czeniami, zazdrośnie strzegąc swej samodzielności. Student zaś 
miał się tą samodzielnością wykazać. Kraje anglosaskie szyb
ciej poszły naprzód pod tym względem niż np. NRF, gdzie tylko 
nieliczne biblioteki.np.w Kolonii 1 Bremen wykazały swą większą 
otwartość,"przyjacielskość". dla użytkownika /"Benutzerfreundlich- 
keit"/ niż dawniej. Nowy styl wyraża się wydzieleniem "referen
tów” w bibliotekach, bibllotekarzy-specjallstów danej dziedziny 
dla udzielania porad fachowych korzystającym z bibliotek uniwer
syteckich. Oest to tym bardziej potrzebne, że pogłębia się zwią
zek nauki z praktyką, różne typy uczelni specjalistycznych powo
duję nacisk na inne biblioteki, ponieważ ich użytkownicy są przy
zwyczajeni do korzystania z bardziej precyzyjnych form usług. 
Klientela ta żąda przekroczenia granicy informacji bibliografi
cznej. skierowującej do źródła, ku bardziej rozbudowanej, prak
tycznie użytecznej.

Przyczyny tych nowych potrzeb widzą różni autorzy - np.
M. Saunderson /21/ - w socjotechnicznych warunkach współczesnoś
ci, co się wyraża też w zmianach form pracy personelu bibliotecz
nego dzięki postępowi technicznemu. Zasadniczą cechą czytelnictwa 
i korzystania z informacji, nawet przy rozwiniętych możliwościach 
usług, jest konieczność motywacji ze strony użytkowników, nato
miast biblioteki 1 służby informacyjne muszą to świadomie stymu
lować.

Na przemiany w świadczeniach bibliotecznych wpływa przyna
leżność do systemów, do wspólnot, wyrażających się systemem 
wspomagających się wzajemnie placówek, siecią działającą dla 
tych samych środowisk, dla tych samych osób prawnych i fizycz-
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nych. Typoifyal usługaai, wynikajęcyal za współpracy bibliotek 
s q :  udział w scentralizowanej Inforwacjl /katalogi centralne/; 
wypożyczania więdzybiblloteczne; udzielanie informacji telekso
wej; korzystanie z baz danych. Kierunek- scentralizowanych usług 
pomaga większej ilości użytkownikom, np. w zdecentralizowanej 
Francji^wypożycza się w systemie międzybibliotecznym 150 tys. 
pozycji rocznie, w częściowo scentralizowanej NRF - 2 min. po
zycji. zaś w scentralizowanej Anglii - 2.5 min. pozycji.

Autorzy świadomi wymogów współczesności żędaję. dalej idę- 
cych świadczeń bibliotek i placówek informacyjnych. Użytkownicy- 
-praktycy winni uzyskać dostęp do archiwów gospodarczych, do da
nych statystycznych, danych handlowych, rynkowych, informacji 
dotyczęcej bezpieczeństwa /zagrożenie zdrowia, skażenie środo
wiska/. patentów, archiwów osobowych i Innych /21/.

DROGI ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STWARZAJĄCE SZANSE PRZEMIAN

Posunięcia organizacyjne, zwięzane z uczestnictwem w podob
nej działalności, mogę przyczynić się do odnowy stylu 1 form pra
cy dotęd tradycyjnej biblioteki. Wprowadzenie techniki kompute
rowej do organizmów bibliotecznych stanowi ten środek, który u- 
możliwia podjęcie nowych zadań i przeorganizowanie dotychczaso
wych .

Należałoby jednak rozważyć, w jakim stopniu zastosowanie 
utomatyzacjl jest w stanie przekształcić bibliotekę uczelnlanę 
ośrodek informacji, taki. jakiego czynności przekroczyłyby ba- 
erę informacji bibliograficznej?

Przede wszystkim należy stwierdzić, że istnienie dobrej o- 
gólnowymiennej informacji bibliograficznej stanowi już duży po
stęp. Toteż międzynarodowe wysiłki zmierzajęce do ujednolicenia 
opisu bibliograficznego /Uniwersalna Rejestracja Bibliograficz- 
ла/. jego znormalizowania i dostosowania do formatu maszynowego 
sę podstawę dla wszelkich dalszych posunięć systemowych. Podob
ne cele przyśwlecaję IFLA w programie Powszechnej Dostępności 
Informacji.

Stykiem między systemami Informacji bibliotecznej a treś- 
cię prac informacji naukowej jako nowej dyscypliny jest klasyfi
kacja i języki informacyjno-wyszukiwawcze. oparte na analizie
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treści. Stosowanie klasyfikacji więdzynarodowych /np. UKO/ sta
nowi jeden z takich łuczników.

Informacja bibliograficzna sprzężona z informację katalogo- 
wę jest tym warunkiem,który umożliwia powodzenie SOI: wiadomość 
o istnieniu jakiegoś dokumentu uzupełnia się wiadomościę , gdzie 
jest przechowywany. .

Komputer pozwala na uzyskanie informacji rzeczowej, przy 
tym scalonej wedle różnych konfiguracji; a treść biblio
grafii analitycznych może być w pełni wykorzystana. Wreszcie 
dzięki zastosowaniu komputera można też uzyskać informację dla 
celów zarzędzania bibliotekę, a dane uzyskane z poszczególnych 
działów biblioteki ułatwiaję scalanie jej w jeden funkcjonalny 
organizm, niezależnie od podziałów formalnych.

Uczestnictwo biblioteki uczelnianej w systemie regionalnym, 
czy krajowym /nie mówięc o innych partnerach dziedzinowych/ w o- 
parciu o automatyzację umożliwiłoby wymianę informacji z archiwa
mi. z placówkami dysponujęcymi informację patentowę. legislacyj- 
nę i innymi, a co najważniejsze spełniłoby postulat ułatwiania 
orientacji użytkownikowi.

Sę to w tej chwili w naszych warunkach postulaty na przy
szłość. Na razie biblioteki politechnik, majęc już doświadcze
nia w zastosowaniu komputera oraz przejścia do różnych form in
formacji czynnej, dynamicznej - powinny ułatwić bezpośrednio, 
albo służęc swoim przykładem - wprowadzenie procedur zautomaty
zowanych innym bibliotekom uczelnianym.

PODZIAŁ NA BIBLIOTEKI GŁÓWNE I WYDZIAŁOWE

Dzięki podziałowi organizacyjnemu bibliotek uczelnianych 
na główne i wydziałowe, instytutowe, czy zakładowe można głę
biej i precyzyjniej przetwarzać informację i mieć bliższy kon
takt z czytelnikiem - użytkownikiem informacji. Biblioteka głó< 
waa /w polskim modelu/ pełni funkcje centrali wobec innych bî  
bliotek. ale w krajach, gdzie tradycje autonomiczne utrzymuję 
się. biblioteki pomniejsze uczelni ąę zależne tylko od swoich 
macierzystych jednostek organizacyjnych /np, postanowienia Mi
nisterstwa Uniwersytetów we Francji dotyczę tylko bibliotek 
głównych/.
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Podobieństwo biblioteki wydziałowej na uczelni do bibliote
ki fachowej w resortach gospodarki narodowej ne pewno istnieje, 
ale zależy od warunków lokalnych, a przede wszystkim od nożliwoó- 
ci kadrowych i stopnia zróżnicowania usług.

Biblioteka główna uczelni w systemie scentralizowanym współ
pracuje» a zarazem kontroluje biblioteki wydziałowe /wspólny ka
talog centralny, centralizacja zakupów, instruktaż i inne formy/. 
Ma to swoje zalety, ale również i wady. W niedawno prowadzonym 
sondażu stwierdzono Jak realnie wyględa funkcjonowanie bibliotek 
z dziedziny ekonomii i zarządzania na terenie Warszawy, na przy
kład. placówkę wydziałową* zlokalizowaną o ok. 20 km od bibliote
ki głównejIwyposażono tylko w 4 zagraniczne tytuły specjalistycz
ne. Wynik to zapewne przymusowej oszczędności* ale użytkownik 
nie zawsze zada sobie trud. aby w ogóle skorzystać z literatury 
w lepiej wyposażonej, ale odległej bibliotece głównej. Istnieją 
też rozwiązania bibliotek wydziałowych bez biblioteki głównej.

' Określenie w literaturze anglosaskiej bibliotekarza jako 
"subject librarian", "subject specialist", "information officer* 
/29/a w niemieckiej - "Referent", "Fachreferent" /4/. wyraża 
dążność do zatrudniania bibliotekarzy specjalistów. Biblioteki 
typu uniwersalnego nie są w stanie - poprzez bibliotekarzy o- 
gólnych - zapewnić specjalistycznej opieki nad zbiorami, a tak
że sprostać specjalistycznym zainteresowaniom użytkowników in
formacji wysoce sublimowanej. Ponawiające się wymagania "dialo
gu” i wprost stworzenia ścisłego "teamu": bibliotekarza i użyt
kownika, który pochodzi czy z uczelni, czy z jednostki przemys
łowej. administracji 1 in. /а taki coraz częściej korzysta z 
biblioteki uczelnianej/ - opierają się na kompetencji biblio- 
tekarza-informatora. W zagranicznych uczelniach istnieje funk
cja bibliotekarzy łącznikowych z przemysłem /3. 5. 6. 11/.

Problem kwalifikacji specjalistycznych leży też u podłoża 
pytania: kto powinien prowadzić kształcenie użytkowników w za
kresie bibliograficzno-bibliotecznym - czy pracownik naukowy 
uczelni, czy wyspecjalizowany bibliotekarz?

Wydaje się. że to zagadnienie łączy się ze stykiem zawodu 
bibliotekarza z dokumentalistą. Podstawę wydzielenia tej grupy 
zawodowej stanowi wykształcenie specjalistyczne, zgodne z pro
filem uczelni, czy placówki naukowej, z dodatkowym przygotowa
niem biblioteczno-informacyjnym /a teraz może też informatycz
nym?/.
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Koaputeryzacje bibliotek niesie ze sob^ zapotrzebowanie na 
personel przygotowujęcy dane i uwiejfcy przetwarzać inforwację 
pierwotnę na pochodnę. Ale nie tylko koeputeryzacja tworzy ten 
nacisk. WyZsze foray usług świadczone przez biblioteki sę jednya 
z warunków przynależności bibliotek do zróżnicowanych systeaów 
inforaacyjnych. Biblioteka uczelniana ausi rozbudować swoje agen
dy nie tylko o personel techniczny przygotowujęcy na podstawie 
spisów treści zagranicznych czasopisa /current contents/ odbitek 
kserograficznych. Oest także nacisk użytkowników-praktyków na
inforaację typu analityczno7Syntetycznego.

RÓŻNORODNE FORMY DZIAŁALNOŚCI DOKUMENTACYONO-INFORMACYONED
W BIBLIOTECE UCZELNI WYŻSZEO

Różnorodne foray inforaacji świadczone przez bibliotekę, 
można wydzielać według różnych punktów widzenia, na przykład:
- kolejności,na Jakę trefie użytkownik po wejściu do biblioteki:
- stopnie samodzielności wyszukiwania odpowiedniej inforaacji w 

zbiorze bibliotecznya przez użytkownika;
- stopnia głębokości przetworzenia inforaacji przez.służby in

formacyjne;
- stopnia trudności i pracochłonności danej usługi;
- stopnia zaangażowania środków technicznych, itp.

Scheaat /rys. 1/ zawiera w pewnya stopniu syntezę wszyst
kich tych podziałów.

Informacja pryaarna /I stopnia/ - to zbiory piśaiennicze 
i specjalne /czyli na różnych nośnikach/, do ktibrych użytkownik 
aa dostęp za pośrednictwem inforaacji pochodnej /II stopnia/. 
Oo niej należy zaliczyć:

a/ informacje wstępne - dotyczęce regulaminu biblioteczne
go, formalności korzystania ze zbiorów, przewodnik po zbiorach, 
objaśnienie aetody czy schematu katalogu;

b/ inforaację katalogowę: katalog alfabetyczny, rzeczowy, 
systeaatyczny, systea układu zbiorów /działowy/;

с/ informację rzeczowę: kartoteki tematyczne, wystawy bi
blioteczne, dostęp do baz danych, SDI zautomatyzowane i tradycyj
ne, katalogi rzeczowe, indeksy, bibliografie»
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NOWA ZNFORMACOA NAUKOWA

Placówki naukowe 
wytwarxa;)«ce/ 
zarządzaj«ca 1  

przetwarzaj «се 
NOWî  INFORMACOę

Dyskusje* interpretacje* 
ocena* krytyka* decyzje* 
inforwacja przetworzona

Raporty, analizy* skróty 
syntezy* podsuwowania* 
st rukt uryzowanle 
inforaacjl

Informacja odpowiednie 
/relewantna/ i

Informacja o źródle 
i skierowuj«ca 
do źródła

Informacja o informacji

Rys. 1. Schemat miejsca biblioteki jako ośrodka informacji 
w procesie wytwarzania nowej informacji naukowej 
/Opracowano na podstawie L.A. de 6EVS: Informetion servi
ces for a multi-disciplinary unit. Aslib Proceedings 
vol. 26:1974 a. 156/.
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d/ informację tercjarnę m  stopnia /informacja o informa
cji/: informacja problemowa, tematyczna, kwerendy, syntezy, 
przeględy, streszczenie, informatory, "quidy", encyklopedie, bi
bliografie bibliografii, bibliografie-abstrakty, informacja eta
tystyczna o bibliotece /dla celów zarzQdzania, dydaktycznych 
itd./, historia biblioteki, analizy użytkowania biblioteki,szko
lenie użytkowników. Do wszystkich tych form dokumentacji i in
formacji służyć mogę różne techniczne pomoce..

Natomiast czynnikiem nadrzędnym w stosunku do działalności 
informacyjnej biblioteki jest polityka naukowa uczelni, sprzężo
na z politykę działalności informacyjnej biblioteki dla potrzeb 
wewnętrznych uczelni, jak też dla otoczenia, zależnie od zapo
trzebowania oraz możliwości biblioteki uczelni i jej roli w o- 
gólniejszym systemie.

Zdefiniowanie co jest informacyjnę działalnościę bibliote- 
cznę, a co nie jest - byłoby zatem niełatwe do przeprowadzenia. 
Zagraniczne piśmiennictwo różnie traktuje te czynności.

Badania bibliotek uczelnianych W Anglii, a.in. ustalajęce 
jaka jest proporcja personelu bibliotecznego i przeznaczonego 
przez niego czasu na "działalność informacyjnę", wykazuje duży 
rozrzut - od 7,7^ do 60%. Zwięzane to jest z niejednolitościę 
wyposażenia badanych 63 instytucji i stopnia tradycjonalizmu o- 
raz bardzo zróżnicowanych usług /10/. Potencjał informacyjny 
Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie w 1977 r. dla potrzeb rzędu 
wynosił: 524 naukowców-specjalistów i 285 urzędników sporzędza- 
jęcych 300 tys. kwerend rocznie w systemie komputerowym /12/.

Trudne byłoby porównywanie tych danych z naszymi doświad
czeniami, w naszych warunkach dotychczasowe wydzielone działy 
informacji w bibliotekach uczelni wyższych - według zarzędzenia 
resortu szkolnictwa wyższego z 1961 roku /19/ - współpracuję ,ze 
sobę /np. działy informacji bibliotek szkół wyższych ekonomicz
nych/. Działy te mogłyby spełniać rolę ośrodka informacji we- 
wnętrz uczelni. Natomiast cała biblioteka mogłaby stać się na
prawdę ośrodkiem informacji naukowej- pod warunkiem sprzężonego 
działanie całej placówki bibliotecznej na rzecz zarówno wewnę
trzną uczelni, jak całego podsystemu, jaki został jej powierzo
ny /co Jest zamierzone w stosunku do wyznaczonych bibliotek cen
tralnych w systemie SINTO/.

Drugim bardzo ważnym warunkiem wydaje eię konieczność głęb
szego niż dotychczas penetrowania w treść dokumentów i sporzędza*
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Ula bardziej przetworzonej loforaacji. Przede wezyetkia nie woZe 
to być tylko typ inforwacji skierowującej do źródła /13/. Biblio
teka uczelniana noZe w tyn celu nawiązać óciślejezy kontakt z u- 
czelnię, która przez swój personel wogłaby ponóc bibliotekoa w 
tych usługach /które w scheaacie aieóciłyby się w dziale: snęli-, 
za/, woZe zatrudniać więcej dokuaentalistów.

Kadra biblioteczna natoaiast powinna być wyspecjalizowana w 
dziedzinach reprezentowanych na uczelni, lub wedle specjalizacyj
nej roli uczelni w ranach systenu, a także powinna wykazywać się 
znajonościę Języków obcych.

Poniżej wyaieniono czynności tak rozunianego ośrodka infor- 
nacji - zarazem biblioteki uczelni wyższej:
- świadczenie usług biblioteczno-inforaacyjnych dla własnej u- 

czelni /usługi o różnyn stopniu przetworzenia, różnym stopniu 
dostępu do oryginału oraz za ponocę różnych środków technicz
nych/;

- analogicznie usługi dla środowisk pozauczelnianych;
- uczestniczenie w zbiorowyn organizowaniu plbcówek informacyj

nych, w działaniu na rzecz wspólnego systemu /krajowego, regio
nalnego, dziedzinowego, innych bibliotek uczelnianych, biblio
tek wydziałowych, itp./;

- pobieranie informacji z zewnętrz i udzielanie JeJ na zewnętrz;
- kształcenie i instruowanie użytkowników różnych kategorii;
- kształcenie i instruowanie własnego personelu i placówek pod

porządkowanych ;
- opracowywanie narzędzi dydaktycznych dla wymienionych prac 

kształceniowych;
- opracowywanie narzędzi informacji. Jak np. katalogów, kartotek, 

klasyfikacji, bibliografii, indeksów, spisów treści itd.;
- dostosowywanie środków technicznych do celów informacyjnych 
/np. reprpgrafli, filmu, mikroform. telewizji, magnetofonu, 
komputera/;

- informowanie o wynikach naukosrych własnej placówki /dokumenta
cja prac własnych/;
informowanie o zbiorach własnych 1 obcych; 
informacja typu biograficznego:
udzielanie różnego typu informacji faktograficznych dla celów 
badawczych, dydaktycznych, zarządzania, gospodarczych, kultu- 

oświaty, politycznych itp.;
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- opracowywanie wydawnictw inforaacyjnych;
- organizowanie i opracowywanie teaatylcl wystaw* pokazów* konfa* 

rencji, eeainariów i oprawy oglądowej do imprez organizowanych 
przez uczelnię i inne Jednostki;

- eporzędzanie inforaacji eyntetycznej na podstawie posiadanych 
zbiorów;

- organizowanie życia naukowego biblioteki;
- inicjowanie nowych fora inforaacji i pozyskiwanie nowych użyt

kowników.
Ponadto,biblioteka szkoły wyższej powinna prowadzić badania 

nad stanea własnej placówki* JeJ zbiorów* JeJ pracy i nad wszel
kimi zagadnieniami łęczęcymi się z eodernizację* funkcjonowaniem 
i udynaaicznieniea zbiorów i użytkowania informacji w nich zawar
tej.

Problem^Jakie miejsce powinien zajmować dział inforaacji w 
takiej bibliotece, która miałaby warunki do podjęcia funkcji oś
rodka informacji w pełni rozwiniętego - trudno na obecnya etapie 
rozważać szczegółowo. Dział ten mógłby stanowić centralę*'serce* 
placówki, łęczęc wszelkie inne działania biblioteki uczelni wyż
szej - szczególnie w 'modelu zautomatyzowanym. Drugi warianty Ja
ki się nasuwa* to lokalizacja działu inforaacji bezpośrednio 
zwięzana z zarzędzaniem bibliotekę - skęd płynęłyby niezbędne 
informacje i dokęd saa dział informacji przekazywałby te. które 
byłyby istotne dla całości organizmu /zob. rys. 2/.

W każdym razie* wydaje się* że dział inforaacji nie może 
być traktowany Jako Jeden z działów* nawet majęc powiężenia z 
analogicznymi komórkami w sieci bibliotek systemu* ale będęc 
odizolowany od innych agend biblioteki. Taki kierunek pojawia 
się zarówno w literaturze zachodniej /14* 23/, Jak i radzieckiej 
w specjalistycznym czasopiśmie: "Naucnye 1 technicnye bibliote
ki SSSR". Funkcje bibliotecznego gromadzenia* magazynowania 
zbiorów* opracowywania* konserwacji* udostępniania itd. powinny 
być podporządkowane funkcji informacyjnej i dydaktycznej. Te 
"dwie ostatnie funkcje sę ze sobę ściśle powięzane: nie nożna 
wręcz odróżnić, gdzie przebiega granica informowania i doradztwa* 
informowania i kształcenia - ku samokształceniu i studiowaniu.

Wprowadzenie komputeryzacji w bibliot-ece szkoły sryższej, 
przy wszelkich wariantach organizacyjnych, ułatwiłoby, niewętpłi- 
wie, porozumienie w działalności biblioteczno-infornacyjnej* za-
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I wariant
Biblioteki wydziałowe

II wariant
Biblioteki wydziałowa

Rya. 2. Schematy aiejaca działu informacji w bibliotece 
uczelnianej, pełniącej rolę oćrodka informacji 
naukowej
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.mieniajęc bibliotekę w autentyczny, rozwijajęcy eię ośrodek infor* 
macji - ku pożytkowi korzystających, a^bez utraty dotychczae eks
ponowanych zadań "strzeżenia zbiorów" przez personnel fachowych 
kustoszy /"custodlo" - strzec, pilnować, czuwać, nadzorować, mieć 
w opiece/.

Zasadniczę funkcję biblioteki szkoły wyższej jest wspomaga
nie procesu dydaktycznego. Biblioteki te muszę jednakże spełniać 
coraz więcej nowych zadań, wobec zwiększonego napływu użytkowni
ków spoza uczelni. Sę to przedstawiciele przemysłu i innych gałę
zi gospodarki, administracji, kultury. Na świecie występuję ten
dencje, aby biblioteki szkół wyższych wchodziły w skład powięza- 
nych systemów Informacyjnych regionu, kraju, albo w ramach sieci 
bibliotek uniwersyteckich uwzględniały działalność w zakresie in
formacji naukowej i technicznej. Z zadań tych wynika konieczność 
zatrudniania wyspecjalizowanego personelu, zdolnego do udzielania 
specjalistycznej informacji i fachowego poradoictwa. Nowe okreś
lenia zawodowe: bibliotekarze-specjaliści dziedziny, biblioteka- 
rze-pracownicy informacji, referenci,referenci-fachowcy pojawia
ją się w bibliotekach szkół wyższych wielu krajów. W naszych wa
runkach wydaje się celowe zatrudnianie dokumentalistów - fachow
ców z poszczególnych dziedzin.

W specjalizacji bibliotek i ich możliwości informacyjnej 
obsługi użytkowników pomaga organizacja biblioteki szkoły wyż
szej, która wspomagana jest przez biblioteki wydziałowe, insty
tutowa i inne.

Zasadniczą tendencję jest zapotrzebowanie na informacje wy
chodzące poza tradycyjne informacje bibliograficzne i katalogowe. 
Komputeryzacja stwarza szanse na uzyskanie informacji rzeczowej, 
dowolnie przetworzonej, na wyzyskanie treści analiz dokumentacyj
nych, pomocy w zarządzaniu całościowym bibliotekę, niezależnie 
od jej formalnych podziałów oraz wymiany informacji wewnątrz da
nego systemu i z Innymi systemami informacyjnymi.

Biblioteki świadczę bardzo wiele usług w bardzo zróżnicowa
nej formie: udzielają informacji o informacji, przetwarzają in
formację pierwotną na pochodną, udostępniają dokumenty pierwotne; 
opracowuję kwerendy, zestawienia tematyczne, problemowe - w for-
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ш1е Analitycznej lub ayntatycznaj. Wydaja się. Za wazyatkla ta 
czynności powinny przafaiagać « oparciu o cały orgenlza bibliota- 
ki* a dział inforaacji wraz ze órodkaai tachnicznywi» która ułat
wiają i przyspieszają jego pracę* stenowi punkt centralny biblio
teki. W tan sposób zaciera się granica aiędzy dotychczas wydzie- 
lanyai pzynnoóciaai *bibliotocznyai* s "inforaacyjnyai* zaś cała 
biblioteka zaaiania się w ośrodek inforaacji w raaach danego sy- 
steau* nie zatracajęc swojego dotychczasowego charakteru.
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HIGHER SCHOOL LIBRARY 
AS SCIENTIFIC INFORMATION CENTRE

S U • • a r у

The essential function of the higher school library is to 
assist the didactic process. But these libraries aust accoaplish 
store and шоге tasks in the face of increased affluence of users 
from outside of school. These are the representatives of indus
try and other branches of national economy administration and 
culture. There is a world tendency to incorporate higher school 
libraries in interrelated information systems in a region, coun
try or to include the activity in the field of scientific and 
technical information within university libraries'networks.

It appears from those tasks the necessity to employ specia
lized staff able to furnish with far-reaching specialistic in
formation and competent guidance.

The basic tendency is the request for information going 
beyond traditional bibliographic and catalogue references. Com
puterization gives some chances to obtain Information which is 
objective and optionally processed, to use the content of ab
stracts, to have an aid in complex managing of the library ir
respective of its formal division, and in exchanging information 
within a given system and with other information systems.

Libraries render a lot of services in very differentiated 
form; furnish with references on information, process primary 
into secondary information, give the run of primary documents. 
They prepare queries, thematical and problem bibliographical 
lists in analytic and synthetic form. The author assumes that 
all these activities must follow basing on the whole library 
unit, and the information division with technical means, makes 
the focal point of the library. This way there is effaced the 
border between separeted so far "library* and “information" 
activities and the whole library turns into information centre 
within a given system without losing its hitherto character.»
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М Б Л И О Т Ш  БЫСШШ) 7 Ч Ш О ГО  8АВЩ НИЯ  
В KA4SCTBE ЦЕНТРА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Р е з ю м е

OcdOBBoS функцией библиотеки высшего учебного заведения 
является оказание помощи в дидактическом процессе. Тем не менее 
эти библиотеки, в связи с увеличением числа потребителей извне, 
должны выполнять все больше новых задач. В настоящее время в 
мире намечаются тенденции, чтобы вузовские библиотеки входили 
в состав взаимосвязанных информационных систем региона, страны 
или же, в рамках университетской библиотечной сети, занимались 
деятельностью в области научной и технической информации. В 
связи с этим возникает необходимость принятия на работу квали
фицированного персонала, способного уделять специализированой 
информации и компетентной консультации.

Замечается в настоящее время тенденция спроса на информа
цию, выходящую за рамки традиционной библиографической и ката- 
договой информации. Применение ЭВЙ дает возможность получения 
фактографической информации, соответственно переработанной;ис
пользования содержания документальных анализ; оказания помощи 
при общем руководстве библиотекой, независимо от ее формальных 
делений и обмена информацией внутри данной системы, а также об
мена с другими информационными системами. Библиотеки оказывают 
многочисленные услуги в развоооразной форме: уделяют информации 
Об информации, обрабатывают вторичную информацию на основе пер
вичной, облегчают доступ к первичным документам, составляют зап
росы, а также в аналитической или синтетической форме темати
ческие и прооденные списки публикаций. Автор предполагает, что 
все эти процессы должны протекать на основе деятельности всей 
библиотеки в целом, а отдел инфор|ации вместе с техническими 
средствами должен являться центральным пунктом библиотеки. Та
ким образом стирается граница между выделенными до сих пор "би
блиотечными" и "информационными" процессами, а библиотека, прео
бразовывается в центр информации в рамках данной системы, не 
теряя своего характера;
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ALINA CZYŻElłlCZ. KRYSTYNA WYCZAASKA 
Oórodek Inforaacji Naukowej PAN

INF0RMAC3A NAUKOWA W ZAKRESIE EKONOMII 
Wstępne badania sondażowe

Próba identyfikacji i typologii użytkowników 
inforwacjl naukowej z zakresu ekonoeli według 
charakteru ich potrzeb Inforeacyjnych. Sondaż 
wybranych bibliotek 1 oórodków inforeacji w 
celu ustalenia fora obecnej ich współpracy o- 
raz Bożllwości usprawnienia procesu przepływu 
inforeacji ekonoaicznej w wyniku posunięć or
ganizacyjnych. Sprawdzenie skuteczności ae- 
tody pośredniego rozpoznawania potrzeb użyt
kowników w oparciu o opinie ekspertów* tj.bi-'* 
bliotekarzy i pracowników ośrodków inforeacji.

Przy opracowywaniu przez Ośrodek Inforeacji Naukowej 
PAN założeń Systeeu Inforeacji Nauk Społecznych /SINS/ wynikła 
konieczność oceny rzeczywistej sytuacji organizacyjnej placówek 
inforeacyjnych, głównie bibliotek i stanu obsługi Inforeacyjnej 
ich użytkowników.

Uznano, iż w pierwszej kolejności dziedzinę wstępnych ba
dań sondażowych dla SINS powinna stać się ekonoeia wraz z orga
nizację i zarzędzaniee. Oest to bowiea dziedzina, w której szyb
kość inforeowania odgrywa istotnę rolę. W przeciwieństwie do 
nauk hueanistycznych, w ekonoeii oraz w nauce o organizacji i za- 
rzędzaniu - jako naukach stosowanych - inforeacja szybciej ulega 
dezaktualizacji. Inforeacja z dziedziny nauk ekonoelcznych odgry-

'Zagadnienia Inforeacji Naukowej” 1980 nr 1/36/
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.wa matną rolę nie tylko w wielu dyscyplinach nauki, ale ma tat 
pierwszorzędne znaczenie w praktyce • w prowadzeniu polityki 908*- 
podarczej zarówno w makro-, Jak i mikroskali,^ w zarządzaniu na 
wszystkich szczeblach, w tym w zarzędzaniu gospodarkę narodowę 
Jako całościę.

W drugiej połowie 1979 r. dokonano wycinkowego sondażu w wy
branych bibliotekach i ośrodkach informacji z zakresu nauk ekono
micznych, którego celem było:

1/ kolejne przybliżenie rzeczywistego obrazu potrzeb infor
macyjnych wszystkich zainteresowanych tę dziedzinę nauki, tj. o- 
sób i instytucji oraz ich identyfikacja dla wyprowadzenia typo
logii użytkowników i ich potrzeb,

2/ ustalenie istniejęcych powięzaó między bibliotekami i 
wskazanie możliwości współpracy dla stworzenia nowych kanałów 
przepływu informacji w podsystemie informacji ekonomicznej, two
rzonym w ranach SINS,

3/ sprawdzenie metody rozpoznawania potrzeb użytkowników 
z myślę o innych naukach społecznych.

Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia szczegółowych 
badaó wszystkich placówek uprawiajęcych działalność InformacyJ- 
nę z zakresu ekonomii ograniczono się Jedynie do ogólnego sonda
żu wybranych placówek reprezentatywnych dla poszczególnych ich 
typów występujęcych w obecnej sieci placówek zwięzanych z eko
nomię. Wyboru placówek dokonano kierujęc się wskazówkami udzie
lonymi przez prof.dr Ryszarda Chelióskiego z SGPiS - członka Ra
dy Naukowej Ośrodka Informacji Naukowej PAN i Rady Koordynacyj
nej SINS. Nie sięgnięto Jednak do wszystkich placówek organizu- 
Jęcych w swoim środowisku obsługę informacyjnę na wysokim pozio-' 
mie.

Niniejsza analiza obj^a ogółem 17 placówek. Informacje o 
dziesięciu z nich zebrano drogę wywiadu z kierownikiem biblio
teki lub ośrodka inforaacji/będź osobę go zastępujęcę/. Wywiady 
przeprowadzono w następujęcych placówkach /w nawiasie nazwisko 
osoby udzielajęcej informacji/:
1. Biblioteka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki /А. Ża

bi elska- He Ile/
2. Centralna Biblioteka Statystyczna /А. Oopkiewicz/
3. Biblioteka Komisji Planowania /□. Bill/
4. Biblioteka Instytutu Planowania /U. Tomorowiczowa/,
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5. Biblioteka Wydziału Mauk Ekonoaicznych UW /1. Głowacka/,
6 . Polskie Towarzystwo ^onoalcama /С. Wlndowskl/,
7. BOXNTE Instytutu Organizacji Zarzędzanla 1 Doskonalenia Kadr 

/А. Kaaldskl. W. Szczepanek/,
8 . Biblioteka Wydziału Zarządzania UW /I. Hałuszyńska/,
9. Branżowy Oirodek. Inforwacjl EkonoalczneJ przy Polskiej Izbie 

Handlu Zagranicznego /0. Szaraki/
10. Ośrodek Ookuaantacji 1 Biblioteka Instytutu Koniunktur i Cen 

Handlu Zagranicznego /А. Bielecka, A. Zawadzka, S.Soslśaki/. 
Inforaacja o pozostałych sladalu placówkach zaczerpnięto z 

opracowań przygotowanych w tych placówkach; niektóre z nich zo
stały zaalaszczona w ninlajszya nuaarza “Zagadnień Inforaacji 
Naukowej", pozostałe zostanę opublikowane w następnych nuaarach. 
Ponieważ artykuł Jest uogólnlanlaa wyników prac poszczególnych 
placówek, ze względu na koapletność syntezy, uznano za konieczne 
cytowanie celniejszych fragaentów tych opracowań,nawet zaalesz- 
czonych w ninlajszya zeszycie.

Wybór placówek objętych sondażea uwzględnię podział zespo
łu bibliotek ekonoaicznych na trzy g r u p y >

1 / biblioteki ogólnoekonoalczne - sę to dwie biblioteki 
centralne: Centralna Biblioteka Ekonoaiczna /Biblioteka SGPiS/
1 Centralna Biblioteka Statystyczna oraz Biblioteka Koaisjl Pla
nowania, Biblioteka Instytutu Planowania, Biblioteka Wydziału 
Nauk dconoaicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Biblioteka Pols
kiego Towarzystwa Ekonomicznego;

2/ biblioteki o węższej specjalizacji - sondaż dotyczy 
Ośrodka Informacji Centralnej CINTĘ, Biblioteki i BOINTE Insty
tutu Organizacji Zarzędzanla i Doskonalenia Kadr, Biblioteki Wy
działu 21arzędzania Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Towa
rzystwa Naukowego Organizacji 1 Kierowania, Biblioteki 1 Branżo
wego Ośrodka Informacji Ekonomicznej Polskiej Izby Handlu Zagra
nicznego, Biblioteki i Ośrodka Dokumentacji Instytutu Koniunktur 
i Cen Handlu Zagranicznego oraz Centralnej Biblioteki Narodowego 
Banku Polaklegof

3/ biblioteki o specjalizacji pokrewnej - sondaż uwzględ
nia Bibliotekę Sejmowę - Centreing Bibliotekę Legialacyjnę oraz 
Centralny Ośrodek Dokumentacji Prasowej PAP.

^^Podział wg H. UnieJewskleJ: Wprowadzenie do dyskusji Na II Na
radzie polskich bibliotek ekonomicznych w dniu 27 VI 1979 r. 
/maszynopis/.
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Zakres badania sondaiowego w dziedzinie nauk ekonomicznych 
rozszerzono przez objęcie analizą dwóch bibliotek ogólnych: Bi
blioteki Uniwersyteckiej w warszawie 1 Biblioteki OagiellońskieJ* 
które nają wyznaczoną centralną rolę dla nauk' społecznych w Sys- 
teale Informacji Nauk Społecznych.

W niniejszym wstępnym sondażu pominięto informację typu 
faktograficznego, stanowiącą przedmiot działania rządowych syste
mów informatycznych /SPIS, CENPLAN, PESEL/ w ramach zintegrowa
nego systemu zarządzania gospodarką narodową. SINTO zaó etanowi 
uzupełnienie wymienionych systemów, służąc pośrednio zarządzaniu 
gospodarką narodową. Wymienione systemy są bardzo rozbudowane i 
ocena ich funkcjonowania wymaga odrębnych badaó o szerokim zasię
gu. Tym bardziej, że obecnie funkcjonowanie systemów informacji 
faktograficznej nie wpłynęło zasadniczo na rozszerzenie zakresu 
informacji udzielanej przez biblioteki i ośrodki inforhacji nau
kowej. Centralna Biblioteka Statystyczna udziela jedynie informa
cji odsyłającej do źródeł publikowanych, a jej użytkownicy nie 
mają bezpośredniego dostępu do informacji faktograficznej, udos
tępnianej przez banki danych statystycznych.

Z sieci informacji naukowej ogólnoekonomicznej wyodrębniona 
została sieć informacji statystycznej, na której czele stoi Cen
tralna Biblioteka Statystyczna. Statutowo najważniejszymi użyt
kownikami Biblioteki są: kierownictwo, zakłady badawcze i de
partamenty branżowe Głównego Urzędu Statystycznego oraz resort 
statystyki państwowej, tj, urzędy statystyczne wojewódzkie po
siadające biblioteki 1 ośrodki informacji. Zadaniem tych biblio
tek i ośrodków informacji jest obsługa urzędu,terenowych organów 
władzy i administracji, uczelni, instytucji. Indywidualnych czy-, 
telników.

Centralna Biblioteka Statystyczna poza swoim resortem służy 
również potrzebom administracji państwowej, wyższych uczelni, 
pracowników naukowych zatrudnionych poza resortem, instytucji 
państwowych, studentów, uczniów szkół średnich, indywidualnych 
czytelników "hobbystów" interesujących się statystyką. Białostoc
kiego i Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BIBLIOTEK I OŚRODKÓW INF0RMAC3I

Ogólne warunki działania bibliotek, w kraju są > jak wiadoeo - 
trudne, a szczególnie warunki lokalowe, pozostające w dyspropor
cji do liczby korzystających oraz wynogów modernizacji technicz
nej i pogłębiania fora obsługi. Odczuwają to zwłaszcza duże bi
blioteki, które przyjęły na siebie funkcje bibliotek centralnych; 
przykładem tego może być sytuacja lokalowa Biblioteki Uniwereytec' 
kiej w Warszawie. Biblioteka Oagielloóska, mimo nowocześniejsze
go knidynku, ma również niedostateczną powierzchnię i nie noże u- 
dostępniać swoich usług większej liczbie zainterasowanych.

Zauważono również, iż biblioteki mniejsze, specjalistyczne, 
pełniące rolę wewnętrznych dla danych Instytucji maję ograniczo
ne warunki rozwojowe i nie mogę udostępniać swoich zbiorów zainte
resowanym z zewnętrz. Biblioteki radzę sobie w różny sposób:
- przenoszą część swoich agend do innych pomieszczeń,
- część zbiorów, rzadziej wykorzystywanych,przechowują w magazy

nach, czasem oddalonych od swojej placówki,'
- ograniczają dostęp do zbiorów,
- biblioteki mniejsze likwiduje się, a ich zbiory wcielane sę do 

bibliotek większych,
- biblioteki okoliczna o podobnym profilu porozumiewają się ze 

sobą w sprawie zakupu nowości,itp.
Biblioteka Dagielloóska jest drugą w kraju książnicą naro

dową, ponadto spełnia funkcje biblioteki uczelnianej i publicz
nej. Jako biblioteka uniwersytecka posiada zbiory wszelkich spe
cjalności, natomiast największa ilość koricystających poszukuje 
piśmiennictwa z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych. 
Podobnie kształtuje się sytuacja Biblioteki Uniwersyteckiej w 
Warszawie. Obie biblioteki notują ogromny wzrost usług informa
cyjnych, które dowodzą, iż użytkownicy czynią intensywne poszu
kiwania materiału, rośnie liczba wypożyczeń bibliotecznych,licz
ba usług reprograficzhyoh* Zapotrzebowanie na czasopisma znajdu
je wyraz w powodzeniu odbitek spisów treści zagranicznych czaso
pism naukowych /"current contents"/,co nie zawsze równoznaczne 
jest z uzyskaniem danego tytułu.

Lokalizacje /edires/ biblioteki wpływa znacząco na stan czy
telnictwa. Stwierdzono na przykład poważny spadek liczby czytel
ników Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w ostatnia roku w 
wyniku przeniesienia kilku wydziałów Uniwersytetu do odległych
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dzielnic. Podobnie z Biblioteki Towarzystwa Naukowego Organizacji 
i Kierownictwa, przeniesionej w 1978 r. z ul. Mokotowskiej na 
ul. Szturaowę, na Służewcu,w 1979 r. większość dawnych czytelni* 
ków przestała korzystać. Zbiory Biblioteki Polskiego Towarzys
twa Ekonoeicznego z siedziby Towarzystwa, przy ul. Nowy §wiat, li
cznie odwiedzanego eiejsca spotkań ekonoaistów, włęczono do Biblio
teki SGPiS. Biblioteka byłego Zakładu Prakseologii bardzo ceniona 
przez duże grono użytkowników, z Pałacu Staszica została przekaza
na do Biblioteki PAN w Pałacu Kultury i Nauki /z wyjgtkiee zbiorów 
z zakresu psychologii organizacji/.

Wydaje się. że przy lokalizacji bibliotek zasadę powinno być 
Jak największe ich zbliżenie terytorialne do środowiska, któreeu 
■aję służyć, uwzględnienie przyzwyczajenia dotychczasowych czy
telników do eiejsca, a także pewne “zróżnicowanie fizyczne" bi
bliotek, tJ. obok wielkich bibliotek, takich. Jak np. Biblioteka 
SGPiS, powinny być również i nniejsze biblioteki, usytuowane w do
godnym Biejscu /np. b. Biblioteka PTE na k̂>wyв Swiecie/, często o 
specyficznej, "kameralnej“ atmosferze sprzyjsjęcej skupieniu - w 
przypadku bibliotek o niewielkich zbiorach. Poza tym czas oczeki
wania na zamówionę kslężkę w dużych bibliotekach wydłuża się coraz 
bardziej. Często, aby otrzymać zamówionę książkę /bądź dowiedzieć 
się. że została wypożyczona/ trzeba dwukrotnie przychodzić do bi
blioteki. W małej bibliotece książkę, bądź odpowiedź, że' książka 
została Już wypożyczona,otrzymuje się natychmiast, lub prawie 
natychmiast. Niezbędny Jest natomiast w każdej, najmniejszej na
wet bibliotece sprawny i szybki system łączności /np. telefonicz
ny, teleksowy/ w zakresie informacji o zbiorach i usługach włas
nych, którymi interesują się inne biblioteki sieci.

Zdaniem większości respondentów - kierowników bibliotek i 
ośrodków informacji - niedostateczna liczba pracowników /brak e- 
tatów/ nie pozwala na rozwijanie działalności informacyjnej. Naj
bardziej Jaskrawym przykładem Jest stan zatrudnienia w Bibliotece 
Wydziału Zarządzania UW, gdzie zbiory są niewielkie ok. 6 500 wol., 
ale z biblioteki korzysta ok. 1200 studentów Wydziału; w Biblio
tece na etacie pracują dwie osoby /klerownlk-kustosz i młodszy 
bibliotekarz/. Z tego głównie powodu, tJ. braku etatów dokuaen- 
telistów, dokumentowanie publikacji ogranicza się do opisu bi
bliograficznego czy katalogowego i klasyfikacji katalogowej, bez 
analizy treści dokumentu /poza Instytutem Organizacji Zarządzania 
i Doskonalenia Kadr oraz Instytutem Koniunktur i Cen/.
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Со do stanu liczbowego zbiorów to ze względu na trudności 
dewizowe naleje liczba nabytków zagranicznych» zarówno kslężek» 
jak i czasopisa. Poczyniono pewne kroki, aby utrzynać liczbę ty
tułów czasopiaa zagranicznych koszten znniejszenla liczby egzen- 
plarzy. I tak, na przykład podstawowe zagraniczne czasopisna eko- 
noaicznę, które poprzednio otrzynywała zarówno Biblioteka Główna 
UW /BUW/, jak i Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, przy 
ul. Długiej - obecnie otrzymuje tylko BUW. Odległa od BUW Biblio
teka Wydziału Zarzędzania UW otrzymuje tylko cztery tytuły za
granicznych czasopisa bieżęcych. W czasie II Ogólnokrajowej Na
rady Bibliotek Ekonomicznych» która odbyła się w czerwcu 1979 r. 
postanowiono opracować wspólnie kartotekę tytułów czasopisa za
granicznych o szczególnej wartości, które w jak najszybszym ter
minie powinny znaleźć się w polskich bibliotekach.

Powszechnie występuje na dużę skalę sprawa publikacji zbęd
nych, tj. nie odpowiadajęcych zakresowi tematycznemu danej biblio
teki, dubletów, które ze względu na brak miejsca nie mogę być w 
niej przechowywane. Wyszukiwanie na własnę rękę chętnych, którzy 
przejęliby wydawnictwa zwięzane tematycznie'z ich działalnością, 
nie zawsze jest skuteczne. Na przykład, Biblioteka Wydziału Nauk 
Ekonomicznych UW systematycznie zwraca się na piśmie do odpowied
nich bibliotek z zapytaniami, czy sę zainteresowane otrzymaniem 
wydawnictw z ich zakresu/r«p. wydawnictw ONZ dotyczących ekonomik 
branżowych/. Pytania pozostają zwykle bez odpowiedzi, nawet tele
fonicznej. Wobec tego materiały te oddawane są na makulaturę.

ZBIORY I USŁUGI INFORMACYONE ORAZ ICH UŻYTKOWNICY

Podstawową formę informacji o zbiorach stanowią katalogi 
alfabetyczne oraz rzeczowe, przedmiotowe, systematyczne, działo
we, a także kartoteki. Najczęściej stosowaną klasyfikacją jest 
UKO, następnie klasyfikacje własne. Centralna Biblioteka Ekonomi
czna - Biblioteka SGPiS - od 1915 r. stosuje klasyfikację Library 
of Congress,w wersji zmodyfikowanej.

Ola potrzeb działającego już systemu ISIS, Instytut Organi
zacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr opracował własny tezaurus, 
oparty na tezaurusie ekonomicznym NRO. Natomiast analiza przydat
ności dla potrzeb ekonomistów polskich bazy danych, formatu zapl-
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sil danych bibliograficznych i tezaurusa, stosowanych w bazie da
nych "EKONOMIA" AWI-HfO" - NRO.przeprowadzona w OIN PAN,wypadła 
negatywnie. Biblioteka Główna Akadeeii EkonoeiczneJ w Krakowie, 
współpracująca z systenee KRAKUS, posługuje się układem działowym 
około 100 haseł /UKO - obocznie/.

Różnorodność stosowanych Języków informacyjno-wyszukiwaw- 
czych Jest poważną barierą w swobodnym przepływie informacji w 
obrębie sieci. Na wspomnianej naradzie bibliotek ekonomicznych w 
czerwcu 1979 r. stwierdzono, iż należy opracować tezaurus dla 
nauk ekonomicznych.

Wydawnictwa bibliotek i ośrodków informacji to głównie wyka
zy nabytków, ukazujące się w postaci kartkowej kilka razy w ty
godniu /np. w Bibliotece Instytutu Planowania,Centralnej Biblio
tece Statystycznej/, bądź biuletynów wydawanych z mniejszą czę
stotliwością od dwóch tygodni do kwartału. Większe biblioteki pu
blikują wykazy nabytków bieżących - zagranicznych /częściej/ i 
krajowych. Stosunkowo rzadko ukazują się publikowane bibliografie 
tematyczne. Jak np. "Planowanie gospodarki narodowej w Polsce Lu
dowej. Materiały do bibliografii". Warszawa: Biblioteka SGPiS 
1960 ... /dotychczas ukazały się 3 zeszyty, za lata 1944-1965/; 
Seria: Serwis Bibliograficzny GUS. Częściej publikuje się biblio
grafie prac własnych placówki naukowej, np. wydawnictwa SGPiS, 
GUS, czy w wersjach obcojęzycznych - Instytutu Planowania "Iz- 
brannyje raboty" i "Occasional Papers".

Niektóre biblioteki publikują informatory o zbiorach 1 usłu
gach własnych. Ostatnio ukazał się wydany przez Bibliotekę SGPiS 
informator o polskich bibliotekach ekonomicznych, niestety w 
zbyt niskim nakładzie 250 egz.. niewspółmiernym do zalnteresowa- - 
m a  i potrzeb nie tylko bibliotek ekonomicznych. Warto też wspom
nieć, że Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW we wszystkich 
wydaniach Informatora o Studiach Wydziału Nauk Ekonomicznych za
mieszcza rozdział poświęcony nie tylko Bibliotece Wydziału,ale i 
innym bibliotekom społeczno-ekonomicznym, co ma duże znaczenie 
dla orientowania studentów w korzystaniu z bibliotek naukowych.

Istotną rolę w obiegu informacji i w zalążku systemu, którą 
w chwili obecnej trudno przecenić, pełnią dwa wydawnictwa SGPiS 
o zasięgu ogólnokrajowym: Centralny Katalog Wydawnictw Zagranicz
nych treści społeczno-ekonomicznej,znajdujących się w polskich 
bibliotekach społeczno-ekonomicznych - półrocznik wydawany od
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1956 г, oraz wykaz Zagranicznych Czasopiaa bleięcych,znajdujących 
się w polskich bibliotekach społaczno^-ekonoaicznych, wydawany od
1957 r.« ukazujący się co dwa lata. Współpracujące biblioteki nad
syłają ujednolicone opisy katalogowe nabytków zagranicznych do Bi
blioteki 9GPiS« o ile przystąpiły do współpracy z Bibliotekę 
SGPiS w tya zakresie. Udział bowiea jest dobrowolny i. niestety, 
nie wszystkie biblioteki zgłaszaję inforaacje do katalogów cent
ralnych. Poza tę centralnę inforaację pozostaje na przykład Bi
blioteka ICowisji Planowania.

Wysokę ocenę cieszę się ukazujęce się trzy. razy w tygodniu 
"Rynki Zagraniczne", wydawane przez Polskę Izbę Handlu Zagranicz
nego, w nakładzie 8000 egz. Czytane sę nie tylko przez resort 
handlu zagranicznego. Czasopisao zyskało opinię źródła szybkiej 
i rzetelnie opracowanej inforaacji.

Ouźya uznaniea i popularnoócię darzone sę również biuletyny 
specjalne PAP, w tya biuletyn poświęcony ekonoaii.

Zakres i foray udzielanych przez placówki inforaacji zależę 
od charakteru placówki inforaacyjnej, jej wielkości, liczby pra
cowników, itp., lecz przede wszystkie od tego, koau te placówki 
aaję służyć. Wśród użytkowników bibliotek i ośrodków inforaacji, 
objętych niniejszya sondażea^występuję odbiorcy indywidualni i 
zbiorowi - od kadry kierowniczej szczebla centralnego poczynajęc 
po najliczniejszę grupę - studentów wydziałów ekonoaicznych prze
de wszystkia oraz innych kierunków /na wszystkich wydziałach obo-. 
więzuje agzaain z ekonoaii politycznej/.

Tak więc. ze względu na specyficzny charakter potrzeb w za
kresie inforaacji naukowej kadry kierowniczej szczebla centralne
go, wynikajęcych z obowięzku podejaowania decyzji w sprawach spo
łeczno-gospodarczego rozwoju kraju, specjalnie zorganizowana służ
ba inforaacyjna - Ośrodek Inforaacji Centralnej CINTE - aa za za
danie zapewnienie systeaatycznego dopływu aktualnej i rzetelnej 
inforaacji naukowej. "Cechy wyróżniajęce tę foraę inforaacji to:
- wysoki stopień analizy i syntezy, ale bez utraty niezbędnej 

koapletności.
- aożliwie aała objętość,
- niezawodność i wiarygodność,
- charakter prognostyczny,
- odpowiedni czas jej przetwarzania i forna wyaagana dla tego 
szczebla zarzędzania. Poza tya inforaacja ta powinna być istet-
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na dla omawianego problemu^ nie chodzi tu o katdą dostępną in* 
formację naukową na dany temat.

Odbiorcami informacji przygotowanej przez Ośrodek Informs- 
cji Centralnej Jest kierownictwo polityczne i'gospodarcze kraju« 
do którego naleię КС PZPR, centralne komitety stronnictw polity
cznych, Sejm PRL, Rada Ministrów F^L, kierownictwa centralnych 
urzędów gospodarczych oraz centralnej kadry kieromiczej /dorad
ców, specjalistów i referentów centralnego kierownictwa/. Z usług 
OIC korzystają również zainteresowane instytucje w kraju, kierow
nictwa poszczególnych resortów i kierownictwa polityczne i ad- 
minis tracyjne województw oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierow
niczych przy КС PZPR "/13/,

Wśród objętych sondażem placówek Jest to Jedyna kategoria 
użytkowników, dla której służba informacyjna przygotowuje opra
cowania analityczno-syntetyczne. Warunkiem odpowiedniego przygo- 
gowania informacji dla władz centralnych Jest przede wszystkim 
zespół pracowników i specjalistów współpracujących z Ośrodkiem 
Informacji Centralnej o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodo
wych i doskonałej znajomości Języków obcych. Obowiązkiem tych 
osób Jest śledzenie zmian zachodzących w świecie, znajomość 
programów i planów rozwoju społeczno-gospodarczego i postępu te
chnicznego kraju. Jako podstaw poszukiwań źródłowych oraz kontakt 
z odbiorcami Ośrodka Informacji Centralnej.

Następną w kolejności po władzach centralnych grupą użytkow
ników informacji ekonomicznej Jest kadra kierownicza wyższego 
szczebla administracji państwowej i resortów, a więc dyrektorzy 
i wicedyrektorzy departamentów, naczelnicy wydziałów w minister
stwach i urzędach centralnych, przewodniczący prezydiów rad naro
dowych, ich zastępcy i sekretarze, kierownicy wydziałów prezydiów 
rad narodowych, kadra kierownicza zjednoczeń, kombinatów 1 wiel
kich przedsiębiorstw, kadra specjalistów i doradców,zajmujących 
się problematyką zarządzania w administracji państwowej i gospo
darce narodowej. Ola tej grupy działalność informacyjną,uwzględ
niającą aktualny stan wiedzy i kierunki rozwoju w zakresie sze
roko pojmowanej problematyki organizacji 1 zarządzanie,prowadzi 
Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr. Instytut 
organizuje dla tego szczebla kadry kierowniczej kursy doskonalą
ce. z absolwentami tych kursów utrzymuje stały kontakt poprzez 
systematyczne dostarczanie la materiałów pomocnych w aaaokształ-
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ceniu /ksztełcenlu ustawiczny»/* Coraz wlększf rolę.ze względu na 
rosnący zbiór i rozszerzający się krąg odbiorców,spełnia działają
cy w Instytucie od 1976 r. autoaatyczny syste» wyszukiwania infor- 
■acji z zakresu nauki o organizacji 1 zarządzaniu - ISIS. W ra
sach SOI do 300 stałych odbiórców wysyłana jest inforsacja bieląca 
według 180 profili. Na życzenie - udziale się Inforeacji biblio
graficznej retrospektywnej /opis bibliograficzny książki wraz z 
abstrakte»/.

Chcąc aaksysalnie dostosować świadczone usługi do zapotrzebo
wania użytkowników BOINTE Instytutu opracował ankietę, którą za
łącza do przekazywanych odbiorcoa aateriałów z prośbą o jej wypeł
nienie. Ankieta trafnie foraułuje pytania, wyaagające precyzyjnej 
odpowiedzi dotyczącej takich spraw Jak adekwatność, koapletność. 
stopieó wykorzystania w pracy inforaacjl,dostarczanej przez sys- 
tea. poprawność analiz dokuaentacyjnych. tłuaaczeó tytułów oraz 
ogólna ocena współpracy z Ośrodkiea Inforaacji. Odpowiedzi na 
ankietę zaczęto dopiero groaadzić. Wyniki będą tya bardziej inte
resujące i ważne, że ISIS jest jednya z pierwszych w kraju zauto- 
aatyzowanych systeaów inforaacji z zakresu nauk społecznych. Ta 
zautoaatyzowana foraa obsługi rzutuje zapewne na opinię o całya 
Ośrodku. Ooświadczenia zebrane w lOZiOK powinny posłużyć przy 
budowie zautoaatyzowanych systeaów z innych dziedzin.

Kolejną kategorię użytkowników inforaacji naukowej z dzie
dziny ekonoaii stanowią pracownicy naukowi instytutów 1 wyższych 
uczelni. W niniejszy» sondażu o charakterze bardzo ogólny» kate
goria pracowników naukowych opisywana jest jako całość bez wyróż
nienia «łodszych pracowników nauki pracujących pod kierunklea. 
pracowników przygotowujących rozprawy doktorskie i habilitacyjne, 
saaodzielnych pracowników nauki, a wśród nich profesorów tworzą
cych własne szkoły naukowe. Potrzeby inforaacyjne tych grup są, 
oczywiścis, bardzo zróżnicowane.

Najczęściej stosowaną foraą inforaacji przekazywanej tej ka
tegorii użytkowników, a także ekonoaistoa praktyko», są opisy bi
bliograficzne. Wskaźnik korzystania z inforaacji bibliograficznej 
jest wyższy o osób korzystających dłużej z usług into, u osób z 
tytułea doktora czy aagistra, niż u ekonoaistów z wykształcenie» 
średnia lub niepełny» wyższy» /1/.

Za szczególnie przydatny rodzaj inforaacji pracownicy nauko
wi uznają inforaację typu "current contents" - spisy treści ble-
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żęcych czasopisa zagranicznych. Zainteresowani użytkownicy wybló» 
raj9 ze spisu treści interesujące ich artykuły, a następnie otrzy- 
■uję odbitki kserograficzne tych artykułów. Wśród omawianych pla
cówek serwisy tęgo typu prowadzę: Centralna Biblioteka Narodowe
go Banku Polskiego, Instytut Organizacji Zarzędzania i Doskona
lenia Kadr, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracownicy naukowi zainteresowani sę szybkie otrzywywanlea 
bieżęcej, sprofiłowanej, tj. wyselekcjonowanej pod względea pro
blematyki informacji interesujęcej danego użytkownika, informacji 
o nowych publikacjach. Na ogół pozytywnie oceniaję oni informację 
adnotowanę, Jakę sporzędza się w niektórych tylko placówkach.
Na przykład.z analiz dokumentacyjnych sporzędzanych w Ośrodku Do
kumentacji Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Z!agranicznego korzy- 
staję nie tylko pracownicy samego Instytutu, ale i innych placó
wek z pokrewnych dziedzin, a nawet jpracownicy Centralnego Związku 
Kółek Rolniczych mającego swą siedzibę w tym samym gmachu co Ins
tytut.

Z badań przeprowadzonych w Centralnej Bibliotece NBP wynika, 
że duża część użytkowników wywodzących się z kategorii pracowników 
naukowych wykorzystuje pochodne źródła informacji, takie Jak: abs
trakty, analizy dokumentacyjne i opracowania analityczno-syntety- 
czne, bądź niektóre z nich. Często poziom opracowań tego rodzaju 
Jest oceniany bardzo krytycznie. Przeważała przy tym opinia, iż 
streszczenie dokumentacyjne nie może zastąpić oryginału /część 
respondentów stwierdziła, że może zastąpić. Jeśli chodzi o doku
menty z dziedzin pokrewnych/. Ponadto informacja o nowych osiąg
nięciach nauki dociera do zainteresowanych z opóźnieniem. Inne 
przyczyny niedostatecznego polnformomowana to: brak dostępu do - 
materiałów źródłowych w przypadku zastrzeżonej tajności pewnych 
istotnych informacji, nieregularny dopływ czasopism zagranicz
nych, niedostateczne zaopatrzenie w literaturę zagraniczną, zła 
organizacja bazy informacji wewnętrznej, długi cykl wydawniczy, 
wreszcie - mała aktywność służb informacyjnych /5/, Podobne opi
nie wypowiadano w wielu innych placówkach odwiedzanych w czasie 
przeprowadzanego sondażu. Niepochlebną opinię o niskiej aktywno
ści służb informacyjnych kierownicy bibliotek tłumaczyli najczęś
ciej niedostateczną liczbą pracowników tych bibliotek czy ośrod
ków informacji, a także brakiem funduszy na prace zlecone.
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Omawiane badania potrzeb użytkowników przeprowadzone przez 
Bibliotekę NBP potwierdzaję fakt. Iż znaczna część pracowników 
naukowych 1 Innych osób z wyższym wykształceniem ekonomicznym o* 
trzymuje materiały 1 Informacje,potrzebne w Ich pracy zawodowej 
czy naukowej,dzięki kontaktom osobistym.

Następnę kategorię tworzę użytkownicy poszukujęcy informacji 
z zakresu: nauk ekonomicznych, nauki o organizacji 1 zarzędza* 
nlu, handlu zagranicznego - dla celów praktycznych 1 wdrożenio
wych. Ola tej głównie kategorii użytkowników świadczy usługi 
Branżowy Ośrodek Informacji Ekonomicznej, przy Polskiej Izbie Han
dlu Zagranicznego, Ośrodek pracuje na rzecz central handlu zagra
nicznego, części przemysłu wytwarzającego towary na eksport, cen
tralnego zarządu ceł, przedsiębiorstw transportowych i spedycyj
nych, ubezpieczeń zagranicznych. Ośrodek uruchomił kilka serwisów 
podających bardzo szybką 1 rzetelną Informację. Są to: serwis 
giełdowy agencji Reutera COMEURO,przekazywany dalekopisem z Lon- ' 
dynu; Informacja o kooperacji z przemysłem zagranicznym; informa
cja o możliwościach kontaktów handlowych, o organizacji polskiego 
handlu zagranicznego; specjalny serwis informacyjny dotyczący 
warunków dostępu na obcy rynek, tj. praktyki celnej i przepisów 
reglamentacyjnych; informacja o terminach, zakresach, przekroju 
towarowym wystaw i targów, ta ostatnia udzielana głównie na proś
bę zainteresowanych; Informacja o adresach firm zagranicznych; 
informacja o artykułach prasowych nt. handlu zagranicznego,świa
towego i gospodarki światowej - z czasopism zagranicznych. Sze
roką poczytność i wysoką ocenę zdobyły, wykorzystywane nie tylko 
przez resort handlu zagranicznego, "Rynki Zagraniczne",pismo wy
chodzące w nakładzie 8000 egz. Pod adresem Polskiej Izby Handlu 
Zagranicznego wysunięto jeszcze w 1976 r. /9/ postulat utworze
nia centralnej dla całego handlu zagranicznego komórki, która 
zajęłaby się tzw. "bonltasem” zagranicznych partnerów handlowych 
polskich central, tj. dostarczałaby Informacji o bieżącym stanie 
ich kont, kosztów, terminowości, solidności. Komisja Planowania 
zgłosiła zapotrzebowanie na Informację dotyczącą relacji cen w 
skali krajów socjalistycznych.

Informacja z dziedziny handlu zagranicznego, zagadnień gos
podarki światowej, dostarczana pracownikom naukowym instytutów rer 
sortowych^ma charakter bardziej teoretyczny, cechuje ją też dłuż
szy okres aktualności. Ośrodki informacji 1 biblioteki,stanowiące
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organizscyjnę całość lub wyodrębnione, opracowuję wyprofilowanę in- 
fornację dla pracowników i koaórek instytutów. Oeet to rodzaj in- 
forsacji ukierunkowanej w postaci zestawieó tematycznych biblio
grafii adnotowanej. Placówki te zasadniczo pracuję na rzecz swo
ich pracowników, ale, zapewne, można by doprowadzić do rozszerze
nia grona adresatów tych usług. Natomiast biblioteki instytutów 
resortowych szeroko udoatępniaję swoje zbiory na zewnętrz, także 
studentom. Opóźnienia, często niekompletność, tych usług sę spo
wodowane ustanowieniem priorytetów wypożyczeń, przede wszystkim 
dla własnych pracowników naukowych instytucji, a nawet komórek 
dokumentacyjnych przygotowujęcych analizy czy odbitki spisów 
treści nowości najbardziej poszukiwanych.

Wyodrębnionę grupę użytkowników informacji z zakresu ekono
mii stanowi grupa zawodowa dziennikarzy,przede wszystkie ekonomi
cznych. Dla ich potrzeb działa od 10 lat Centralny Ośrodek Doku
mentacji Prasowej przy PAP /2/. Ośrodek gromadzi dokumentację o 
najważniejszych wydarzeniach,o zjawiskach w kraju 1 na świecie, 
w postaci kilku milionów wycinków prasowych. Najważniejszym 
źródłem Jest serwis informacyjny PAP, poza tym 300 tytułów pra
sy zagranicznej z różnych regionów geograficznych i Językowych 
oraz prasa krajowa. Ośrodek selekcjonuje z materiałów bieżęcych 
informacje najważniejsze, analizuje Je, sporzędza wycięgi, stre
szczenia, zestawienia personalne i rzeczowe. Dokumentacja, prowa
dzona przez fśchowo przygotowanych dziennlkarzy-dokumentalistów, 
ułatwia uciężliwę i czasochłonnę kwerendę różnych źródeł. Od
biorcami informacji sę dziennikarze prasy, radia i telewizji, 
niemal wszystkie wydawnictwa prasowe, redakcje, wydawnictwa 
księżkowe, pracownicy frontu ideologicznego, resorty i instytu
cje, pracownicy nauki. Ośrodek wykonuje rocznie kilka tysięcy 
usług dokumentacyjnych, kserokopie wybranych materiałów, udzie
la informacji faktograficznych, biograficznych, przygotowuje set
ki opracowań analitycznych. Wydawnictwa informacyjne Ośrodka do- 
cieraję do szerokiego kręgu odbiorców i wydaje się, że można by 
Je wykorzystać w większym stopniu w ramach SINS.

Innym źródłem uzyskiwania informacji - zwłaszcza o życiu 
gospodarczym i' polityce gospodarczej - często niedostępnej /prze- 
pływajęcej Jedynie kanałami poufnymi/ sę zebrania Klubu Publicys
tów Ekonomicznych, na których dziennikarze informowani sę bezpoś
rednio przez działaczy państwowych 1 gospodarczych wysokiego
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szczebla. Ponadto, członkowie Klubu biorę udział w atałya szkole
niu, uczestniczę w konferencjach specjalistycznych, organizowa
nych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Konferencje takie sę 
aiejscem kontaktów elity ekonoaistów z różnych środowisk, a dys
kusje i opinie,kształtujęce się taa.maję szeroki zasięg społecz
ny w postaci niefornalnej.

W porównaniu z kadrę kierownlczę, pracownikawi nauki 1 prak
tykami życia gospodarczego,studenci wyższych uczelni stanowię 
najlicznlejszę grupę użytkowników. Biblioteki wydziałowe wyż
szych uczelni zakupuję tytuły z listy lektur obowięzkowych w 
większej ilości, nie zawsze jednak wystarczajęcej. Dlatego stu
denci, poczynajęc od I roku studiów, sę zmuszeni do korzystania 
z wypożyczeń międzybibliotecznych, co nie jest rozwięzeniem naj
lepszym. Często trudno ustalić, gdzie znajduje się poszukiwany 
tytuł, z kolei nie na każdej uczelni student może korzystać z 
wypożyczania międzybibliotecznego już od I roku. Stopniowo po
trzeby informacyjne studentów rosnę w miarę postępu ich nauki i 
uzyskiwania większej samodzielności w pracy naukowej. Stwierdza 
się jednak, że studenci czytaję czasopisma obcojęzyczne rzadziej 
niż inne grupy użytkowników /np. młodsi pracownicy naukowi/ /1 2/. 
Pierwszoplanowym postulatem tej grupy użytkowników jest wprowa
dzenie do usług biblloteczno-informacyjnych,' będź rozwinięcie na 
szerszą skalę,tłumaczenia artykułów z języków obcych. Potwier
dzeniem tego rodzaju zapotrzebowania jest fakt dużego zaintere
sowania wyłożonymi w niektórych czytelniach "Biuletynami specjal
nymi PAP”, zamieszczajęcyml tłumaczenia artykułów z prasy zagra
nicznej. Studenci, podobnie Jek pracownicy naukowi, dopominaję się 
często o analizy dokumentacyjne poszczególnych artykułów oraz 
ich tłumaczenia. Czasopisma abstraktowe nie sę dostatecznę pomo- 
cę w docieraniu do informacji ze względu na słabę znajomość ję
zyków obcych, tej grupy użytkowników.

Zapytania o informację rzeczowę dotyczę faktów, dat i naz
wisk jednostkowych. Rozpoznawania problemów bardziej złożonych 
pracownicy naukowi i studenci dokonuję sami. Ze względów dydak
tycznych nie przeprowadza się kwerend dla studentów, chociaż 
ten poględ jest coraz częściej podważany. .

Poza odmiennym sposobem obsługi informacyjnej kadry kierow
niczej, pomoc służb informacyjnych ogranicza się do dostarcza
nia użytkownikowi właściwego dokumentu pierwotnego - źródła.
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Zasadniczym stwierdzeniem dotyczęcya oceny potrzeb Informa- 
cyjnych różnych grup czytelników bibliotek, użytkowników ośrodków 
informacji naukowej była opinia wyrażona wprost lub pośrednio 
przez Drawie wszystkie placówki, że czytelnictwo, korzystanie z 
informacji naukowej, praktycznie ogranicza się do kręgu osób zdo
bywa jęcych wykształcenie formalne, tj, studiujęcych na wyższych 
uczelniach, odbywajęcych studia doktoranckie, plszęcych rozpra
wy habilitacyjne. Nawet większość pracowników naukowych czyta 
stosunkowo niewiele. Nie ma klimatu dla samokształcenia. Motywa
cja podnoszenia kwalifikacji zawodowych,czy też wiedzy ogólnej, 
nie potwierdzonego formalnie zdobyciem np. stopnia naukowego, 
sprowadza się najczęściej do osięgnięcla tylko własnej satysfak
cji.

Z obserwacji Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego wynika, 
że poza grupę osób “zmuszonych** do czytania koniecznością skła
dania egzaminów, przygotowania pracy, a więc studentów czy dok
torantów - nawykiem s y s t e m a t y c z n e g o  śledzenia 
nowości, odwiedzania biblioteki, korzystania z czytelni wyróż
nia się starsze pokolenie pracowników naukowych. Dlatego niepo
koi fakt skracania czy upraszczania cyklu przysposobienia bib
liotecznego studentów I roku /np. UW, SGPiS/, Mimo bowiem obo- 
więzkowego przeszkolenia stwierdza się często bezradność studen
tów, osób z wyższym wykształceniem, młodszych pracowników nauki 
- już na etapie poszukiwań bibliograficznych /1 2/, a nawet udos
tępniania bibliotecznego /np. niezmiernie rzadko na żędanie u- 
żytkowników wypożycza się materiały z bibliotek zagranicznych/.

Z obserwacji wielu bibliotekarzy, a także z wyników badań 
Centralnej Biblioteki NBP można wysnuć wniosek, że użytkownicy 
informacji /poza pracownikami naukowymi/ nie w pełni zdaję so
bie sprawę z własnych potrzeb informacyjnych o charakterze o- 
biektywnyffl, tj. wynikajęcych z zajmowanego stanowiska pracy.
3est to zjawisko niepokojęce, zwłaszcza, że w grupie pracowni
ków Centrali NBP badaniami objęte były wyłęcznie osoby.z wyż
szym wykształceniem, posiadajęce co najmniej stopień magistra 
i zatrudnione na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych /5/, 
Podobne opinie wyrażano w czasie sondażu w uniwersyteckich biblio* 
tekach wydziałowych oraz w SGPiS /pośrednio/.

Również wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut INTE, 
w zwięzku z pracami nad ogólnym schematem dzledzinowo-gałęzio-
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wym SINTO nasuwajQ "refleksje о konieczności wielostronnego popu* 
laryzowania probleaów inte wśród uczgcych się« studiujęcych i do- 
skonalęcych się w pracy zawodowej" /1/,

WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK 3AK0 PODSTAWA BUDOWY SIECI 
I PODSYSTEMU DLA NAUK EKONOMICZNYCH

W tej sytuacji rozproszenia i niewykorzystania usług infor- 
■acyjnych bardzo wiele zależy od inicjatywy i aktywności saaych 
bibliotek 1 ośrodków inforaacji. świadoaość konieczności podno
szenia i stałej aktualizacji wiedzy - "ustawicznego kształcenia" 
społeczeństwa, a szczególnie ludzi wykształconych - stawia przed 
bibliotekaai i służbę inforaacji naukowej społeczny obowlęzek 
poszukiwania wszelkich fora skutecznie popularyzujęcych osięg- 
nięcia nauki oraz nawyk systeaatycznego czytania. Biblioteki i 
służby inforaacyjne powinny szukać fora i sposobów aaksyaalnie 
zbllżajęcych księżkę i czasoplsao naukowe do czytelnika, wskazy
wać aożllwości wykorzystania ich przy rozwięzywanlu probleaów 
zawodowych i innych.

Możliwości bibliotek i ośrodków inforaacji sę poważnie o- 
graniczone trudnościaai: lokalowyai. finansowym, kadrowyali in- 
nyai. nie ujawnionyai w czasie niniejszego sondażu. Na pewno je
dnak aożna ułatwić dostęp do wielu z nich większej liczbie czy
telników. przede srszystkia drogę foraalnego rozszerzania katego
rii osób uprawnionych do korzystania z biblioteki, a także przez 
aożllwle pełne i wszędzie docierajęce inforaacje o Inforaacji - 
o lokalizacji zbiorów, o foraach inforaacji pochodnej, o usłu
gach i sposobie korzystania z nich. Inforaacja ta byłaby wpro
wadzana. oczywiście, stopniowo do wszystkich bibliotek społecz- 
no-ekonoaicznych. Przykładea negatywnya, tj. utrudniania czytel
nikowi dostępu do bibliotek, jest likwidacja wielu niewielkich 
specjalistycznych bibliotek. ZJawiskiea powszechnie występuję- 
cya jest dostosowywanie zakresu i fora inforaacji wyłęcznle do 
potrzeb własnej placówki, bez uwzględniania potrzeb innych za
interesowanych. ale zatrudnionych w innej placówce. Np. ROINTE 
w Ministerstwie Handlu Zagranicznego przygotowuje inforaację wy- 
łęcznie pod kętea potrzeb kierownictwa resortu, poaijajęc po
trzeby pracowników handlu zagranicznego.
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Inny przykład: Instytut Planowania Jest zainteresowany biu'* 
letynea dokuaentacyjnyn wydawany» przez* Bibliotekę Instytutu Fi>> 
nansów • ale opóźnienie inforaecji w ni» zawartej /do dwóch lat/, 
for»a • infornacja zbyt szczegółowe Jak na dókunent informujęcy 
o źródle, forma wydawnicza »ało czytelna /zagęszczony druk, ma*' 
i? czcionkę, na szary» powielaczowy» papierze/ - bardzo zmniej- 
szaję użyteczność tego wydawnictwa wśród odbiorców.

W wielu instytucjach haaujęco na .aożliwość udostępnienia 
dókunentów szerszeau gronu czytelników przez Bibliotekę wpływa 
rozdzielnik obiegu publikacji w instytucji, kiedy Biblioteka o- 
trzyauje dane wydawnictwo po wielu innych komórkach /często na
wet w koócu do Biblioteki ten dókunent nie dociera/. Jak »a to 
miejsce np. w Główny» Urzędzie Statystyczny», Instytucie Koniunk
tur i Cen Polskiej Izrby Handlu Zagranicznego.

Poważnę przeszkodę w swobodny» przepływie infornacji sta
nowi zastrzeżenie charakteru poufnego, będź do "użytku służbowe
go" informacji, bardzo często nie uzasadnione względami aeryto- 
rycznymi. w tyn przypadku bowien wydawca dokumentu »oże swobod
niej potraktować sprawę Jego foray, często nie musi występować 
o akceptację urzędu kontroli prasy. Często, bez specjalnego za
stanawiania się, nadaje się informacji ten Icherakter "na wszel
ki wypadek". Zastrzeżenie poufności dokuaentu odgrywa rolę 
szczególnie silnego haaulca w przepływie infornacji między re- 
sortaai.

Inny» powodem świadomego tworzenia barier przed czytelni
kami sę trudne warunki lokalowe niektórych bibliotek; na przy
kład z tego powodu Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zauszo- 
na jest ograniczać liczbę osób uprawnionych do korzystania z 
biblioteki /4/.

Usprawnienie obiegu infornacji z zakresu nauk ekonomicz
nych, a z czasem radykalna Jego poprawa były cele»,zorganizowa
nej przez Bibliotekę SGPiS w zwięzku z przyznanie» JeJ upraw
nień Centralnej Biblioteki Ekonomicznej - II Ogólnokrajowej Na
rady Polskich Bibliotek Ekonomicznych, która odbyła się w czerw
cu 1979 r. /15/.

Sieć bibliotek ekonomicznych działa od 1956 r«, kiedy pod
jęto współpracę nad wydawaniem centralnych katalogów. W cięgu 
minionych '22 lat wydano drukiem 44 zeszyty Centralnego Katalogu 
Wydawnictw Zagranicznych treści społeczno-ekonomicznej,znaJdu-
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Jęcych się «г polskich bibliotekach społeczno^ekonoeicznych oraz 
w niektórych innych bibliotekach naukowych oraz ukazujęcy się od 
1 9 5 7 r.f^co dwa lata,Wykaz Zagranicznych Czasopise Bieżęcych. 
Katalogi te sę w codziennym użyciu we wszystkich bibliotekach e> 
konomlcznych. nawet tych, które nie przystąpiły do tej współpra
cy /np. Biblioteka Komisji Planowania/, ponieważ udział był do
browolny. Mimo Jednak długoletniej powszechnie docenianej współ
pracy biblioteki, nawet te najmniejsze nie dostosowały /nie u- 
Jednoliciły/ opisów katalogowych dla katalogów wewnętrznych, do 
opisów przesyłanych do katalogów centralnych. Oeszcze trudniej
szą sprawą Jest ujednolicenie klasyfikacji. Zróżnicowanie zaś 
systemów klasyfikacji, katalogów 1 lokalnej niejednolitości w 
systematyzacji zbiorów są poważnym utrudnieniem dla użytkowni
ków. Na naradzie czerwcowej wskazano na konieczność podjęcia prac 
nad opracowaniem słownika haseł przedmiotowych /tezaurusa/.

Na naradzie dyskutowano takie sprawy zaopatrzenia bibliotek 
ekonomicznych w literaturę zagraniczną. Postanowiono wspólnie 
opracować kartotekę tytułów czasopism o szczególnej wartości, 
których brak w sieci polskich bibliotek ekonomicznych, a które 
w Jak najszybszym terminie powinny znaleźć się w tych biblio
tekach. Wiąże się to równocześnie z doinwestowaniem bibliotek w 
środki techniczne, szczególnie do szybkiej reprogrąfll dokumen
tów. Także wyposażenie bibliotek w teleksy umożliwiłoby szybką 
łączność mlęcizyblblloteczną, a użytkownikom zapewniło szybką i 
skuteczną informację o informacji. Wszelkie postanowienia o 
rozszerzaniu współpracy w ramach sieci będą realizowane metodą 
"małych kroków". Wyłoniony zespół koordynacyjny ma koordyno
wać i inicjować prace w sieci bibliotek ekonomicznych.

W związku z omawianą naradą nasuwa się spostrzeżenie pew
nego istotnego braku w podejściu do zagadnienia informacji nau
kowej z zakresu ekonomii. Otóż wśród ogniw sieci wymienia się 
tylko biblioteki, pomija natomiast takie ośrodki informacji Jak 
BOINTE Instytutu Organizacji Zarządzania 1 Doskonalenia Kadr, 
Branżowy Ośrodek Informacji Ekonomicznej przy Polskiej Izbie 
Handlu,czy w mniejszym stopniu Dział Dokumentacji przy Kance- . 
larli Sejmu PRL. Komórki te zostały pominięte zarówno w wykazie 
uczestników Narady /Jeśli przedstawiciele ich wzięli w niej u- 
dział to tylko w charakterze "obserwatorów"/. Jak i w Informa
torze o Polskich Bibliotekach Ekonomicznych^wydanym w 1979 r.
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przez Bibliotekę SGPiS. SINTO ma być zautoeatyzowanya aysteaea 
inforaacji, a więc doświadczenia zebrane przez ośrodki inforaa- 
cji przy uruchaaianiu ich ayateaów inforaacji powinny być przy
datne przy rozwięzywaniu podobnych probleaów'aniej zaawansowa
nych pod tya względea bibliotek. PoaiJanie przez Bibliotekę 
SGPiS tych ośrodków nie wydaje się aerytorycznie uzasadniona, 
podobnie Jak poainięcie Centralnego Ośrodka Dokuaentacji Praso
wej PAP na liście aktywnych organizatorów systeau inforaacji 
ekonoaicznej w raaach SINTO. Wydaje się konieczne i aośliwe włó
czenie do współpracy ^ w s z y s t k i c h  Jednostek zajauję- 
cych się informację ekonomicznę bez względu na przynależność 
resortową oraz nazwę komórki, tj. nieograniczenie się wyłącznie 
do bibliotek ekonomicznych. Tya bardziej, że wiodąca rola Bi
blioteki SGPiS - Centralnej Biblioteki Ekonomicznej Jest powsze
chnie uznawana nie tylko. Jeśli chodzi o bibliotekarstwo, ale 
w szerszya zakresie - informację naukową z dziedziny nauk ekono
micznych. Rzeczywista współpraca bibliotek, ośrodków informacji 
banków danych /GUS/ przy organizowaniu systemu informacji eko
nomicznej w ramach SINTO pozwoli stopniowo usuwać istniejące o- 
becnie bariery, również natury formalnej w przepływie informa
cji.

Sondaż ujawnił, że ogromna ilość placówek organizuje infor
mację dla potrzeb własnych. Jak i różnych grup użytkowników z 
zewnątrz. Natomiast główne pytanie o stopień koordynacji tzn. 
ekonomiczności tych wysiłków pozostało otwarte, mimo zalążków 
myśli scaleniowych i świadomych też poczynań w tym kierunku ze 
strony bibliotek.

Wysuwanie innych, bardziej szczegółowych propozycji czy 
wniosków dotyczących dalszego usprawniania dotychczasowych fora 
pracy i dążenie do zorganizowania pełnego systeau /czy podsyste
mu/ informacji z zakresu nauk ekonomicznych - może być uzasad
nione dopiero po przeprowadzeniu głębszej i bardziej wszechstron* 
nej analizy niż niniejszy sondaż. Powołane są do tego placówki^ 
szczególnie dobrze znające teren i różne uwarunkowania służb in
formacyjnych - przede wszystkim biblioteki centralne SGPiS i GUS 
i ich partnerzy w SINTO,

Okres analizy systemowej, poprzedzający wprowadzenie nowych 
zautomatyzowanych środków do wspomożenia procesu informacji w bi
bliotekach i ośrodkach informacji Jest okazją pogłębienia znajo-
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mości odbiorców i możliwości zaspokójenim ich prawdziwych po« 
trzeb w zakresie informacji naukowej. Dako techniki badaó użyt
kowników wydaję się najsłuszniejsze obserwacje czynione przez 
służby informacyjne i opinie ich, z ewentualnym testowaniem no
wych form obsługi.
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SCIENTIFIC INFORMATION IN THE FIELD OF ECONOMIC 
Preliminary exploration

S u a m a г у

The article presents the results of sounding of the chosen 
libraries and information centres in the field of economic scien* 
ces and a trial of identification and typology of their users. 
The aim of the sounding was:
- to ascertain the existing connections between libraries and 

possibilities of improving the process of economic informa
tion-flow.
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- to verify eethode of recognition of ueere' needs end poeeibili» 
ties of the application of these eethoda in other social scien««* 
ces included into the Social Sciences Inforeation Systea.

There was stated the occurence of foraal and organizational 
barriers heaping the inforaation-flow between departaents and of 
foraal liaitations concerning the opportunities of using inforaa- 
tioh processed by inforaation services and prepared entirely for 
a given cathegory of users. As for other unfavourable phenoaenas 
recently observed, there aay be naaed: the tendency to reaove li
braries to suburbs, the closing down saall libraries throughout 
including them to the collections of bigger libraries and the 
tendency to while away the cycle of library corps for the stu
dents of first cour(se.

НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСИ ЭКОНОШКЙ 
Предварительные исследовант

Р е. 3 ю н е

В статье представлены результаты исследований, проведенных 
в некоторых библиотеках и центрах информации в области экономи
ческих наук. Целью исследований являлось определение существую
щих связей между библиотеками и возможностью усовершенствования 
процесса обмена экономической информацией, а также проверка ме
тодов установления нужд потребителей информации и возможность 
их применения в других общественных науках в рамках Информацион
ной Системы по Общественным Наукам. <

Констатируется возникновение формальных и организационных 
барьер, тормозящих поток информации, а также формальных ограни
чений при возможности пользоваться вторичной информацией, подго
товленной информационными службами исключительно для данной ка
тегории потребителей. Другими отрицательными явлениями, наблюда
емыми в последнее время являются: тенденция переноски библиотек 
на периферию, ликвидация небольших библиотек, сокращение цикла 
библиотечной подготовки студентов I  курса и т. д.
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M A T E R I A Ł Y P R Z Y C Z Y N K I

ALEKSANDRA ZABIELSKA-HELLE 
Biblioteka S6P1S

DZIAŁALNOŚĆ INF0RMACY3NA BIBLIOTEKI SZKOŁY GŁÓWNEJ$
PLANOWANIA I STATYSTYKI

Historia powstania i rozwoju Biblioteki. 
Struktura organizacyjna biblioteki i zakres 
teaatyczny zbiorów. Działalność Biblioteki 
jako placówki inforaacyjnej. Prace Oddziału 
Informacji Naukowej. Informacje o informacji 
/bibliografie. Informatory, wydawnictwa in
formacyjne/. Katalogi i kartoteki. Obsługa 
informacyjna tematów badawczych. Informacja 
sygnalna. Szkolenie użytkowników informacji. 
Popularyzacja zbiorów.
Zadania Biblioteki SGPiS Jako Centralnej Bi
blioteki Ekonomicznej w kraju.

Początek działalności Biblioteki Szkoły Głównej Planowania 
1 Statystyki to rok 1906, kiedy przy otwartych w Warszawie Wyż
szych Kursach Handlowych powstała bardzo niewielka, ale stale 
rozrastająca się Biblioteka /w 1912/13 r. - 2000 woluminów, a w 
191B/17 r. - 12 000 woluminów/ /3/. Uczelnie /w 1915 r. zmieni
ła nazwę na Wyższa Szkoła Handlowa/ od początku swego istnienie 
przywiązywała wagę do rozwoju Biblioteki, przeznaczając dosyć 
znaczne środki finansowe na zakup książek i czasopism. Po odzys
kaniu niepodległości w 1918 r.. Szkoła rozszerzyła zasięg swojej
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działalności a Biblioteka dężyła do zgroMdzanla eaotralnago 
kalęgozblorg naukowego z zekreeu nauk epołeczno-ekonoeicznycb w 
kraju, w 1934 r. Szkoła zelenlła nazwę na Szkoła Główne Handlowa 
/za ZBlanę nazwy Uczelni tę aaaę nazwę przyjęła Biblioteka/.

Miarę znaczenia Biblioteki eę JaJ zbiory, któro w 1939 r. 
liczyły Już 146 079 woluainów, w tya ponad 46 000 wol. czasopisa 
1 należały do najbogatszych w Poleca. Od 1931 r. Biblioteka 
Szkoły Głównej Handlowej przeniosła się do własnego budynku przy 
ul. Rakowieckiej, który zajauje dotychczas,niestety nie w całoś- 
ci /4/.

W okresie II wojny światowej zbiory i budynek ocalały. Po 
wstępnya uporzędkowanlu, Biblioteka - Jako Jedna z pierwszych Bi
bliotek w Warszawie - Już 28 II 1945 r. wznowiła swoję działal
ność i została otwarta dla użytkowników.

W roku 1949 nas tępiło upaństwowiania Uczelni. Szkoła zaie- 
niła nazwę na Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Biblioteka 
również przejęła nazwę Uczelni.

W chwili obecnej Biblioteka Szkoły Głównej Planowania i Sta
tystyki Jest najwlększę bibliotekę ekononicznę w kraju. W oparciu
0 swoje tradycje historyczne Jest przede wszystkia Bibliotekę 
wyższej uczelni ekonoalcznej, która oprócz funkcji zwięzanych z 
obsługę procesu dydaktycznego i naukowego własnego środowiska 
prowadzi ożywionę działalność w zakresie.udostępniania zbiorów
1 różnorodnych fora działalności inforaacyjnej w zakresie nauk 
ekonoaicznych na rzecz własnego środowiska i innych środowisk na
ukowych na terenie kraju, oraz dosyć ożywione kontakty naukowe z 
pokrewnyai zagranicznym Instytucjaal naukowyai,Jak również na 
rzecz zaplecza naukowo-badawczego przenysłu. praktyki gospodar- - 
czej. na rzecz wszystkich zainteresowanych^

W Bibliotece pracuje 79 osób. z tego około 20 pracowników 
posiada wyższe studia ekonoaiczne lub pokrewne oraz wysokie kwa
lifikacje biblioteczne, co gwarantuje odpowiedni pozlon usług 
inforaacyjnych w zakresie dyscyplin ekonoaicznych. Praca w Bi
bliotece przebiega w 9 działach 1 7 sekcjach.

Zadania Biblioteki, która w strukturze organizacyjnej szko
ły wyższej stanowi ogólnouczelniany zakład o zadaniach naukowych, 
dydaktycznych i usługowych zostały poszerzone z chwilę otrzyaa- 
nia statusu Centralnej Biblioteki Ekonoalcznej, zgodnie z zarzą
dzeniem nr 1 Ministrów: Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa
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Wyższego i Techniki oraz Sekretarza Naukoitego Polskiej Akadeaii 
Nauk,z dnia 26 IV 1979 r. /Oz.Urz. Min. Nauki Szkol. Wyższego i 
Techniki nr 3/79/, m sprawie ustalenia zasad i planu specjaliza
cji zbiorów eateriałów bibliotecznych oraz wyznaczania bibliotek 
centralnych i określenia ich zadań.

Zanie Jednak doszło do ustanowienia Biblioteki SGPiS Jako 
jednej z dwóch centralnych bibliotek ekonoalcznych /druga - Cen
tralna Biblioteka Statystyczna/, szereg działań Biblioteki od 
wielu lat prowadzonych ne rzecz całego środowiska ekonoaicznego, 
w sposób faktyczny, stawiało naszg placówkę na pierwszya aiejscu 
w kraju. Zakres groaadzenia zbiorów Biblioteki obejauje całę 
dziedzinę nauk ekonoalczno-społecznych, a także wielkość i bo
gactwo tych zbiorów oraz prowadzona stosunkowo od dawna działal
ność inforaacyjna i częściowo dokuaentacyjna wykraczaję bardzo 
często poza obsługiwane środowisko uczelniane. Biblioteka od 
1956 r. nawlęzała współpracę z wszystklal ważniejszyai blbliote- 
kaai ekonoaicznyai w kraju w zakresie wydawania centralnych kata
logów wydawnictw zagranicznych z dziedziny nauk ekonoalcznych 1 
wykazów czasopisa zagranicznych wpływajęcych do tych bibliotek. 
Efektea tej współpracy było stworzenie systeau przepływu infor- 
aacjl o plśaiennictwie zagranlcznya w zespole bibliotek ekonoal- 
cznych, uwieńczone wydawaniea 2 x w roku centralnych katalogów 
w tya zakresie. Z drugiej strony pogłębiajęca się współpraca bi
bliotek ekonoaicznych zainicjowała okresowe konferencje i spotka
nia, gdzie oaawiane sę wspólne dla całego zespołu probleay i roz
wiązywane różne zagadnienia warsztatowe pojawiajęce się w naszej 
pracy.

Wspoaniana nowa sytuacja prawna, w jakiej znalazła się Bi
blioteka SGPiS - obecnie Centralna Biblioteka Ekonoaiczna w kra
ju, stawia przed nasi nowe zedania oraz stwarza nowe aożliwości 
organizowania pracy /reguluje te sprawy załęcznik nr 3 - cytowa
nego zarzędzenia nr 1, który określa zadania bibliotek central
nych/. Przytaczajęc niektóre fakty obrazujęce dotychczasowa 
działalność Biblioteki SGPiS, szczególnie na odcinku pracy in- 
fornacyjnej, należy podkreślić,, że poczętkowo w literaturze bi- 
bliotekoznawczej. Jak i w wypowiedziach na zebraniach i konferen
cjach utożsaaiano działalność inforaacyjnę biblioteki z koniecz
nością wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej działu czy ko- 
aórki zajaujęcej się inforaowaniea. Obecnie skłaniany się raczej
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do stwierdzenia, że działalność biblioteki jest, czy nosi w sobie 
eleeenty pracy inforeacyjnej, że cała placówka jest placówkę In- 
foreacyjnę. Stwierdzenie to znalazło zresztę swoje odzwiercied
lenie w koncepcji systeeu Inforeacji naukowej, technicznej i or
ganizacyjnej SINTO. Dlatego też,onawlajęc działalność inforaacyj- 
nę Biblioteki, nie nożna ograniczyć się do charakterystyki prac wy
konywanych tylko w Oddziale Inforaacji Naukowej Biblioteki, któ
ry zresztę strukturalnie został już wyodrębniony w 1948 r., ale 
należy pokrótce oaówlć działalność całej Biblioteki.

Podstawowę funkcję każdej biblioteki jest funkcja gronadze- 
nla zbiorów czy też groaadzenla zasobu inforaacji naukowej /2/, 
który obecnie składa się nie tylko z dokuaentów konwencjonalnych, 
ale obejmuje również inne niekonwencjonalne nośniki inforaacji.
W Bibliotece S6P1S gromadzone sę wszystkie rodzaje dokumentów, 
oczywiście przeważaję dokumenty piśmiennicze. Zakres tematyczny 
zbiorów to najogólniej dokumenty z zakresu nauk ekonomicznych, 
które stanowię przedalot specjalizacji 1 obszar naszego działania,

Wytyczne gromadzenia zbiorów, zatwierdzone przez Senat S6P1S 
daję rasowy wykaz dyscyplin, z których biblioteka powinna dężyć 
do zgromadzenia zasobu inforaacji. Wytyczne te wyaieniaję takie 
dyscypliny jak: ekonomia polityczna wraz z historię myśli ekono
micznej, ekonometria, cybernetyka ekonomiczna, polityka ekonomi
czna, planowanie gospodarki narodowej, spółdzielczość, ekonomika 
Inwestycji, historia 1 geografia gospodarcza, międzynarodowe sto
sunki gospodarcze i gospodarka poszczególnych krajów, prawo gos
podarcze, statystyka i demografla,rachunkowość, finanse, praca i 
polityka społeczna, przedsiębiorstwo, ekonomika produkcji i usług 
materialnych, ekonomika konsumpcji, ekonomika usług nleaaterial- - 
nych.

W chwili obecnej zbiory Biblioteki wynoszę 590 757 wolumi
nów, z tego na wydawnictwa zwarte przypada 406 863 woluminów, 
na wydawnictwa cięgła 144 260 woluminów, stare druki 1889 wol. 
reszta to inne zbiory specjalne.

Ponadto w uczelni istnieje sieć bibliotek zakładowych, na 
które poza najwlększę Bibliotekę Instytutu Gospodarstwa Społe
cznego składaję się raczej niewielkie biblioteki podręczne /36/, 
które dysponuję księgozbiorem obejmujęcym około 50 000 woluminów.

Biblioteka S6P1S uzyskuje rocznie w drodze prenumeraty, da
rów i wymiany 2952 tytuły czasopism bleżęcych,w tym zagranicznych
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1949. Эак wykazuje przytoczona liczby jest to dość znaczny po
tencjał naukowy* który daje podstawę do zajęcia pozycji w krajo- 
wya systewie inforwacji SINTO. Ponadto, w Bibliotece znajduje 
się około 100 000 woluminów wydawnictw nie opracowanych, duble
tów i druków zbędnych, które mogę być przekazane lub sę przeka
zywane innym placówkom.

Wszystkie zbiory opracowane ujęte sę w systemie katalogów 
alfabetycznych l katalogów rzeczowych Biblioteki. Nie wnikajęc 
iliZeJ w problemy właściwej klasyfikacji zbiorów 1 tworzenia od
powiednich, dostosowanych do zapotrzebowań użytkowników katalo
gów tematycznych zasobu informacji zgromadzonego w Bibliotece, 
należy stwierdzić, że choć mamy katalogi oparte na wieloaspekto
wej charakterystyce treściowej dokumentów to Jednak na tym od
cinku działalności bibliotecznej, w celu usprawnienia procesu 
informowania,Jest'Jeszcze wiele do zrobienia. Dotyczy to zarów
no unowocześnienia i uelastycznienia samej klasyfikacji. Jak 1 
problemów unifikacji metod opracowania dokumentów w zespole bi
bliotek ekonomicznych w celu lepszego przepływu informacji.

Biblioteka posiada katalog systematyczny druków zwartych o- 
party na klasyfikacji Library of Congress w Waszyngtonie /z wła
snymi zmianami i adaptacjami/, drukowany, przedmiotowy katalog 
części zbiorów /historyczny/ /1/ - oraz działowe katalogi: ty
tułów czasopism, zbiorów specjalnych, księgozbiorów podręcznych, 
księgozbiorów studenckich czytelni 1 wypożyczalni. Oako efekt 
dobrowolnej współpracy naszej Biblioteki z innymi /31/ bibliote
kami ekonomicznymi w kraju powstaje opracowywany i wydawany 2 x 
w roku przez Bibliotekę SGPiS Centralny Katalog Wydawnictw Za
granicznych treści społeczno-ekonomicznej znajdujęcych się w bi
bliotekach polskich. Do 1980 roku wyszły 44 zeszyty tego katalo
gu oraz 11 zeszytów Wykazu zagranicznych czasopism bieżących 
/wydawany co 2 lata/.

W Bibliotece SGPiS znajduje się również licząca około 
128 000 opisów kartoteka alfabetyczna dokumentów znajdujących 
się w najważniejszych/współpracujących z nami bibliotekach eko
nomicznych w kraju. Kartoteka ta pozwala na prędkie informowanie 
użytkowników o miejscu lokalizacji zagranicznych dokumentów z za
kresu neuk społeczno-ekonomicznych w kraju. Śtanowi również duży 
materiał porównawczy dla przeprowadzenia różnego rodzaju analiz 
i prac badawczych nad zasobem informacyjnym polskich bibliotek 
ekono mlcznych.
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Oprócz katalogóW4W Bibliotece SGPiS znajduję się kartoteki 
bibliograficzne, dokumentacyjne, tematyczne wybranych problemów 
ekonomicznych, zawartości niektórych czaeopiam z zakresu specja
lizacji Biblioteki. Kartoteki te znajduję się'przede wszystkim w 
Oddziale Informacji Naukowej, a kartoteki warsztatowe w poszcze
gólnych działach Biblioteki. Motywem przewodnim dla zakładania 
różnego rodzaju kartotek jest ułatwienie użytkownikom dostępnoś
ci do niektórych zbiorów bibliotecznych, z reguły bowiem pogłę- 
blaję one wieloaspektowość opracowania dokumentów i wydobycia z 
nich ich treści informacyjnych.

Biblioteka udostępnia wszystkie dokumenty /pierwotne, wtórne, 
pochodne/ swoim użytkownikom przede wszystkim tradycyjnymi meto
dami - w czytelniach: ogólnej i dla pracowników naukowych /260 
24 miejsca/, poprzez wypoZyczanle do domu i poprzez wypożycza

nie międzybiblioteczne. Niedostateczne wyposażenie Biblioteki w 
środki techniczne nie pozwala na obecnym etapie na zwiększenie 
dostępności do zbiorów dla wszystkich grup użytkowników. Najisto
tniejsze byłoby doinwestowanie Biblioteki w urzędzenia ułatwiaję- 
ce multiplikację dokumentów, jak równleZ w środki pozwalajęce na 
szybszę łęczność wewnętrznę i zewnętrznę przyspieszajęcę obsługę 
użytkowników. W miarę posiadanych urządzeń technicznych i ich 
wydolności w Bibliotece wykonywane sę odbitki kserograficzne 
fragmentów dokumentów, przy czyn najbardziej rozwinęła 'się w tym 
zakresie działalność udostępniania artykułów z zagranicznych cza
sopism ekonomicznych, które znajduję się w 1 egzemplarzu w zbio
rach Biblioteki.

Służby zewnętrzne Biblioteki w zakresie udostępniania zbio
rów czynne sę przez cały dzień, jak również we wszystkie niedzie
le 1 wolne soboty. Oprócz księgozbioru podstawowego w Bibliotece 
od szeregu lat prowadzony jest, 1 cięgle aktualizowany, wielo- 
egzemplarzowy księgozbiór studencki, głównie dla zaspokajania po
trzeb procesu dydaktycznego uczelni. Księgozbiór ten to przede 
wszystkim podstawowe 1 zalecane studentom lektury dla wszystkich 
lat 1 kierunków studiów. Obejmuje on około 60 000 woluminów, a 
ponad 3000 tytułów.w ilości egzemplarzy od 10 do 400 /wskaźnik 
uzależniony od ilości studentów, czytelników danego tytułu/.
Oprócz wydawnictw zwartych do księgozbioru studenckiego włączone 
sę też podstawowe czasopisma ekonomiczne /około 200 tytułów/.
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Księgozbiór tsn Jest przsdaiotss szczególnej troski Bibliote
ki, głównie w zakresie Jego aktualizecji i zgroeadzania odpowied
niej iloóci tytułów, istnieję równieZ specjalne katalogi lektur 
studenckich opracowane i aktualizowane każdego roku za poaocę te
chniki kowputerowej. Szczegółowe przepisy udostępniania zbiorów 
zawiera^ę regulaalny czytelni i wypożyczalni.

Przytoczenie kilku danych liczbowych wożę być interesujęce 
dla zobrazowania działalności bibliotecznej na tya odcinku.
Liczba zarejestrowanych odwiedzin w czytelniach 94 598 osób
Liczba zbiorów udostępnianych w czytelniach 275 244 wol.
Liczba wypożyczeó czytelników indywidualnya 48 547 wol.
Liczba wypożyczeó innya bibliotekoa i instytucjon 2 056 wol.

Bezpośrednię działalność w zakresie prac inforaacyjnych peł
ni Oddział Inforaacjl Naukowej Biblioteki z sekcję Inforaacji 1 
sekcję dokuaentacji /wg struktury organizacyjnej Biblioteki z 
1964 r./, do której dochodzę pracownie foto- i kserograficzna.

Oddział Inforaacji Naukowej dysponuje aałę pracownię /16 
aiejsc/ otwartę przez cały dzieó dla wszystkich zainteresowa
nych użytkowników w zakresie inforaacji naukowej w naukach ekono- 
aicznych. udzielane sę wszelkiego typu inforaacje katalogowe, bi
bliograficzne, rzeczowe w foraie bezpośredniej /ustnej lub tele
fonicznej/ lub w foraie odpowiedzi piseanych na zapytanie użytko
wników. Informacji udziela specjalnie przeszkolony personel Biblio
teki o aożliwie największych kwalifikacjach fachowych /ekonoalści/ 
i specjalistycznych /bibliotekarze dypl., dypl, dokuaentaliści/, 
absolwenci różnych specjalistycznych kursów gwarantujęcych odpo
wiedni poziOB usług.

W cięgu roku udzielany ponad 4500 inforaacji /bibliografIcz- 
nych i rzeczowych/ oraz i opracowujeay nieodpłatnie ponad 20 pi- 
seanych zestawień bibliograficznych na zapotrzebowanie indywidu
alnych użytkowników - przede wszystkin dla własnej uczelni i in
nych instytucji naukowych, dla zaplecza naukowo-technicznego prze- 
nysłu, praktyki gospodarczej oraz dla wybranych placówek zagrani
cznych. Inforaacje udzielane sę w oparciu o zestaw odpowiednio 
dobranych źródeł i narzędzi inforaacji, które stanowię podsta
wowy warsztat pracy inforaacyjnej•

Dobór ten warunkuje zresztę nie tylko specjallzęcja biblio
teki, ale również środowisko użytkowników ekonoaistów i Jego za
potrzebowanie na określone rodzaje inforaacji. Dlatego niezaier-
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nie «va±n« 1 nleodzoivn^ Jest kwestia ciągłego przystosowywania 
warsztatu inforwacyjnego do zaieniajęcych się potrzeb użytkowni
ków.

Najogólniej charakteryzując warsztat pracy informacyjnej Bi
blioteki SGPiS nożna wyróżnić następujące narzędzia informacji:

a/ wyspecjalizowany księgozbiór podręczny, w skład którego 
wchodzę bibliografie bibliografii, bibliografie ogólne i specjal
ne, wszelkiego typu informatory i inne wydawnictwa informacyjne, 
które umożliwiaję szybkę orientację w bogactwie faktów, ułatwia- 
Ję ich interpretację i ocenę oraz wydawnictwa będęce sprawnymi 
przewodnikami zarówno w zakresie informacji faktograficznej^Jak 
i informacji o piśmiennictwie. Oo tej grupy można zaliczyć także 
bazy danych opracowywane przez inne wyspecjalizowane placówki in
formacyjne;

b/ katalogi własnej biblioteki, katalogi centralne obsługi
wanej dziedziny,katalogi drukowane innych pokrewnych bibliotek;

с/ różnego rodzaju kartoteki pomocnicze opracowywane Jako 
stałe narzędzie informacji, albo czasowe /np. w zwięzku z poja- 
wiajęcymi się nowymi problemami badawczymi, które po zakończeniu 
pracy ulegaję dezaktualizacji,i których kontynuacja nie opłaca 
się/ pomoce informacyjne. Liczba kartotek Jest zmienna, najczęś
ciej prowadzone sę kartoteki zagadnieniowe /lub tematyczne/, za- 
wartościowe /np. czasopism/ biograficzne, dokumentacyjne^Jak rów
nież niektóre pomocnicze, warsztatowe /konferencji, adresowe, 
skrótów, rocznic itp./.

Pracujemy metodami tradycyjnymi, oferujęc użytkownikom - 
pracownikom naukowym i ekonomistom praktykom oraz bardzo dużej 
rzeszy studentów wyselekcJonowanę informację przede wszystkim bi* 
bliograficznę i faktograficznę. W ślad za sporzędzonymi serwisami 
bibliograficznymi obserwuje się rosnęce udostępnianie zbiorów bi
blioteki, Jak również zwiększone zapotrzebowanie na odbitki kse
rograficzne, przede wszystkim artykułów z czasopism naukowych.

Oddział Informacji Naukowej na życzenie zainteresowanych in
stytutów uczelni prowadzi obsługę informacyjnę tematów badawczych 
uczelni zarówno w zakresie bibliograficznej informacji bieżęcej. 
Jak również sporzędzajęc bibliografie retrospektywne o różnym za
kresie 1 zasięgu. Najczęściej bibliografie'te pozostaję w postaci 
kartotekowej w Bibliotece, znacznie rzadziej z uwagi na sygnali
zowane trudności techniczne sę publikowane. Na rzecz wszystkich
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zainteresowanych środowisk akonoeicznych również poza uczelnia
nych. Jak również dla wielu indywidualnych ekonoeistów w zakresie 
Inforeacji bieżącej o zbiorach wydawany Jest w układzie działowya 
Wykaz wybranych nabytków /aiasięcznik/. publikowany w 230 egzeap- 
larzach.

Od^1973 r. prowadzley Inforaację sygnalny o zawartości cza- 
sopisa ekonoaicznych. która obejauje stopniowo coraz większe krę
gi użytkowników. 1 która. Jak przewidujaay. będzie cięgle Jeszcze 
wzrastała poszerzajęc się o inne grupy użytkowników /zbiorovirych 
i indywidualnych/, które tego rodzaju inforaację należałoby objęć.

W ślad za inforaację sygnalny /"current contents"/ zwiększa 
się bardzo znacznie ilość sporzędzonych odbitek kserograficz- 
nych z dokuaentów pierwotnych.która znajduję się w Bibliotece 
SGPiS w jednya egzeaplarzu. albo sę unikalne /Jedyne/ wśród bib
liotek ekonoaicznych w kraju /rocznie ponad 180 000 odbitek 
kserogreficznych z ponad 700 tytułów czasopisa - dla 170 odbior
ców/.

Od 1957 roku w Bibliotece przygotowuje się duże zestawienie 
bibliograficzne, obejaujęce około 1000 pozycji /księżki i arty
kuły z czasopisa/ w zakresie polskiego piśaiennictwa ekonoaicz- 
nego dla Międzynarodowej Bibliografii EkonoaiczneJ /Internatio
nal Bibliography of the Social Sciences. Econoaics/ wydawanej 
przez Międzynarodowy Koaitet ds. Inforaacji i Ookuaentacji w Nau
kach Społecznych /International Coaaittee for Social Science In- 
foraation and Docuaentation/ przy UNESCO. Ten saa aatariał prze
kazywany Jest od 1977 г. do INION /Institut Naucnbj Informacii 
po Obscestvennya Naukaa/ do Moskwy dla Międzynarodowego Systeau 
Inforaacji w Naukach Społecznych - MISON.

Podjęto współpracę przy opracowywaniu wspólnych bibliogra
fii teaatycznych i wywianie niektórych aateriałów inforaacyjnych 
z Ustredni Ekonoalćka Knlżnica w Bratysławie i z bibliotekę Hoch- 
schule fdr Okonoaie w Berlinie. Uczastniczyay również w różnych 
krajowych podsysteaach inforaacji przesyłajęc wyselekcjonowana 
inforaację na podstawie zbiorów własnych lub kartotek dokuaenta- 
cyjnych. które Jesteśay obowięzani prowadzić /głównie dokuaentu- 
Jęce dorobek naukowy pracowników Uczelni/.

Prowadzone sę również w dosyć dużya zakresie prace zwięzane 
ze szkoleniea użytkowników inforaacji. przede wszystkie studen
tów wszystkich lat 1 kierunków studiów. Szkolenia te aaję naj-
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częściej charakter zajęć praktycznych* warsztatowych, na których 
studenci oprócz saaych źródeł i narzędzi inforwacji w zakresie 
nauk ekonoBlcznych ogólnych i specjalnych /ukierunkowanych na te- 
Bsty seBinariuB dyploBowego - Bagisterskiego/ poznaję również o~ 
gólnę systeBatykę źródeł i przyswajaję sobie uwiejętność korzys- 
tania z nich. Innę fornę szkolenia użytkowników stanowię prak

tyki dyploBowe dla studentów uczelni ekonoBicznych, którzy opra

cowuję teoretyczne prace waglsterskie,głównie na podstawie doku- 
aentów zgroBsdzonych w Bibliotece. W czasie Biesięcznej praktyki 
studentów dęźy się aby poznali oni nie tylko określone źródła i 
narzędzia inforBscJi. ale aby nauczyli się z nich korzystać; o- 
Bawlany Jest zakres działalności innych bibliotek i specjalisty

cznych ośrodków inforBscJi w zakresie nauk ekonoBicznych i ułat

wia się korzystanie z nich.
Obserwujеву. że szkolenie użytkowników przez dłuższy okres 

i przebywanie ich w Bibliotece pozostawia nawyk korzystania z 
warsztatu naukowego biblioteki, czy z poszczególnych źródeł in- 
foraacyjnych u wielu studentów i w późniejszej ich praktyce za
wodowej. Znajęc lepiej Bożliwości Biblioteki w tyw zakresie od- 
znaczaję się niejako rozbudzonywi potrzebaai na inforwację, a i 
saai posiadaję również dostatecznę wiedzę w zakresie posługiwa
nia się specjalistycznymi źródłaai.

Charakteryzujęc pracę infornacyjnę Biblioteki należy wresz
cie wspoBnieć o wszelkich działaniach popularyzujęcych dokumenty 
będęce w JeJ zbiorach. Маву tutaj na ayśli wszelkie wystawy wy
dawnictw, będż to tzw. nowych nabytków, będź wystawy okolicznoś
ciowe, czy tematyczne. Tradycyjnie na wystawiane dokumenty wzras
ta każdorazowo zapotrzebowanie czytelnicze stęd wniosek, że i ten 
sposób inforaowania Jest nadal efektywny i w pracy informacyjnej 
nie należy go pomijać.

Zapotrzebowanie na Inforaację aożna i neleży aktywnie kształ* 
tować przez podejmowanie różnych nieraz drobnych czynności organl* 
zacyjnych w pracy samej komórki, w tworzeniu właściwego warsztatu 
pracy informacyjnej 1 wreszcie przez zwiększenie aktywności bez
pośredniej służby inforaacyjnej.

W zwięzku z nowę sytuację prawnę, w jakiej znalazła się od 
kwietnia 1979 r. Biblioteka Szkoły Głównej Planowania 1 Statys
tyki - Centralna Biblioteka Ekonomiczna, w sposób znaczny zwięk
sza Ję się nasze zadania. Problemy te reguluje załęcznik nr 3 za-
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rządzenia nr 1 /Dz.Urz. Min. Nauki Szkoln. W/±azago i Tachniki 
nr Ъ/79/, który okraśla zadania bibliotak cantralnych. Zgodnia z 
brzaianiaa tago załfcznika bibllotakl cantralna koordynuję i apra- 
wuję nadzór nad działalnoócię bibliotak aapółpracujęcych w zakro> 
aia «rynikajęcya z planu apacjalizacji zbiorów aatoriałów biblio- 
tocznych, niazalotnia od ich przynależności organizacyjnej /adai- 
niatracyjnaj/ł a w szczagólnoóci nad:

a/ gronadzanlea i opracowaniea aatoriałów bibliotecznych.
b/ archiwizowanien krajowych i zagranicznych aatoriałów bi

bliotecznych.
С/ bieżęcya przekazywaniea inforaacji o posiadanych aateria- 

łach bibliotecznych do aysteaów SINTO. w tya do prowadzonych w 
kraju katalogów centralnych.
Oo zadań biblioteki centralnej należy również prowadzenie cen
tralnych katalogów dziedzinowych.

W zarzędzenlu - § 6 pkt. 3 znajdujeay stwierdzenie, że "Bi
blioteki Centralne realizuję zadania wynikajęce z planu specjali
zacji wspólnie z bibliotekaai współpracujęcyni.". Zakłada się więc 
tworzenie sieci bibliotecznych obsługujęcych jednę dziedzinę wie
dzy. W zakresie nauk akonoaicznych w Polsce, jak już wsponnlano, 
Biblioteka SGPlS od 1956 r. współpracuje z zespołem pokrewnych 
bibliotek ekonooicznych w przedmiocie publikowania dziedzinowych 
katalogów centralnych wydawnictw zagranicznych treści społeczno- 
ekonomicznej.

Po uzyskaniu statusu Centralnej Biblioteki ‘Ekonomicznej w 
czerwcu 1979 r. Biblioteka SGPlS zorganizowała 11 Ogólnokrajowę 
Naradę Polskich Bibliotek Ekonooicznych. w której uczestniczyło 
około 70 przedstawicieli z 42 instytucji. Przedmiotem narady by
ły wstępne sprawy organizacyjne zwięzane z formalnym już tworze
niem sieci dziedzinowej z zakresu nauk ekonomicznych w ramach 
dziedzlnowo-gałęziowego systemu o naukach społecznych SINS, któ
ry w ranach SINTO realizuje Ośrodek Informacji Naukowej PAN. W wy* 
niku narady wyłoniono zespół koordynacyjny, który na opracować 
perspektywiczny plan współpracy bibliotek ekonomicznych. Plan 
tan między innymi na obejmować takie problemy jak: ujednolice
nie klasyfikacji zbiorów bibliotecznych, opracowywanie i wydawa
nie wspólnych wydawnictw informacyjnych, analizę stanu zaopatrze
nia bibliotek w zagranicznę literaturę ekonomicznę. podejmowania 
wspólnych prac badawczych.
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Biblioteka SGPiS jako Centralna Biblioteka Ekonoaiczna pod
jęła się prac zwięzanych z rozpoznaniem stanu bibliotek i innych 
placówek informacji o zbliżonym profilu gromadzenia zbiorów.
W 1979 r. opublikowany został "Informator o polskich bibliotekadn 
ekonomicznych" /5/, który uwzględnia 36 placówek. W roku 1980 
ma być opublikowane drugie« poszerzone i uaktualnione wydanie 
tego informatora.

Trzeba bowiem podkreślić, że wszystkie nowa zadania stojęc# 
przed Bibliotekę SGPiS jako Centralnę Bibliotekę Ekonomicznę bę
dę realizowane stopniowo /z uwagi na to, że nie uzyskano zwięk
szenia środków na realizację planu specjalizacji i budowę sieci 
dziedzinowej/ i przy zachowaniu zasad partnerstwa innych biblio
tek ekonomicznych w kraju.

Oczywiste jest również to, że będę rozszerzane i usprawnia
ne prace zwięzane z realizację obsługi procesu dydaktycznego i 
procesu naukowego własnego środowiska uczelnianego i zaspokaja
ne Jego różnorodne zapotrzebowania na informację w naukach eko
nomicznych.
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MARIA LITWZNOUnCZ 
Centralna Bibliotaka NBP

CENTRALNA BIBLIOTEKA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 
Badania potrzeb utytko«vnikóa

Bibliotaka centralnego banku Państwa i Jaj 
zadania. Użytkownik uprzywilejowany. Użyt
kownik aktywny i jego udział w kształtowa
niu profilu Biblioteki. Badania potrzeb u- 
żytkowników przy zastosowaniu techniki wy
wiadu. Źródła inforaacji i sposób poszuki
wania inforaacji źródłowych. Ocena zagrani
cznej literatury finansowej. Krytyka pocho
dnych źródeł inforaacji. Kto korzysta z ka
talogów i czy interesuję one użytkownika. 
Obiektywna potrzeby infori^cyjna i ówiado- 
aoóć tych potrzeb.

Narodowy Bank Polaki jest instytucję, w której koncentruje 
się większość operacji wykonywanych przez aparat bankowy w na- 
8zya kraju. Poprzez działalność eaisyjnę. kradytowę i walutowę 
Narodowy Bank Polski odgrywa ważnę rolę w procesie zarzędzania 
gospodarkę narodowę.

W pracy kierowniczej pracowników NBP oraz pozostałych ban
ków i innych instytucji finansowych, a także w pracy naukowców 
specjalizujęcych się w dziedzinie bankowości, niezbędne sę in- 
foraacje. których dopływ w znacznya stopniu ausi zapewnić Cen
tralna Biblioteka NBP.

Wyaienione sfery działalności Narodowego Banku Polskiego 
określiły profil zbiorów jego Centralnej Biblioteki^^. Groaa-

^^Centralna Biblioteka NBP, uznane za bibliotekę naukowę uchwa
łę nr 269 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie 
ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych 
/Mon.Pol. nr 36, poz.253/ nie jest bibliotekę centralnę w ro- 
zuaieniu przepisów o specjalizacji zbiorów bibliotecznych i 
centralnych bibliotekach naukowych. Ma ona natomiast charakter 
biblioteki centralnej w stosunku do 213 bibliotek w oddziałach 
NBP.

93



dzone «г niej kelo^ki, czaeopleM 1 inne aaterleły dotyczfca 
głómila:
- planowania 1 zarządzania gospodarczego, a zwłaszcza eyeteau 

pieniężnego i kredytowego,
- Biędzynarodowych stosunków finansowych 1 rozliczeó aiędzynaro^ 
dowych,

- organizacji operacji bankowych, oraz
- infornatyki w bankowości.

"Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego służy po<- 
trzeboB Banku w zakresie InforBSCji z dziedzin wiedzy niezbęd* 
nych do wykonywania Jego zadaó, doekonalenia zawodowego pracow
ników oraz potrzeboB nauki i kształcenia" - stwierdza się w re- 
gulaBinle Biblioteki. W ten sposób zostały ogólnie określone za
dania tej placówki InforBScyJneJ. a także uprzywilejowanie aa- 
clerzystej instytucji - JeJ koBórek organizacyjnych - stanowisk 
pracy - pracowników.

Centralna Biblioteka NBP Jest równocześnie bibliotekę fa- 
chowę. Jak i bibliotekę naukowę. Jest ona największę bibliotekę 
specjallstycznę w resorcie finansów, a w zbiorach JeJ znajduję 
8lę wydawnictwa unikalne w skali krajowej. W zwięzku z tya sta- 
łyBi JeJ użytkownikaal sę także pracownicy nauki nie tylko ze 
środowiska warszawskiego 1 nie zwlęzani profesjonalnie z apara- 
tOB bankowya. Z Biblioteki korzystaję również studenci wyższych 
lat studiów 1 doktoranci. Sten zbiorów Centralnej Biblioteki 
NBP oraz ich wykorzystanie ilustruję dane zawarte w tabeli 1 1 2 .

Szczegółowe postanowienia regulaminu dla czytelników roz
wijaj ę zasadę uprzywilejowania użytkownika Indywidualnego, będę- 
cego pracowniklen Centrali NBP. I tak: z wypożyczalni Biblioteki 
Bogę korzystać wyłęcznle pracownicy Centrali Banku. Przywilej 
ten ostatnio został rozszerzony na pracowników warszawskich od
działów NBP. Pracownicy oddziałów NBP w innych Biastach korzys
taję natoaiast z wypożyczalni na zasadach przewidzianych dla wy
pożyczeń Blędzyblbllotecznych /w przypadkach oddziałów NBP nie 
posiadajęcych bibliotek fachowych Jako "biblioteka zanawiajęca" 
występuje upoważniony pracownik oddziału/. WyrazsB zasady u- 
przywilejowanls instytucji Jest postanowienie, iż Biblioteka no
że żędać od czytelnika przedterBinowego zwrotu wypożyczonych aa- 
terisłów w przypadku, gdy materiały te potrzebne sę pracownikoa 
NBP dla wykonywania powierzonych ia zadań służbowych.
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Statystyka udoatfpnlania zbiorów przaz Bibliotakf /por. tab. 
2/ wskazują na stosunkowo wysoką liczby wypożyczań al^dzybibllo* 
tocznych. Wynika to przads wszystkia za wskazanago poatanowlania 
ragulaalnu o traktowaniu jako takia wypożyczań do pozawarazawa- 
kich oddziałów NBP. Około 93% tych wypożyczań stanowię wypożycza
nia dla pracowników oddziałów NBP z taranu całej Polaki, a wypo- 
życzajęcy pracownik jaat z raguły znany z iaiania i nazwiska.

Tabala i
Zbiory Cantralnaj Bibliotaki NBP w liczbach 

/dana z rocznych sprawozdań na foraularzach K-b3/

Rok Stan zbiorów na dzlsń 31 gru
dnia w wolualnach

Tytuły czasopisa 
bieżęcych w roku

Druki zwarta’̂^ Czasopisaa krajowa zagraniczne

1974 63 608 20 912 265 548
1975 62 272 ' 21 698 265 548
1976 60 305 22 318 242 514
1977 58 164 23 098 227 510
1978 58 478 24 149 254 630
1979 58 433 25 340 232 601

^Nabytki wynoazęce przeciętnie 1450 wol. rocznie nie wpływaję na 
wzrost liczbowy księgozbioru podlagajęcęgo syataaatycznej se
lekcji /usuwana sę w szczególności dodatkowe egzeaplarza pod
ręczników akadanickich już zdezaktualizowanych/.

W taj sytuacji przadaiotea zainteresowań Biblioteki NBP jest u- 
żytkownik indywidualny i jago potrzeby.

Oak wynika z obserwacji /przeprowadzania w tya zakresie 
szczegółowych analiz wypożyczeń jest zbędns wobec znajoaości u- 
żytkownika. którya jest ostatecznis "kolega lub "koleżanka z pra
cy"/ ze zbiorów Centralnej Biblioteki korzystaję przede wszystkia 
ci pracownicy, którzy się uczę. Dotyczy to zarówno użytkowników 
rekrutujęcych się spośród pracowników Centrali, jak i pracowników 
oddziałów NBP. wypożyczajęcych za pośrednictwea biblioteki facho
wej oddziału podręczniki akadeaickle. Ta kategoria użytkowników 
- wypożyczajęcycb literaturę polskę - najczęściej korzysta z u-
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Tabela 2
Udostępnianie zbiorów w Centralnej Bibliotece NBP 
/dane z rocznych eprawozdaó na foraularzach К-ЬЗ/

Rok
Wydawnictwa zwarte 
/w wolualnach/

Czasoplsaa 
/w Jednostkach/

Czytelnia Wypożyczenia Czytelnia Wypożyczenia
indywidu
alne

alędzybl-
bliotecz-
ne

indywidu
alne

aiędzybl-
bllotecz-
ne

1974 3 508 7 704 3 052 5 459 9 252
1975 X/• • • 6 674 2 690 X/♦ ♦ e 6 501 • 229
1976 2 692 5 706 3 037 13 588 1 527 67
1977 3 698 5 096 2 445 16 312 4 365 349
1978 3 604 5 758 3 379 16 643 5 690 519
1979 3 671 4 761 2 898 10 642 5 731 204

^^Brak danych wobec nieuwzględnienia w foraularzach aprawozdawczoó* 
cl statystycznej udostępniania zbiorów w czytelni.

sług Biblioteki do chwili uzyskania dyploau zawodowego lub dyplo- 
BU aeglsterskiego. Tylko pewna część osób z tej grupy pozostaje 
stałyai użytkownlkaai z tya Jednakże, iż w sposób istotny zaie- 
nia się ich zapotrzebowanie. Sę to ci, którzy podnoszę swoje 
kwalifikacje, w szczególności podejauję studia doktoranckie, nie
kiedy przygotowuję prace habilitacyjne.

Szczególnę kategorię użytkowników - pracowników Centrali 
NBP - stanowię rodzice, których dzieci studiuję. Znajomość środo
wiska pracowniczego pozwala na dokładne ustalenie, czy i kiedy za 
rzekomym użytkownlkiea bezpośrednim kryje się faktycznie użytkow
nik pośredni - student Szkoły Głównej Planowania i Statystyki lub 
Uniwersytetu Warszawskiego, którego rodzice /lub inni krewni/ za
trudnieni w Centrali NBP korzystajęc z przyznanego ia przywileju 
wypożyczaję na zewnętrz zbiory Centralnej Biblioteki.

Z obserwacji wynika, że w ostatnich latach liczba tego ro
dzaju użytkowników pośrednich w sposób istotny wzrosła. Można 
oszacować, że ok. ZO% aiejscowych wypożyczeń księżek polskich, 
głównie podręczników akadeaickich, faktycznie trafia do ręk okre
ślonego wyżej użytkownika pośredniego. Na pytanie, czy wypożycza-
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пф przmz oddziały NBP aatariały bibliotaczna przaznaczona af tyl
ko dla atudiujęcych zaocznia pracowników aparatu bankowago. obac- 
nia trudno odpowiadziać.

Uiytkownikiaa literatury zagranicznej /dotyczy to zarówno 
wydawnictw kaipZkowychf Jak i wydawnictw periodycznych/ Jaat 
aniaj liczna grupa oaób. Należę do niej aiędzy innyal pracownicy 
Oapartaaeotu Zagranicznego NBP. którzy zarówno korzyataję z in- 
fornacji zawartych w zbiorach Biblioteki, jak i przekazuję Bl- 
bliotaca inforaacja. Grupa ta ściśle wapółpracuja z Bibliotekę w 
zakraaia groaadzanla zbiorów 1 korzyata z uaług Inforaacyjnych 
Biblioteki /w tya Inforaacji w foraia apiaów treści zagranicznych 
czaaoplaa biażęcych i reprodukcji wybranych artykułów z tych cza- 
aopiaa/.

W odniesieniu do tej grupy stałych użytkowników bezpośred
nich nożna stwierdzić* iż na tu niejaca sprzężenia zwrotna po- 
aiędzy inforaujęcya a infornowanya i że udział tych użytkowników 
w kształtowaniu profilu Biblioteki Jaat nie nnlaj aktywny niż 
pracowników inforaacji*

Poza pracownikaai Banku z Centralnej Biblioteki korzyataję 
/o czyn Już waponnlano/ naukowcy zajaujęcy aię zagadnianianl fi- 
nansowyni. doktoranci i studenci, zwłaszcza przygotowujęcy pra
ce aagisterakia z zakresu finansów. Niejednokrotnie sę to osoby 
z innych alast odbywajęce praktykę zawodowę w Warszawie tak w 
NBP. Jak i w innych instytucjach. Kontakt tych ostatnich z Cen- 
tralnę Bibliotekę koóczy aię najczęściej, podobnie Jak w przy
padku studlujęcych pracowników Banku, z chwilę napisania pracy, 
zakończenia praktyki, uzyskania stopnia naukowego, w przypadku 
cudzoziaaców - wyjazdu z Polski. Mino że w zasadzie użytkownicy 
z zewnętrz nogę korzystać wyłęcznie z czytelni, przywilej korzy
stania z wypożyczalni praktycznie został rozszerzony na stałych 
użytkowników rakrutujęcych się z warszawskiego środkowiska nau
kowego.

Ewidencja odwiedzin w czytelni i ewidencja wypożyczań w za
stawieniu z ogólnę liczbę osób zatrudnionych w Centrali NBP wska^ 
zuja, że znaczna część pracowników akonoaicznych nie korzysta 
bezpośrednio z Biblioteki albo. że korzysta z niej tylko spora
dycznie. Równocześnie Jednak dla koaórek organizacyjnych Centra
li prenuwarowana aę 1 rozdzielana przez Bibliotekę czasoplsaa 
/w roku 1979 - 250 tytułów czasopisa polskich w 6 461 agzaapla-
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rzach’̂  ̂1 60 tytułów czaaopiaa zagranicznych m 110 agzaaplarzach/, 
Bibllotaka ponadto zakupuje dla tych koaórak organizacyjnych do 
stałego użytku służbowego roczniki statystyczna ogólne i branżo» 
ws oraz kslożki /tak inforaatory różnego typu» jak też podręczni
ki i opracowania aonograficzna/, Koaórki organizacyjna Centrali 
otrzyauję z zewnętrz opracowania urzędów i instytucji przezna
czone do użytku służbowego» o różnya stopniu poufności. Aby usta
lić, z jakich kanałów inforaacyjnych korzystaję użytkownicy» jaka 
jest lub jaka być aoża rola Centralnej Biblioteki NBP w zapewnie
niu dopływu inforaacjl niezbędnej w pracy koaórak organizacyjnych 
i pracowników tych koaórak» którzy nie zwracali się dotychczas do 
Biblioteki» stało się konieczne nawięzanie z nlal bezpośredniego 
kontaktu.

Liczba pracowników Centrali Narodowego Banku Polakiego w ro
ku 1975 /stan na 31 grudnia/ «rynosiła 1000 osób» w tya 498 praco
wników posiadało wyższe wykształcenie^^^.

Przytaczany powyższe dane» jako dana wyjściowe zapoczętkowa- 
nych w roku 1975 wstępnych» najęcych charakter aksparyaantalny» 
badać potrzeb użytkowników inforaacjl. Wyniki tych badaó» popar
te dalszynl obsarwacjaai Biblioteki NBP sę w pełni aktualna» 
zwłaszcza, że badaniaai objęta została grupa pracowników cechuję- 
ca się największą stabilizację.

Badaniaai objęto dwie grupy użytkowników:
1/ pracowników Centrali NBP z wyższya wykształcenlea akono- 

aicznyn lub prawnlczya i posiadających co najaniej atoplaó aa- 
gistra,

2/ pracowników naukowych SGPlS» Instytutu Finansów oraz In
stytutu Koniunktur 1 Cen Handlu Zagranicznego, których zakree - 
zainteresować naukowych odpowiadał specjalizacji Centralnej Bi
blioteki NBP. Pracownicy naukowi stanowili 38»B% ogółu badanych.

Zastosowano technikę wywiadu częściowo standaryżowanego 
przy wykorzystaniu kwestionariusza. Wszystkie srywiady były prze
prowadzane przez tę saaą osobę.

Ze względu na bardzo szeroki wachlarz zagadnień poruszanych 
przez użytkowników poniżej ograniczono się do onówlania tylko

m tya "Bank i Kredyt* prenuwerowany także dla oddziałów NBP 
na terenie całego kraju,

^^^dane wg L. Laskowski: Kształtowanie struktury kadr a rozwój 
organizacyjny w NBP. *Bank 1 Kredyt* 1976 nr 8 s.287-292.
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tych. które uaotll«lły «yeifgnifcle praktycznych «nioaków dla dal- 
azaj pracy CantralnaJ Bibllctakl NBP.

Oaoby. z któryai przaprowadzono wywiady, nalatały - zgodnla 
z przyjptya krytariua wyboru - do grona użytkowników CantralnaJ 
Biblioteki NBP. Z wypowiedzi 5*59̂  badanych wynikło, ża prakty
cznie nie korzyatajf oni bezpośrednio za zbiorów taj Biblioteki. 
Natoaiaat 31.52 raapondantów atwiardziło. la korzyatajf wyłfcz- 
nia z uaług Centralnej Biblioteki NBP. a 7% - la z innych biblio
tek korzyatajB w ainiaalnya atopniu. Raapondanci korzyatajfcy 
takie z innych bibliotek «ryalanilit Biblioteką Głównf SGPlS 
/232 oaób/ Bibliotekę Instytutu Finansów /222 badanych/. Biblio
tekę Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego /16.62/* 
Bibliotekę Polskiej Izby Handlu Zagranicznego /162/. Cantralnę 
Bibliotekę Statystycznę /12.92/. Bibliotekę Głównę Biblioteki 
Publicznej a.st. Warszaary /72 respondentów/. Bibliotekę Polskie
go Instytutu Spraw Hiędzynarodowych /72 respondentów/. Bibliote
kę Polskiego Towarzystwa Ekonowicznago /3.72 respondentów/.
Z aryaianionych ponadto innych bibliotek naukowych - trzynastu 
warszawskich i dwóch zagranicznych - korzysta najarylaj Jedna 
osoba.

Użytkownicy, z któryai przeprowadzono wywiady, w przawala- 
JęcaJ liczbie posiadaJę znajoaość co najaniaj dwóch Języków ob
cych. I tak: sledaa Języków zna 1.92 badanych, pięć Języków - 
3.82. cztery Języki - 11.12 badanych. Znajoaość trzech Języków 
obcych posiada 33.32 respondentów, zaś dwóch Języków - 40.72. 
Tylko Jeden Język obcy zna 9.22 badanych. Niektórzy z respon
dentów podkreślali, la nie wszystkie wyaieniane przez nich Ję
zyki obce opanowali w tya saaya stopniu. Część respondentów po
dawała.. la posiada tylko biei'nf znajoaość Języków.

Połowa /502/ badanych użytkowników uznaje swój stopień zna- 
Joaości Języków obcych za wystarczaJęcy dla potrzeb zawodowych 
lub naukowych, część tych respondentów odczuwa Jednakże brak zna- 
Joaoścl określonego Języka. Przez 202 respondentów znajoaość Ję
zyków obcych została oceniona Jako zdecydowanie niearystarczaję- 
ca.

Znajoaość Języków obcych 632 badanych uważa za niezbędnę 
w ich pracy zawodowej. Natoaiast 222 respondentów stwierdziło, 
że w pracy zawodowej znajoaość Języków obcych nie Jest ia po
trzebne. a 5.52 badanych podało, że znajoaość Języków obcych
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potrzebna Jest w ich pracy tylko w aałya atopniu. Pozoatała czaiła 
badanych ciiytkownlków nla wypowiadała aiy na tan taaat* Były to 
Jednakie osoby, o których wladoao, ie kor^yataj9 z literatury za
granicznej i to, w kilku językach.

W pracy zawodowej badani użytkownicy wykorzystuję głównie 
literaturę w języku angielskia. Z literatury w tya języku korzy
sta 53,7% ogółu badanych, a 27,8% nieaal sryłęcznie czyta litera
turę w tya języku. Z literatury w języku francuskia korzysta 20% 
ogółu badanych użytkowników, 22% srykorzystuje literaturę w języ
ku nienieckia. 16% - literaturę w języku rosyjskia, a 3,7% ogółu 
użytkowników korzysta z literatury w języku czeskia.

Oceniajęc wartość literatury ekonoaicznej różnych krajów,
16% badanych opowiada się za literaturę aaerykaóskę, 9% respon
dentów wyróżnia zarówno literaturę aaerykaóskę jak i brytyjskę,
9% użytkowników stwierdza, że najbardziej wartościowa w ich spe
cjalności jest literatura brytyjska, a 3,7% badanych na równi 
stawia literaturę brytyjskę 1 francuskę, 7% badanych preferuje 
literaturę RFN, a 3,7% - literaturę radzleckę. Pozostali respon
denci nie aaję w tej sprawie stanowiska albo stwierdzaję, że tru
dno tu o odpowiedź, będź też, że zależy to od teaatu. Dwóch res
pondentów, którym zadano pytanie w tej sprawie, uznało je za nie
stosowne. Nie wydaje się jednak konieczne podkreślanie w tyw 
miejscu, że odpowiedź na to właśnie pytanie na istotne znaczenie 
ze względu na kompletowanie zbiorów bibliotecznych.

Przy omawianiu sprawy tłumaczeń literatury zagranicznej na 
język polski 20% badanych użytkowników stwierdziło, że nie korzy
sta w ogóle z tłumaczeń, ewentualnie tylko wyjętkowo z powodu 
nieznajomości języka oryginału /np, węgierskiego/. Pozostali u-, 
żytkownlcy korzystajęcy z tłumaczeń motywowali to będż brakiem 
oryginału, będż nieznajomościę języka oryginału. Nieliczni tylko 
respondenci uważaję, że posługiwanie się tłumaczeniem jeat srygo- 
dniejsze i że zmuszeni sę slęgnęć do oryginału w przypadku wykry
cia błędu. W szeregu wypowiedzi wyrażane były zastrzeżenia doty- 
częce jakości tłumaczeń.

W wypowiedziach na temat wykorzystywanych źródeł Informacji 
57% respondentów stwierdziło, że czasopismo jest przez nich w 
większym stopniu wykorzystywane niż księżka; 31,5% ogółu użytko
wników uważa kslężkę i czasopismo za źródła równorzędne; 11% o- 
powiada się za kaiężkę. Ola 11% respondentów najważniejszym
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źródłea inforaacji m ich pracy zawodowej są aatoriały statyetycz-' 
no.tak publikowane,Jak i nie publikowane* a niektórzy z reeponden» 
tów stawiają to źródło na równi z artykułaai w czaeopisaach bie- 
źęcycb. Pierwezoplanowya źródłea inforaacji dla 14*^ ogółu u- 
źytkowników /tylko pracowników NBP i Instytutu Finansów/ są opra
cowania, niepublikowane Jednostek organizacyjnych. W pewnych 
przypadkach są to opracowania przygotowane na zlecenie zakładu 
naukowego.

Do najczęściej wykorzystywanych źródeł inforaacji o pióaien- 
nictwie należę bibliografie załęcznikowe* cytowania w literaturze 
i recenzje w czasopisaach bieźęcych. Sposób poszukiwania litera
tury uzależniony Jest zarówno od nawyków specyficznych dla użyt
kownika* Jak i przedaiotu Jego zainteresowaó zawodowych. Wypo
wiedzi na ten teaat były bardzo zróżnicowane i trudne do ujęcia' 
liczbowego. Respondenci Jednakże stosunkowo rzadko wyaleniali 
katalogi biblioteczne Jako narzędzie poszukiwaó.

Na pytanie* Jaki typ katalogu rzeczowego Jest najbardziej 
przydatny dla użytkownika* 31*43̂  respondentów'odpowiedziało 
wprost* że nie na w tej sprawie stanowiska; 27*7% badanych ii- 
żytkowników wypowiedziało się zdecydowanie za katalogien przad- 
niotowyn; 16*6% respondentów uważa za najbardziej przydatne ka
talogi systenatyczne* a część z nich stwierdziła* że swobodnie 
posługuje się katalogien systematycznyn Biblioteki Głównej SGPiS.

ogółu użytkowników preferuje UKD. Równocześnie z wypowiedzi 
7*4% badanych wynika* że sę oni krytycznie ustosunkowani do UKO, 
a nawet "drażni" ich ta klasyfikacja. Pozostali użytkownicy 
/11*3%^ będż wyrażali ogólnie brak zaufania do katalogów rzeczo
wych* będż stwierdzili* że nie unieję z nich korzystać,a nawet 
kwestionowali potrzebę prowadzenia takich katalogów.

Na teaat wydawnictw infornacyjnych wypowiedzi były zróżni
cowane.

Z grupy pracowników naukowych 66,6% użytkowników stwierdzi
ło* że wykorzystuje pochodne źródła inforaacji Jak: abstrakty, 
anelizy dokumentacyjne* streszczenia dokuaentacyjne i opracowa
nia analltyczno-eyntetyczne* będż wszystkie, będż też niektóre 
z wyżej wyalenionych. Pozostali uważaJę Je za całkowicie nie
przydatne ze względu na niski pozioa opracowań. Opinie* że o- 
precowania dokumentacyjne sporzędzane sę nie zawsze prawidłowo 
i że nieraz odnosi się wrażenie* że robię Je osoby niekoapetent-
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ne, wyrażali także pracownicy naukowi korzystajfcy z takich opra
cowań. Krytyczne uwagi odnosiły się w szczególności do określonyc)| 
wydawnictw referujęcych. Część Jednakże pracowników naukotrych 
te saee wydawnictwa oceniała pozytywnie. Z grupy pracowników NBP 
tylko 45.4% korzysta z pochodnych źródeł inforeacjl. Respondenci 
z tej grupy tylko w nielicznych przypadkach wyra:|;all negatywne o- 
pinle o opracowaniach dokuaentacyjnych.

Na pytanie, czy i Jakiego typu pochodne źródło Inforeacji 
aoże zastępie oryginał, część użytkowników wykorzystujęcych te 
źródła /zarówno pracowników naukowych,Jak i pracowników NBP/ wy
raziła zdanie, że opracowania analityczno-syntetyczne /Jak pozy
tywnie oceniane WIT - Wybrane Inforaacje Teaatyczne/ aogę zastl}- 
pić aaterlały źródłowe. Na teaat streszczeń dokumentacyjnych za
rysowała się Istotne różnica zdań. Część użytkowników reprezen
tuje poględ, że takie streszczenie - pod warunkiea, że Jest dob
rze opracowane - aoże zastępie oryginał. Niektórzy równocześnie 
zastrzegli, że dotyczy to dziedzin pokrewnych, a nie opracowywa
nego przez nich zagadnienia. Inni użytkownicy /w tej saaej licz
bie, co poprzedni/ wypowiedzieli się zdecydowanie, że streszcze
nia dokumentacyjne nigdy nie mogę zastęplć oryginału.

Wyrażany przez 62% pracowników naukowych niepokój, że aogę 
nie wiedzlć o nowych osięgnięciach nauki w ich specjalności, wy
nika ze świadomości opóźnienia informacji. Wymieniane przez ba
danych przyczyny niedostatecznego poinformowania to: brak dostę
pu do materiałów źródłosrych, wynikajęcego z zastrzeżenia tajności 
pewnych Istotnych informacji, nieregularna dostawa zagranicznych 
czasopism, niezadowalajęce zaopatrzenie bibliotek w literaturę 
zagranlcznę, zła organizacja bazy informacji wewnętrznej, długi • 
cykl wydawniczy, wreszcie - mała aktywność służb Informacyj
nych,

Respondenci z grupy pracowników NBP skarżę się w szczegól
ności na trudności w dotarciu do źródeł nie publikowanych, brak 
informacji o istotnych decyzjach, zły obieg dokumentów wewnętrz
nych. niedostarczenie we właściwym czasie opracowań Jednostek 
organizacyjnych, niezbędnych w bieżęcej pracy.

Z wypowiedzi znacznej liczby respondentów wynika, że otrzy
muję potrzebne im aaterlały dzięki kontaktom'osobistym. Kontakty 
takie nawięzywane sę z okazji konferencji międzynarodowych.
W przypadkach informacji gospodarczych, które powinny docierać
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w Qoraalnya trybie, zainteresowany otrzyauje Je “od kolegi precu- 
Jęcego w odpowiednia zjednoczeniu* /tego rodzaju sforaułowania 
powtarzają eig w wypowiedzi szeregu pracowników NBP/,

Z postulatów dotyczących rodzajów poaocy ze strony placówki 
inforaacyjnej wysuwanych przez respondentów należy wyróżnić te, 
które odnosiły alg do Centralnej Biblioteki NBP. Największa licz
ba respondentów /20,3% ogółu badanych/ nie korzystaJęcych dotycz- 
czas z tej foray Inforaacjl i nie znajęcych JeJ, wyraziła życze
nia otrzyaywania spisów treści bieżących czasoplsa zagranicznych. 
Postulat tan został spełniony 1 - Jak aożna wnioskować z obserwa
cji - ta foraa inforaacjl zdała egzaaln w okresie ostatnich czte
rech lat. 2lainteresowanl użytkownicy wybierają z otrzyaywanych 
spisów treści tytuły artykułów, a następnie otrzyaują odbitki 
kserograficzne tych artykułów.

Z grupy badanych pracowników NBP około 24% użytkowników 
stwierdziło# że Jedyną foraą poaocy w ich pracy Jest otrzynywa- 
nle - na zgłoszone zapotrzebowanie - teaatycznych zestawów do
tyczących wskazanego zagadnienia. Część z nich podkreśliła rów
nocześnie, iż nie chodzi tu o wykaz literatury lecz o aateriały 
źródłowe. Tego rodzaju foraa inforaacjl Jest od szeregu lat sto
sowana przez Centralną Bibliotekę N^*, w szczególności w przypad
kach użytkowników - pracowników oddziałów NBP /z ogranlczenlea 
Jednak do wydawnictw polskich/. Nie stwierdzono natoalast. aby 
osoby, które w czasie przeprowadzonego z nlal wywiadu wysuwały 
postulat dostarczania inforaacjl ne żądanie, zwracały się /z ae- 
łyal wyjątkaai/ w okresie następnych czterech lat do Biblioteki 
o takie inforaacja. Wielu badanych pracowników NBP /33,3%/ nie 
zgłosiło żadnych wniosków dotyczących wprowadzenia przez Biblio
tekę fora inforaacjl dotychczas nie stosowanych, albo stwierdzi
ło, że nie aają w tej sprawie stanowiska. Życzenia innych odno
siły się do spraw z zakresu groaadzenia zbiorów. Jaki zaopatrze
nie Biblioteki w wydawnictwa z dziedziny inforaatyki, wydawnict
wa na teaat złota /tzn. rodzaje złota dewizowego, próby, eksper
tyza aonet złotych itp./, zabezpieczenie ciągłości tytułów czaso- 
pisa, zwiększenia liczby egzeaplarzy niektórych tytułów itp. o- 
raz Indywidualnego Inforaowanla o nabytkach. Niezbędne Jest wy
jaśnienie, że Centralna Biblioteka NBP 2 razy w alesiącu opraco
wuje 1 dostarcza wszystkie koaórkoa organizacyjnya Centrali "Bie
żącą inforaację o nabytkach”, z grupy pracowników Banku, 3,3% be-
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danych zgłosiło «rnlossk o przeprowadzenie .szkolenia dotyczącego 
korzystania z Biblioteki.

m-

Zarówno kilkuletnie obserwacje. Jak i aryniki badaó przepro
wadzonych w 1975 roku pozwalaJg na stwierdzenie, że znaczna część 
użytkowników Infornacjl na istotne trudności w posługiwaniu się 
bibliografię 1 kataloglen. Nie wszyscy użytkownicy ponadto sę do
statecznie zorientowani w zakresie usług. Jakie nogę być na ich 
rzecz świadczone przez placówkę infornacyjnę. Dotyczy to nawet 
tradycyjnych usług bibliotecznych. Jak udostępnianie zbiorów. 
Nlezniernle bowlen rzadkie sę przypadki wypożyczeń na żędanle u- 
żytkowników naterlałów z bibliotek zagranicznych, nino że Central
na Biblioteka NBP posiada dostateczne kontakty unożllwiajęce ko
rzystanie w szerokln zakresie z takich wypożyczeń.

Wyniki badań uzasadniaję poględ. że użytkownicy inforńacji 
/poża pracownlkanl naukowynl/ nie w pełni zdaję sobie sprewę z 
własnych potrzeb Infornacyjnych o charakterze obiektywnyn. tj, 
wynikajęcych z zaJnowanego stanowiska pracy. Oest to zjawisko 
nlepokojęce. zwłaszcza że w grupie pracowników Centrali NBP ba- 
danlanl objęte były wyłęcznie osoby z wyższyn arykształcenien.po- 
sladajęce co najmniej stopień nagistra i zatrudnione na stanowi
skach kierowniczych lub samodzielnych. Nie prowadzono natomiast 
dotychczas - przy zastosowaniu tych samych metod 1 technik - ba
dań potrzeb użytkowników o niższych kwalifikacjach formalnych a 
zajmujęcych analogiczne stanowiska.

Statystyka udostępniania zbiorów Centralnej Biblioteki NBP 
oraz dane wynikajęce z rocznych sprawozdań bibliotek fachowych 
NBP nie pozwalaję na ustalenie kanałów informacyjnych pierwszo-- 
planowych dla pracowników oddziałów. Wysoka liczba wypożyczeń w 
zestawieniu z danymi o liczbie osób skierowanych na studia zaocz
ne lub wieczorowe oraz z danymi o organizowanych kursach pozwala 
na przybliżone określenie roli Centralnej Biblioteki NBP w podno
szeniu kwalifikacji zawodoirych pracowników aparatu bankowego.

Wyclęgnięcle właściwych wniosków dotyczęcych ukierunkowania 
działalności informacyjnej 1 podziału zadań w tym zakresie po
między centralne a terenowe ogniwa sieci placówek informacyjnych 
NBP stanie się możliwe po przeprowadzeniu-w szerszym zakresie ba
dań rzeczywistych potrzeb odbiorców informacji.
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ZOFIA SKWARNICKA 
Biblioteka Oagiallońska

POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW I SŁUŻBA INFORMACYJNA 
BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ

Badania potrzeb użytkowników BJ przy zaatoao» 
waniu różnych technik badawczych. Funkcje 6i> 
biioteki, profil gromadzonych zbiorów i kate
gorie użytkowników. Postulaty i dezyderaty u- 
żytkowników pod adresem Biblioteki, Służba in* 
formacyjna BJ. Informacja katalogowa i biblio* 
teczna. Główne kierunki prac Oddziału Informa* 
cjl Naukowej BJ. Szkolenie informacyjne stu
dentów.

POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ

Użytkownicy dużej biblioteki naukowej oczekuję od niej in
formacji pierwotnej 1 pochodnej, zarówno bezpośredniego dostępu 
do źródeł, jek 1 wiadomości bibliograficznych o ich Istnieniu. 
Udostępnianie zbiorów i informacja sę zatem dla użytkownika je
dnym zespołem usług biblioteki i w tym duchu formułuję zawsze 
swoje dezyderaty pod jej adresem. Ma to niewętpliwie wpływ na 
charakter badań potrzeb użytkowników.

Biblioteka Jagiellońska w clęgu ostatnich kilkunastu lat 
wielokrotnie przeprowadzała bedania, stosujęc pra:y tym różne 
techniki badawcze i modyfikujęc ich zakres. Pozwoliło to uzys
kać dość pełny i jasny obraz aktualnych potrzeb użytkowników.

Najwcześniej badaniami potrzeb czytelniczych zajęła się 
C. Zawodzińaka, majęc na względzie racjonalizację procesów u- 
dostępniania /6/, W roku akademickim 1972/73 szeroko zakrojone 
badania ankietowe wśród 500 studentów 1 160 pracowników nauko
wych UJ przeprowadziła H. WSgnerowa /5/. Generalnym.wnioskiem 
z tych badań było stwierdzenie, że sieć bibliotek Uniwersytetu 
zaspokaja w znacznie większym stopniu zapotrzebowanie na llte-
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turę i informację niezbędnę w procesie dydaktycznym niż dla ba
dań naukowrych.

w roku 1971 Z. Skwarnicka przeprowadziła 50 obszernych wy
wiadów z doktorantami psychologii i socjologii UJ w celu ustale
nia, w Jakim stopniu biblioteki zaspokajają szczególnie intensy
wne potrzeby tej grupy pracowników nauki, i w Jakim stopniu oni 
sami są przygotowani do korzystania ze zbiorów i usług informa
cyjnych /3/, .

Poczynając od roku akademickiego 1974/75 Oddział Informacji 
Naukowej BJ prowadzi obserwacje notowane i dokładną statystykę 
usług. Były one wykorzystane w przeprowadzonej w 1975 roku a- 
nalizie systemowej Biblioteki Jagiellońskiej /1/ i są podstawą 
do corocznych ocen działalności Oddziału.

W związku z analizą systemu bibliotecznego przeprowadzono 
także badania ankietowe wśród 180 czytelników, naukowców i stu- - 
dentów, zmierzające do ujawnienia ich opinii o tradycyjnym sy
stemie BJ i do sformułowania dezyderatów pod adresem przyszłego 
zautomatyzowanego systemu, planowanego wówczas Jako część środo
wiskowego centrum informacji "KRAKUS" /4 s. 37-84/.

W 1976 r. Oddział Informacji Naukowej uzyskał 416 odpowie
dzi na ankietę rozesłaną wśród pracowników naukowych UJ w spra
wie projektowanych serwisów informacyjnych, które miały zawierać 
dane o książkowych i czasopiśmiennych nabytkach zagranicznych BJ. 
Ankieta dostarczyła sporo konkretnych danych wskazujących na sto
pień zapotrzebowania w zakresie literatury naukowej zagranicz
nej. Jej wyniki posłużyły m.in. przy opracowaniu problemu po
trzeb informacyjnych użytkowników BJ w zakresie bieżących» czs- 
soplsm zagranicznych. Zagadnienie to opracowała H. Wagnerowa /4/ 
na zlecenie zespołu projektującego system KRAKUS, uzupełniwszy 
posiadane dane materiałem uzyskanym z 612 odpowiedzi na specjal
nie w tym celu rozesłaną ankietę /1977 r./.

Ostatnim etapem prac w zakresie poznania potrzeb użytkowni
ków była analiza kwerend pisemnych Oddziału Informacji Naukowej, 
opracowana w roku 1978, która naświetliła potrzeby mało dotych
czas poznanej grupy użytkowników - korespondentów /2/.

Jak wynika z powyższych danych, nigdy badania potrzeb użyt
kowników BJ nie objęły całokształtu tego zagadnienia. Jednakże 
rezultaty cząstkowych sondaży, poczynionych w latach siedemdzie
siątych składają się na obraz dość pełny. Poznanie potrzeb Jest
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warunklea konlecznya lecz nie ivy star cza Jęcya do Ich zaspokojenia* 
Ble:t«ce trudności ivynlkaję nie z braku rozeznania* lecz z braku 
■ożllwoścl sprostania potrzeboe dobrze znenye 1 wielokrotnie o- 
plsanya*

Biblioteka Jagiellońska pełniła dotęd trzy funkcje: biblio
teki uniwersyteckiej * publicznej biblioteki naukowej i drugiej w 
Polsce książnicy narodowej. Funkcje te znajduję swoje odbicie w 
profilu groeadzonych zbiorów 1 w kategoriach użytkowników. W ro
ku akadeelckle 1977/78 liczba zapisanych czytelników wynosiła 
16 236 osób* w tye:
- studenci UJ 5694
- studenci Innych uczelni 4426
- profesorowie i docenci UJ 150
- profesorowie 1 docenci Innych instytucji 113
- inni pracownicy naukowi UJ 595
- pracownicy naukowi spoza UJ 534
- pracownicy BJ 202
- czytelnicy Innych zawodów 3459
- obcokrajowcy korzystający na elejscu 71

Wśród czytelników różnych zawodów wywlenlć należy takie wa
żne grupy społeczne jak nauczyciele* działacze społeczni, lite
raci* wydawcy* dziennikarze* pracownicy Instytucji kulturalnych* 
a w enlejszye stopniu także inżynierowie* lekarze* pracownicy 
edninistracji.

Zupełnie odrębną grupę użytkowników tworzą wszyscy kores** 
pondencl z kraju 1 z zagranicy* zwracający się do Biblioteki ja
ko do książnicy narodowej* posiadającej cenne zbiory polskie 1 
Polski dotyczące. Ich potrzeby informacyjne są zaspokajane z 
wielkim nieraz nakładem pracy 1 w sposób maksymalny.

Dynamiczny rozwój zbiorów w ostatnich dziesięcioleciach po
ciągał za sobą równie duży wzrost liczby czytelników 1 liczby u- 
sług /udostępnianie* Informacja* usługi reprograflczne/. Ilus
trują to następujące dane: 1950 i960 1970 1978
-czytelnicy 
udostępnianie 
udzielanie informacji
usługi reprograflczne 
/ilość klatek mlkrof.* 
kserokopii 1 fotokopii/.

8 197' 
203 826 

474

8 539 
364 182 

5 977 
53 582

12 845 
444 428 
4 765 
90 783

15 526 
272 527 
12 475 

443 838
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Na podstawie badań przeprowadzonych w czasie prac nad anali
zę systemowę stwierdzono, że 89^ poszukiwanych Informacji w Od
dziale Informacji Naukowej jest z zakresu nauk humanistycznych, 
w tym na tematykę filologiczna przypada Ъ7%, na bibliotekoznaws
two 28;̂ , na nauki historyczne 27%, Gdyby wzięć pod uwagę infor
macje udzielane w oddziałach zbiorów specjalnych, procent tematy
ki humanistycznej byłby jeszcze wyższy. §wiadczy to O powszech
nym traktowaniu BO przez użytkowników jako biblioteki humanisty
cznej , choć sam księgozbiór ma charakter bardziej uniwersalny.
Na przykład.filologia to 20% a historia 11,5% zbiorów ogólnych 
BO. Oest to zrozumiałe, jeżeli weźmie się pod uwagę, że polity
ka gromadzenia zbiorów uwzględnia potrzeby wszystkich instytutów 
UO,a otrzymywany egzemplarz obowięzkowy dostarcza literaturę wie- 
lotematycznę.

Od paru lat liczba czytelników przestała się powiększać, 
podobnie jak ilość udostępnionych woluminów. Być może Jest to mo
ment osięgnięcia pewnej granicy możliwości świadczenia usług w o- 
becnych warunkach Biblioteki. Oedynie liczba udzielonych informa
cji nadal wzrasta. Użytkownicy potrzebuję coraz więcej pośrednic
twa w korzystaniu z nagromadzonych zasobów. Cały potencjał infor
macyjny BO przy lepszej możliwości dostępu do zbiorów z pewnościę 
mógłby służyć o wiele liczniejszym użytkownikom jako baza dla 
prac naukowych. Poględ taki potwierdzaję opinie użytkowników ze
brane w trakcie wielokrotnych badań.

Pomijajęc wiele słusznych, lecz mniej istotnych dezyderatów 
zgłaszanych pod adresem Biblioteki, poniżej uwypuklono najważniej- 
sze i najczęściej wysuwane postulaty. Problem szybkości dostępu 
do informacji zawartej w dokumentacj jest kluczowym. Wszyscy u*« 
żytkownicy za sprawę najważniejszę uważaję skrócenie czasu ocze
kiwania na zamówione z magazynu księżki i czasopisma. Istnieje 
też powszechnie odczuwana przez użytkowników konieczność zorgani
zowania szybkiej informacji o stanie magazynu, tak aby unlknęć 
zamawiania dzieł aktualnie wypożyczonych lub nieobecnych w zbio
rze z jakichkolwiek innych powodów. Uwzględniajęc te potrzeby w 
Bibliotece podejmowane sę próby automatyzacji procesów udostęp
niania. System komputerowej informacji o stanie magazynu Jest or 
pracowany i przewiduje się próbę jego wdrożenia już niedługo..

Na drugim miejscu wśród dezyderatów pojawia się żędanie 
szybkiego reprodukowania dokumentów. Okres przeciętnego wycze-
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kiwania na aikrofila lub kserokopię trwa do trzech tygodni i sytu
acja nie polepszy się jeszcze długo, ponieważ zapotrzebowanie sta
le wyprzedza nożliwości techniczne.

Następnę w skali potrzeb sprawę jest inforeacjs o nlejscu 
przechowywania dokueentów, których BO nie posiada. Chodzi o szyb
kie uetalenie, w której bibliotece nożna odnaleźć żędane źródło. 
Próbę zaspokojenia tej potrzeby sę otrzynywane od niedawna z Bi
blioteki Narodowej wydruki konputerowe Centralnego Katalogu Kslę- 
żek Zagranicznych, przeznaczone dla użytkowników krakowskiego re
gionu oraz łęczność teleksowa z Zakładem Katalogów Centralnych BN, 
Równocześnie do dyspozycji czytelników jest wydruk Katalogu Cen
tralnego Czasopism Zagranicznych, opracowanego w systemie KRAKUS. 
Przygotowywany jest także Katalog Centralny Druków. Zwartych, któ
ry będzie służył jako informacja o nabytkach zagranicznych biblio
tek uczestnlczęcych w systemie KRAKUS.

Powszechne sę także postulaty rozszerzenia bazy źródłowej, 
wzbogacenia zbiorów, zarówno jeśli chodzi o liczbę tytułów dzieł, 
jak i liczbę egzemplarzy tego samego tytułu. Naukowcy podkreślaję 
tu konieczność większego importu kslężek i czasopism zagranicz
nych, a także przyspieszenie ich sprowadzania i opracowania. Stu-i
denci dopomlnaję się o większę ilość podręczników i tekstów nie
zbędnych do nauki. Ogromny ilościowy przyrost zbiorów, dokonuję- 
,cy się głównie przez gromadzenie podwójnego egzemplarza obowlęz- 
kowego, nie jest tym wzbogaceniem zasobów informacyjnych, które
go oczekuję czytelnicy. Niedosyt w zakresie pierwotnych źródeł 
informacji tylko częściowo da się zaspokoić dzięki usługom repro- 
graficznym 1 wypożyczaniu międzybibliotecznemu. Reprografla znie
chęca przez koszt, skomplikowane formalności 1 długość oczekiwa
nia, przy czym ten oetatni czynnik jest najczęściej wymieniany. 
Wypożyczanie międzybiblioteczne jest mało popularne ze względu 
na trudności ustalenia, gdzie znajduję się poszukiwane materia
ły, a także z powodu powolności w realizowaniu zamówieó.

Wymienione wyżej potrzeby informacyjne ulegają modyfikacjom 
w zależności od grupy użytkowników. Naukowcy silniej podkreślaję 
potrzebę zwiększenia prenumeraty czasopism zagranicznych,na dru
gim miejscu stawiając zakup kslężek z importu. Postuluję też 
szybkę informację adresowaną o treści czasopism zagranicznych 
bieżących. W ankiecie na teimat planowanych serwisów Inforaacyj- 
nych^/1976 r./, skierowanej do wszystkich pracowników naukowych

99



UO,respondenci złożyli zaaówlenla na spisy treści 1130 czasoplsa 
zagranicznych /tylko 705 znajdowało się wówczas w Bibliotece/, Pły* 
nęcę stęd wnioski uzasadniaję wydawanie wspólnych dla kilku bi
bliotek pokrewnych wydawnictw typu'current contents"»a w perspek
tywie - kompletnych katalogów centralnych czasopism zagranicznych.

Studenci korzystaję z obcojęzycznych czasopism o wiele rza
dziej . Tylko ЗЪ% respondentów deklaruje korzystanie z tego źród
ła. Nic więc dziwnego, że zaledwie niewielki procent studentów 
dopomina się o zwiększenie prenumeraty czasopism zagranicznych. 
Wielu natomiast zgłasza potrzebę rozwinięcia innej formy usług - 
tłumaczenia artykułów z języków obcych. Dest to pierwszoplanowy 
postulat tej grupy użytkowników. Prawie tak samo częato dopomina- 
ję się o analizy dokumentacyjne poszczególnych artykułów, co po
krywa się z podobnym zapotrzebowaniem ze strony naukowców. Wido
cznie posiadane przez BQ czasopisma abstraktowe nie obejmuję ca
łego obszaru zainteresowań użytkowników, nie sę też wystarczaję- 
cym .ułatwianiem w docieraniu do informacji, bo na przeszkodzie 
stoi słaba znajomość języków obcych.

Wszystkie wymienione dotęd potrzeby Informacyjne więżę się 
z pierwotnymi źródłami informacji. W przeważajęcej liczbie wy
padków pobieranie informacji kończy się na dotarciu do źródła. 
Pośrednictwo służb Informacyjnych w ustalaniu faktów na ogół nie 
Interesuje użytkowników. Korzystaję z informacji rzeczowej przy
gotowanej przez pracowników biblioteki wtedy, gdy chodzi o usta
lenie faktów, dat i nazwisk jednostkowych. Natomiast rozpoznawa
nie problemów bardziej złożonych dokonuję sami.

Pozostaje do naświetlenia stosunek użytkowników do informa
cji bibliograficznej. Zgłaszane sę tu różne trudności. Pierwszę' 
jest rozproszenie i niekompletność źródeł bibliograficznych.
0>'ugę jest nadmiar informacji bibliograficznych w stosunku do mo
żliwości dotarcia do dokumentów, do których bibliografie skiero
wuję. Ta rozbieżność rzutuje także na serwisy SOI, oparte na 
prenumeracie taśm zagranicznych. Większość uzyskanych tę drogę 
danych bibliograficznych jest dla użytkowników nieprzydatna, 
gdyż nie maję możliwości dotarcia do źródła.

Trzecię zgłaszanę trudnośclę jest słabe rozeznanie w struk
turze bibliografii i w sposobach posługiwania się nimi. Zwłasz
cza studenci i młodsi pracownicy naukowi z trudem przebljaję się 
przez etap poszukiwań bibliograficznych. Postulat wprowadzenia
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eystoBstycznego szkolenie użytkowników w zekresie posługiwenie 
się bibliogrefiSBi i znejoaości służb inforascyjnych Jest stele 
przez nich sseych wysuwany. 0 potrzebie tego typu szkoleń świad
czy też stsłs obecność inforaacji Instruktażowych w bieżęcej ob
słudze czytelników /ok. 20% inforaacji ustnych/.

Poza wyaienionyai, powszechnie zgłaszsnyai przez użytkowni
ków potrzebsai inforaacyjnyai« sporadycznie sę wyaieniane także 
inne» w zależności od osobistego doświadczenia respondenta i Je
go kontaktów z zagranicznyai systenaal inforaacji. Ogólnie cha- 
rakteryzujęc sytuację aożna stwierdzić» że użytkownicy nie liczę 
na szybki postęp w dziedzinie inforaacji. Ich dezyderaty sprowar 
dzaję się do usprawnienia 1 racjonalizacji znanych Już fore obs
ługi inforaacyjnej» chodzi ia po prostu o dobrze funkcjonujęcę 
bibliotekę naukowę, powlęzanę z innyai centraal inforaacji sle- 
clę sprawnej łęczności. Każdy postęp w tya zekresie Jest natych- 
alast dostrzegany 1 życzliwie oceniany.

SŁUŻBA INFORMACYONA BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIE3*

Usługi Inforaacyjne Biblioteki Jagiellońskiej nożna podzie
lić na dwie kategorie: Inforaacje dla czytelników» zwlęzane z 
ich potrzebanl naukowynl 1 zawodowym» oraz inforaacje o funkcjo
nowaniu Biblioteki potrzebne dla różnych szczebli zarzędzania.

Systen Inforaacyjny BJ Jest podobnie skoaplikowany i rozbu
dowany Jak systen udostępniania. W czytelniach i wypożyczalniach 
udziela się inforascjl» podobnie Jak przy katalogach i w Oddzia
le Inforaacji Naukowej. Poalędzy wszystkial agendaal Biblioteki 
kontaktujęcyai się z czytelnlkanl istnieje oczywiście podział za
dań inforaacyjnych. Pierwszę zasadę w tya podziale Jest świadcze
nie inforaacji związanych ze zbioraal specjalnynl przez personel 
tych oddziałów» które gronedzę» opracowuję i udostępniają stare 
druki» rękopisy» grafikę» kartografię» auzykalla i dokuaenty ży
cia społecznego.

Na uwagę zasługuje rozbudowana inforaacja katalogowa 1 bi
blioteczna. Katalogi BJ są uważane słusznie za znakoaite narzę
dzia inforaacji dzięki swojej koapletności 1 dobreau uporządko
waniu. Utrzyaywanle tych katalogów na odpowiednia pozioale 1 u- 
stawiczne ich doskonalenie,a także troska o należyte ich wyko
rzystywanie i zabezpieczenie angażuje spory zastęp pracowników.
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Potrzeby czytelnicze nie zwięzane z noraalnya wykorzyataniea 
katalogów lub zbiorów specjalnych aę zaspokajane przez Oddział In> 
formacji Naukowej. Oest to niewielki Sposobowy zespół pracowników 
/w całej bibliotece pracuje 323 osoby/, posiadających wykształce
nie humanistyczne. Służba informacyjna BO dotycząca problematyki 
zbiorów ogólnych nie jest więc rozbudowana, zwłaszcza, że ten nie> 
duży oddział powinien zaspokoić różnorodne bieżące potrzeby stu
dentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Oagiellońskiego, wie
lu innych uczelni i instytucji naukowych, a także wszystkich uży
tkowników z terenu Krakowa, Polski lub zagranicy, których przy
ciągają cenne, w wielu wypadkach niezastąpione zbiory BO.

Rodzaje usług informacyjnych świadczone przez wszystkie od
działy BO nie odbiegają w swoim charakterze od podobnych usług 
innych uniwersalnych bibliotek naukowych. Są to informacje ustne, 
telefoniczne, teleksowe 1 pisemne /kwerendy/ udzielane na konkret* 
ne zapotrzebowanie czytelnika. Według innego kryterium podziału 
można je określić jako informacje biblioteczne, katalogowe, bi
bliograficzne, rzeczowe oraz instruktażowe. Zdefiniowania wymaga 
tylko ten ostatni rodzaj, ponieważ nie wszystkie biblioteki trak
tują go jako odrębny typ usługi informacyjnej. Pracownicy Oddzia
łu Informacji Naukowej BD Już dawno zaobserwowali, że a pora ilość 
udzielanych przez nich informacji sprowadza się do porad i pou
czeń, jak korzystać ze źródeł. Są to jakby małe zajęcia dydak
tyczne z indywidualnymi użytkownikami. Niesłabnące zapotrzebowa
nie na ten typ informacji, zwanej w BO instruktażową, wskazuje 
na niedostatki pracy dydaktycznej na uczelniach.

Podobnie jak w innych bibliotekach szkół wyższych tak też 
w BO próbuje się zaradzić niedokształceniu informacyjnemu czy
telników przez organizowanie specjalnych zajęć dla studentów 
lat starszych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej prowadzą 
takie kilkugodzinne zajęcia z grupami, których opiekunowie zwra
cają się do biblioteki o taką pomoc. Szczupły personel Oddziału 
i brak osobnego pomieszczenia na zajęcia dydaktyczne nie pozwala
ją rozwinąć należycie tej formy pracy. Dotychczas objęto szkole
niem informacyjnym tylko studentów (Wydziału Prawa i nieliczne 
grupy z innych wydziałów UO, sporadycznie także grupy z VVSP.

Żmudne prace instruktażowe na rzecz indywidualnych czytel
ników mają zastąpić przygotowywane przez Oddział Informatory bi
bliograficzne dla studentów poszczególnych kierunków. Są to se-
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lekcyjnet adnotowane bibliografia najwainiajazych żródał inforaa- 
cyjnych znajdujęcych aię w zbiorach B3 i odpowiednich bibliotek 
instytutowych из, W kohcowya atadiua opracowania znajduję aię 
informatory z zakresu filologii polskiej, historii, psychologii, 
pedagogiki, filozofii, socjologii, źródeł informacyjnych ogólnych 
i metodyki posługiwania się źródłami. W 1980 r. zostanę opracowa*' 
ne informatory z zakresu historii sztuki, bibliotekoznawstwa, fi
lologii rosyjskiej, słowiańskiej, angielskiej, romańskiej, germań
skiej, archeologii Д  geografii. Nakład każdego z tych zeszytów, 
o objętości nie większej niż 2 arkusze,jest obliczany według licz
by studentów poszczególnych kierunków.

W 1979 r, został wydany także Informator regionalny "Biblio
teki i ośrodki Informacji naukowej Krakowa i województwa krakows
kiego" /opracowany przez Z. Skwarnlckę/.

Innym rodzajem informacji zbiorowej jest wydawany od 4 1st 
serwis "Nabytki zagraniczne Biblioteki Oagiellońsklej". Ukazuje 
się w 28 seriach tematycznych 6 razy rocznie. Każdy pracovvnik U3 
może zamówić bezpłatnie dowolnę ilość sarii tematycznych. Serwis 
ten powstaje drogę kopiowania na kserografie kart katalogowych 
nabytków zagranicznych - po 10 kart na stronicy formatu A3. Z ta
kich jednostronnie powielanych stronic składa się i zeszywa ze
szyty poszczególnych serii. Tego rodzaju serwis odpowiada odbior
com, co można wnosić z faktu, że liczba ich powiększyła się w 
cięgu ostatnich 2 1st z 470 do 660 bez żadnych w tym kierunku za- 
bisgów ze strony B3. W 1978 r. wysłano do odbiorców 12 000 zeszy
tów. Stopniowo "Nabytki" będę obejmować także wpływy do bibliotek 
instytutowych из. Dotychczas tylko Biblioteka Instytutu Chemii 
dostarcza do serwisu karty katalogowe swoich nabytków zagrani
cznych.

3ak każda biblioteka o ciekawych zbiorach 83 urzędza także ^ 
wystawy poświęcone różnym ważnym zagadnieniom, faktom, ludziom, 
stanowięce uznanę i powszechnie stosowanę formę informacji zbio
rowej, Ostatnio^w 1979 r. akcję wystawowę rozszerzono także na 
współpracujęce z 83 biblioteki zagraniczne w NRO. 3ugośławii i 
Zwięzku Radzieckim.

Akcja wystawowa,aczkolwiek efektowna, na codzień ustępuje na 
drugi plan przed żmudnymi pracami nad wzbogacaniem warsztatu in
formacyjnego Oddziału Informacji Naukowej. Czytelnia Bibliogra
ficzna prowadzona przy tym Oddziale, zawiera tylko 14 miejsc i
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niewiele więcej ned 5 tysięcy wolueinów księgozbioru podręczne^- 
go. W stosunku do przeszło dwueilionowych zbiorów BJ jest to o- 
ezywiócie księgozbiór zbyt skronny. Źródłe infornecyjne sę roz
proszone po wszystkich księgozbiorach podręcznych czytelni i pra
cowni. a «niej waine znajduję się w nagezynie. Ten stan rzeczy 
■oZe ulec poprawie dopiero po rozbudowie gnachu B3 i rozszerze
niu poaieszczeó Oddziału. Rozproszenie Źródeł było powodea zało
żenia centralnego katalogu bibliografii i źródeł inforaacyjnych, 
który liczy obecnie ponad 20 tys. opisów wyaagejęcych dalszego 
uzupełniania i ulepszenia.

Oaówione powyżej główne kierunki prac Oddziału Inforaacji 
Naukowej były po raz pierwszy scharakteryzowane podczas analizy 
systeau bibliotecznego BO w 1975 roku. Niektóre aspekty pracy 
inforaacyjnej, dajęce się ujęć statystycznie, ilustruję tablice 
zaczerpnięte z ówczesnej analizy systemowej i uzupełnione o ak
tualne dane. Tabela 1 wskazuje na obciężenie pracę inforaacyj- 
nę w poszczególnych działach BO. Daje się zauważyć według da
nych z ostatnich lat spadek liczby inforaacji'bibliograficznych 
we wszystkich agendach BO. Przypuszczalnie ćzytelnicy aniej 
gruntownie prowadzę poszukiwania bibliograficzne z powodów bli
żej naa nieznanych. Pewien wpływ aoże aieć na to zjawisko pogor
szenia się warunków korzystania z BO w ostatnich latach. Kilka 
następujęcych po sobie reaontów gaachu, zaaknięcie bufetu, prze
dłużenie czasu oczekiwania na księżki zaaówione z aagazynu - 
wszystko to nie przyciąga użytkowników. Sięgnęć do przyczyn o- 
gólniejszych aożna by znając dane z bibliotek całego środowiska 
lub kreju.

Tabela 2
Rodzaje Inforaacji udzielanych w Czytelni Bibliograficznej BO 

w I półroczu 1975 r. i 1979 r.

Rodzaj informacji 1975 1979

Bibliograficzna 1170 962
Rzeczowa 321 526
Instruktażowa 692 664
Inna 659 550

Ogółem 2842 2702
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Tabela 3

Odwiedziny w Czytelni Bibliograficznej BO 
według kategorii użytkownik<^w

Rodzaj użytkowników
Liczba odwiedzin

w I półroczu 
1975 r.

w I półroczu 
1979 r.

Studenci:
Uniwersytetu Oagiellońskiego 1292 1094
innych uczelni w Krakowie 396 570
zamiejscowi 87 - 28

Razem 1775 1692

Pracownicy naukowi;
Uniwersytetu Oagiellońskiego 606 160
PAN w Krakowie 237 182
inni z Krakowa 252 123
zamiejscowi 40 29

Razem 1135 494

Nauczyciele 77 32
Bibliot ekarze 74 . 35
Pozostali 250 140

Razem 401 207

Ogółem 3311 2393

Nie widać tendencji spadkowej, a wręcz wyraźny wzrost w za
kresie opracowania kwerend pisemnych. Osobne opracowanie na ten 
temat zostało opublikowane w Biuletynie BO.

kV tabeli 4 zilustrowano zakres tematyczny usług informacyj
nych Oddziału Informacji Naukowej 60. Mimo wysiłków udzielania 
informacji w zakresie wszystkich dziedzin wiedzy - faktycznie Od
dział jest ośrodkiem informacji humanistycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem takich dziedzin, jak bibliotekoznawstwo, filolo
gia, historia. Przezwyciężenie takiej jednostronności musi nastę
pie w miarę podejmowania zadań, jakie czekaję Bibliotekę Oagiel-
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Tabela 4
Użytkownicy Oddziału Inforaacji Naukowej BO 

"w I półroczu 1979 Г,

Tematyka poszukiwanych Ka teqorie użytkowników
informacji studenci pracowni

cy nauki
inni Ogółem

A. We wszystkich dzie
dzinach wiedzy

Nauki humanistyczne 1361 266 125 1752
Nauki ekonomiczno- 
polityczne 60 10 5 75
Prawo 58 9 11 78
Nauki matematyczno- 
-przyrodnicze 41 7 8 56
Medycyna 93 12 2 107
Technika 15 17 4 36
Rolnictwo 16 . 10 i 27
Sport 1 turystyka 12 5 1 га

Ogółem 1656 336 157 2149

B. W naukach humanis
tycznych

Bibliotekoznawstwo 851 22 17 890
Filologia 300 104 41 445
Historia 78 74 35 187
Psychologia 15 6 2  ̂ 23
Filozofia 11 9 1 21
Pedagogika 28 29 13 70
Etnografia 7 4 1 12
Sztuka 71 18 15 104

Ogółem 1361 266 125 1752

lortskę - centralną bibliotekę w zakresie nauk filologicznych« re
ligioznawstwa, kultury i sztuki.

Rozszerzenie inforeacjl w dziedzinach przyrodniczych i ści
słych pozostanie zadaniee bibliotek instytutowych UO.

Najbliższe plany rozwoju infornacji w BO to rozszerzenie wy
dawnictw informacyjnych poprzez opracowywanie drugiego serwisu 
ciągłego typu "current contents",dotyczącego bieżących czasopism
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zagranicznych, opracowania nowego przewodnika po bibliotece, 
a także kilku obcojęzycznych wersji foldera o Bibliotece Oagiel^ 
lohskiej. Pominięto przy tym ważne prace informacyjne,które majf 
być podejmowane wespół z innymi bibliotekami centralnymi nauk 
społecznych * ponieważ nie zapadły w tym względzie jeszcze ostd^ 
teczne decyzje.
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URSZULA PASZKIEWICZ
Biblioteka Uoiworaytecka 
« Warezawla

UŻYTKOWNICY INFORHACOI NAUKOWEO 
W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE

Podstawowe foray działalności inforaacyjnsj 
Oddziału Inforaaeji Naukowej BUW. Kategorie 
użytkowników OIN BUW - pracownicy naukowi, 
studenci, biblioteki, instytucja. Typologia 
usług inforaacyjnych - inforaacja bibliote
czna, bibliograficzne, rzeczowa, tekstowa. 
Działalność Inforaacyjna Czytelni Bibliolo- 
gicznej 1 jej użytkownicy.

Analiza podstawowych fora działalności inforaaeyjnaj w Bi
bliotece Uniwersyteckiej w Warszawie oraz dana dotyczące użytko
wników inforaacji zaprezentowane zostały na podstawie dośwladczaó 
Biblioteki Głównej, e ściślej Oddziału Inforaacji Naukowej. Poal- 
nigte zostały natoalast inforaacja udzielane przez oddziały zbio
rów specjalnych stosunkowo wgskiaau kręgowi czytelników, zainte
resowanych etaryai drukaal, rękoplsaai, zbloraal graflcznyal, 
kartografieznyai i nuzyeznyal, jak również problea udziału bi
bliotek wydziałowych i instytutowych oraz Biblioteki Filii UW w 
Blałyastoku w zaspokajaniu potrzeb inforaacyjnych.

Należy dodać, że Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jako 
Centralna Biblioteka Nauk Społecznych podjęła prace nad środowis- 
kaai użytkowników i ich potrzebaal. R.Sułkowa z Oddziału Prac Nau
kowych zanalizowała.w oparciu o dostępne Inforaatory.liczbę saao- 
dzlalnych pracowników naukowych oraz osób posiadajęcych stopień 
doktora, zatrudnionych w pracowniach naukowych w dziedzinie nauk 
społecznych /w zakresie specjalizacji BUW/. Analiza ta ujawni
ła liczbę pracowników naukowych według dyscyplin naukowych i 
■iast. Wyniki będę użyteczne dla planowania działalności infor- 
aacyjnej w*poszczególnych dziedzinach wiedzy. Następny etap to 
ustalenie, w oparciu o jednolitę klasyfikację, szczegółowego
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przedBiotu zainteresowań badawczych /na podstawie odpowiedzi 
kletowanych użytkowników/.

Podstawę do analizy działalności inforaacyjnej SUW etanowi'^ 
ła ewidencja udzielanych Inforaacjl w 1977 1 1978 r. /W ewidend|i 
udzielanych Inforaacjl notowane sę rodzaje Informacji oraz dana
0 użytkownikach/ Można ję uznać za reprezentatywnę 1 dla wcześ
niejszego okresu, gdyż w latach poprzedzających badania zachodzi* 
ły w Bibliotece niewielkie zalany w kategoriach użytkowników li^ 
formacji. Zaszły natoalast pewne zmiany w zakresie typów usług 
informacyjnych, na przykład w 1973 r. wprowadzono zmiany w sposo* 
bie przekazywania inforaacji o wpływajęcym do BUW piśmleonlctwla
1 YJ sposobie szkolenia użytkowników Informacji.

Kategorie użytkowników Oddziału Informacji Naukowej BUW

Kategorie użytkowników Informacji OIN przedstawiono w tabe
li 1. Wynika z niej. Ze najliczniejszy grupę stanowię studenci 
stacjonarni i zaoczni Uniwersytetu Warszawskiego. Niewielki kręg 
odbiorców rekrutuje się spośród młodzleZy innych stołecznych u- 
czelni i akademickich ośrodków w kraju. W 1977 r. studentom UW 
udzielono 46,4% informacji, natomiast w 1978 r. - 40,3% ogółu 
informacji. Studentom spoza Uczelni udzielono 1,6% informacji, 
w 1978 r. - 4,5% informacji, Porównujęc jednak liczbę studentów 
UW korzystających z informacji z ogólnę liczbę studiujęcychT* na 
Uczelni można dojść do mniej optymistycznych stwierdzeń. W 197/ * 
na Uniwersytecie Warszawskim studiowało 23 641 osób^^, a zatem 
tylko 18% studentów korzystało z informacji naukowej Biblioteki 
Głównej, przy założeniu, że każda informacja była udzielona inns’* 
mu studentowi. Jeszcze mniejszy procent studentów korzystał z po* 
rad informacyjnych w następnym roku, bowiem na ogólnę liczbę 
23 475 studentów zaledwie 13,4%. W ostatnich latach daje się za* 
uważyć zmniejszenie się liczby studentów korzystajęcych z Biblio* 
teki Głównej. Fakt ten podyktowany jest nie tylko mniejszę liczb# 
młodzieży przyjmowanej na pierwszy rok studiów, lecz także prze
niesieniem niektórych kierunków studiów do odległych dzielnic 
Warszawy.

^^Oane liczbowe dotyczęce studentów i pracowników naukowych UW 
nie obejmuję Filii w Białymstoku.
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wbrew pozoroe pracownicy naukowi UW korzystają z Inforaacjl' 
OIN BUW nla rzadziej niż studenci. W 1978 r. zaobserwowano nawet 
wzrost zainteresowania wśród tej grupy użytkowników działalność 
clę Inforaacyjnę. 0 Ile w 1977 r. z ogólnej liczby 2 658 samo
dzielnych 1 pomocniczych pracowmlków naukowych, z Informacji ko
rzystało 17,9%, to w 1978 r. procent ten wzrósł do 19,1, przy 
tej saaej liczbie zatrudnionych pracowników naukowych Uczelni. 
Liczba praęownlków naukowych Innych wyższych uczelni. Polskiej 
Akademii Nauk oraz Instytutów resortowych korzystających z usług 
Informacyjnych BUW w 1977 1 1978 r. kształtuje się w granicach 
5% ogółu użytkowników.

Liczną kategorię użytkowników stanowią biblioteki różnych 
typów. W 1977 r. bibliotekom udzielono 1 442 Informacje /15,8%/, 
a w 1978 r. 1 471 informacji /18,7%/. Nawet pobieżna analiza 
tej kategorii użytkowników pozwala stwierdzić, Iż kryją się za 
nią zarówno pracownicy instytucji, których część składową sta
nowi biblioteka, jak też osoby spoza tych instytucji, a jedynie 
szukające pomocy za pośrednictwem biblioteki.' Warto także za
znaczyć, że niełatwo jest przeprowadzić wyraźny podział użytlcow- 
nlków tej kategorii, ponieważ ten sam odbiorca występuje niekie
dy jako przedstawiciel biblioteki, innym razem jako pracownik 
Instytucji, której częścią jest biblioteka.

Najczęściej z usług Informacyjnych OIN korzysta Biblioteka 
Narodowa w Warszawie, Liczne pytania otrzymujemy także z' sieci 
bibliotecznej UW, Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 
Biblioteki SejTOwej, Biblioteki Akademii Spraw Wewnętrznych, Bi
blioteki Politechniki Warszawskiej 1 Biblioteki Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika w Toruniu.

Kolejną kategorię użytkowników określono umownie jako ins
tytucje. Włączone zostały tutaj wszelkiego rodzaju placówki nau
ki, oświaty, kultury 1 sztuki, redakcje czasopism, wydawnictwa, 
archiwa, muzea, resorty, urzędy centralne, jednostki gospodarki 
1 administracji paitetwowej. Wśród Instytucji stosunkowo często 
żgłaszających potrzeby Informacyjne wymienić należy Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Centralne 
Archiwum КС PZPR. Ogółem-w 1977 r. instytucjom udzielono 13,6% 
wszystkich Informacji, e w 1978 r.-10,7%.

Znaczny odsetek korzystających z usług Informacyjnych sta
nowią Indywidualni użytkownicy. Zasięgają oni Informacji w zwląz-
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Kategorie użytkowników Informacji OIN BUW
Tabela 1

Użytkownicy 1977 1978

Studenci UW 4275 3167
Studenci spoza UW 151 359
Pracownicy naukowi UW 477 510
Pracownicy naukowi spoza UW 478 400

w tym zagraniczni 155 23
Instytucje 1242 846

w tym zagraniczne 8- 24
Biblioteki 1442 1471

w tym zagraniczne 15 35
Inni 1018 1102

w tym zagraniczni 11
Ogółem 9081 7855

w tym zagraniczni 178 93

ku z własnymi zainteresowaniami i badeniaml< nie wynikającymi 
często z pracy zawodowej. Tej kategorii użytkowników OIN BUW u- 
dzielił w 1977 r. H.lSo informacji, w 1978 r. - 14% informacji.

-Zagraniczni użytkownicy nie zajmują znaczącej pozycji pod 
względem liczby udzielonych informacji. Zaspokojenie ich potrzeb 
wymaga jednakże specjalnej troski i wnikliwości, zwłaszcza przy 
sporządzaniu zestawień bibliograficznych, czy też odpowiedzi na 
pytania typu faktograficznego. W 1977 r.OIN udzielił zagranicz
nym instytucjom, bibliotekoa i osobom prywatnym 178 informacji, 
co stanowi 1,9;̂  ogółu udzielonych informacji. W 1978 r. udzielo
no 93 informacje dla odbiorców zagranicznych /1,1%/, Należy je
dnak dodać, że w prezentowanych tu danych za jednpstkę statys
tyczną przyjmuje się kwerendę, a nie liczbę pozycji bibliografi
cznych podanych odbiorcy informacji w odpowiedzi na jego zapyta
nie.

Typologia usług informacyjnych

w tabeli 2 przedstawiano dane dotyczące typologii usług in
formacyjnych, Znaczny procent udzielonych informacji stanowią ln<
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Tabela 2
Typologia usług informacyjnych

Informacje i załatwione 
kwerendy 1977 1978

Blbliożeczne ustne 7059 6514
w tym w katalogu alfa-
betycznym publicznym 3208 2746

Biblioteczne pisemne 696 382
w tym zagraniczne 108 54

Bibliograficzne ustne 1025 700
w tym w Czytelni 
Bibliologicznej 664 378

Bibliograficzne pisemne 109 /poz.592/ 87 /poz.753/
w tym zagraniczne 36 /poz.73/ 17 /poz.389/

Rzeczowe ustne 140 122
Rzeczowe pisemne 50 38

w tym zagraniczne 33 18
Tekstowe 2 12

w tym zagraniczne 1 4

Ogółem 9081 7855
w tym zagraniczne 178 93

formacje biblioteczne ustalające lokalizację dokumentu. W 1977 r. 
udzielono ok. 77,8% informacji bibliotecznych ustnych, w 1978 r.
> ok. 83% ogółu Informacji. Rzadko wpły««aję zgłoszenia o infor
macje biblioteczne w formie pisemnej /w 1977 r. - 7,©%, w 1978r.
- Pewną część zgłoszeń nadsyłają zagraniczne biblioteki, 
instytuty i indywidualni użytkownicy /w 1977 r. - 15,5%, w 1978 r,
- 14,1% zrealizowanych informacji bibliotecznych/. Oddział In
formacji Naukowej BUW udziela ponadto informacji bibliograficz
nych, polegających na wskazywaniu użytkownikowi wydawnictw in
formacyjnych, ustalaniu elementów opisu bibliograficznego oraz 
na sporządzaniu zestawień bibliograficznych. W 1977 r. na 1134 
Informacje bibliograficzne zrealizowano tylko 109 informacji w 
formie pisemnej /9,6^, w 1978 r, na 787 informacji - 87 infor
macji bibliograficznych pisemnych /11%/.
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z pogranicze informacji bibliotecznych i bibliograficznych 
^est bibliograficzne ustalanie poprawnego opisu zamówień kierowa
nych do Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUW. Zamówienia te po
chodzę głównie ,od studentów, zaocznych, oddalonych od dużych oś
rodków naukowych. W 1977 r. OIN powtórnie sprawdził 2817 nie
zrealizowanych rewersów, spośród których 622 /ZZ%/ udało się u- 
ściślić. W następnym roku powtórnie zostały sprawdzone 2284 re
wersy, z których zrealizowano 452 /19,5î /.

Zwiększajęce się z każdym rokiem zapotrzebowanie na tematy
czne zestawienia bibliograficzne zmusza OIN do stałego określa
nia formy sporzędzania informacji. Decyduję takie czynniki, 
jak typ odbiorcy, jego przygotowanie oraz cel, jakiemu ma słu
żyć zestawienie bibliograficzne. Zestawienia takie wykonywana 
sę przede wszystkim dla instytucji i bibliotek krajowych oraz 
dla każdego odbiorcy zagranicznego. Szczegółowe poszukiwania bi
bliograficzne dla instytucji i bibliotek prowadzone sę zwłaszcza 
wtedy, gdy kwerendy dotyczę ogólnej problematyki Uniwersytetu i 
szkolnictwa wyższego, a także gdy zapotrzebowanie na informację 
zwięzane jest z tematykę objętę planami badań rzędowych i resor
towych .

Zasadniczo nie sporzędza się zestawień bibliograficznych 
dla studentów i doktorantów. Stoimy bowiem na stanowisku, zgod
nym z opinię panujęcę w szkołach wyższych, że studentowi i dok
torantowi należy wskazać jedynie drogę do dalszych samodziel
nych poszukiwań, natomiast gromadzenie.bibliografii i ocenianie 
materiałów jest ęzęścię składowę pracy magisterskiej lub rozpra
wy doktorskiej. Podajemy natomiast źródła bibliograficzne nie
zbędne do poszukiwania piśmiennictwa na dany temat, po uprzed- - 
nim sprawdzeniu ich przydatności. Zawsze jednakże sporzędzany 
jest spis wydawnictw na interesujęcy użytkownika temat, znajdu- 
jęcych się w SUW. Z uwagi na wielkość zbiorów Biblioteki spis 
taki może do pewnego stopnia pełnić rolę zestawienia bibliogręrL 
ficznego.

Dest kwestię do dyskusji w środowisku bibliotekarzy i pra
cowników naukowych wyższych uczelni jak dalece biblioteki powin
ny spełniać dezyderaty studentów i doktorantów w zakresie spo
rzędzania zestawień bibliograficznych. Nowe problemy stwarzać tu 
będę coraz szerzej dostępne zautomatyzowane systemy informacyjne.
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ОаоЬоя aieszkajęcya z dala od ośrodków naukowych aporzędza 
się zestawienia bibliograficzne wówczas* gdy zgłoszone teaaty wię* 
żę się z ich pracę naukowę lub zawodowę. UwaZaay za celowe sporzę* 
dzanie zestawień bibliograficznych przede wszystkie wtedy, gdy 
wladoBO, it aogę one zainteresować szersze grono użytkowników. 
Potwierdzają to wielokrotne zamówienia bibliotek oraz indywidual
nych użytkowników na odbitki zestawień bibliograficznych wykona
nych przez OIN BUW, Zestawienia bibliograficzne sporządzane 
przez OIN BUW są rejestrowane w "Wykazie tematycznym ważniejszych 
zestawień bibliograficznych wykonanych przez biblioteki 1 insty» 
tuty naukowe", wydawanym przez Bibliotekę Narodową.^

Oddzielnego komentarza wyaaga działalność informacyjna Czy- 
elnl BibliologiczneJ• organizacyjnie związanej z Sekcją Blblio- 
jkoznawstwa OIN. Ogólne dane na temat informacji udzielonych w 
^ytelni BibliologiczneJ zostały wykazane w tabeli 1 i 2. W czy

telni jest dostępny księgozbiór podręczny z zakresu szeroko po
jętej bibllologii oraz bibliografie ogólne i specjalne. Mogą z 
niej korzystać wszyscy czytelnicy, którya tego typu księgozbiór 
Jest potrzebny do nauki lub pracy. Badania przeprowadzone w sty
czniu 1977 i 1978 r. wykazały, iż zdecydowaną większość czytelni
ków stanowią studenci Instytutu Bibliotekoznawstwa 1 Informacji 
Naukowej UW oraz innych ośrodków bibliotekoznawczych w kraju.
W styczniu 1977 r. z Czytelni BibliologiczneJ korzystało 70% 
studentów bibliotekoznawstwa. Dalsze 13,2% czytelników to studenr 
ci pozostałych kierunków studiów, głównie studenci historii /ok. 
5,5%/ i filologii polskiej. Nieliczną grupę czytelników repre
zentują pracownicy naukowi /5,2%/ i bibliotekarze /4,6%/. Pozo
stała część użytkowników Czytelni BibliologiczneJ to ludzie róż
nych innych zawodów 1 uczniowie szkół średnich /np. Liceum Księ
garskiego w Warszawie/. W analogicznya okreaie 1978 r. studenci 
bibliotekoznawstwa stanowili 61,:^, studenci innych kierunków 
16%, bibliotekarze 7,4%, a pracownicy naukowi 6,6% ogółu czytel
ników. Analiza użytkowników Czytelni BibliologiczneJ była prowa
dzona również w latach 1975 i 1976. Najnowsze wyniki badań są 
zbieżne z wcześniejszymi wnioskami. Zaobserwowano ponadto, iż 
z informacji bibliograficznych w Czytelni BibliologiczneJ, po
dobnie Jak z księgozbioru podręcznego, najczęściej korzystali 
studenci. Na przykład, w styczniu 1977 r. udzielono ogółem 68 
informacji bibliograficznych ustnych, z czego studentoa 76,4%

115



informacji. W styczniu 1978 r. udzielono 44 informacje bibliogra* 
ficzne. УМ tym studentom 81,8% informacji.

Analiza treściowa udzielonych informacji prowadzi jednak do 
nieco odmiennego wniosku, niż analiza studentów jako użytkowni
ków Czytelni Bibliologicznej. Wbrew pozorom najwięcej pytań doty
czy innych dziedzin niż bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. 
Cako przykład mogę posłużyć dane ze etycznie 1977 i 1978 r.
/tab. 3/. Przeważały informacje bibliograficzne kierujęce do wy
dawnictw informacyjnych z zakresu historii, literatury oraz bi-

Tabela 3

Zakres Informacji udzielonych w Czytelni Bibliologicznej BUW

Dziedziny 1977 1978

Bibliotekoznawstwo 1 informacja naukowa 14 5
Historia Polski 7 12
Historia powszechna 1 2
Literatura polska 13 1
Literatura powszechna 8 5
Językoznawstwo 1 1
Filozofia 4
Pedagogika 4 3
Psychologia 2 1
Prawo 3
Ekonomia 1
Sztuka 1 1
Czasopiśmiennictwo 4
Uzupełnienie danych bibliograficznych 8 6
Lokalizacja księżek i czasopism zagra-
nicznych 1 3
Inne 1
Ogółem 68 44

bliotekoznawstwa. Pewien procent pytań więzał się z poszukiwa
niem brakujęcych danych bibliograficznych oraz lokalizację za
granicznych czasopism i księżek w bibliotekach polskich. Zde
cydowana przewaga pytań z zakresu historii i literatury potwier
dza powszechnę opinię, iż studenci historii i kierunków filolo
gicznych /zwłaszcza polonistyki/ rozumieję potrzebę korzystania 
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z wydawnictw Inforwacyjnych* dzięki apecjalnya zajęcioa z nauk 
poaocniczych swojej dziadziny. Z załęczonego zestawienia wynika 
ponadto, że studentoa bibliotekoznawstwa, alno iż stanowię zde
cydowaną większość użytkowników Czytelni BibliologiczneJ, udzie
la się mało Inforwacji. Przyjęto zasadę, iż studenci tego kierun
ku winni wykazywać,! faktycznie wykazuję,.dużo samodzielności w 
przygotowywaniu się do ćwiczeń, prac sewlnaryjnych i dyplomowych. 
Znamienny Jest fakt, iż z Czytelni BibliologiczneJ rzadko korzy
stają pracownicy naukowi innych, poza bibliotekoznawstwem, kie
runków.

Z innych prowadzonych przez OIN form informacji o zbiorach 
3UW należy wymienić wykazy nabytków zagranicznych, odbitki spl- 
ów treści czasopism zagranicznych, a z form informacji zbioro- 
ej wystawy nowości oraz przysposobienie biblioteczne studentów 
ierwszego roku.

Od 1973 r. BUW wydaje w 28 seriach "Wykaz nabytków zagra- 
Icznych bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego" /przeciętnie co 
:a tygodnie ukazuje się nowy numer/. Oo 1972 r. włącznie "Wykaz 
ibytków zagranicznych" ukazywał się Jako dwumiesięcznik w dwóch 

seriach: piśmiennictwo matematyczno-przyrodnicze i piśmiennictwo 
numanistyczne. Wykazy zawierają opisy książek nabywanych przez 
wszystkie biblioteki Uczelni. Poszczególne numery wykazów prze
syłane są pod adresem domowym pracowników naukowych UW według 
ich zamówień. W 1977 r. opracowano 352 numery w 28 655 egzempla
rzach /w tym 20 723 egz. wysłano do odbiorców indywidualnych 1 
7 932 egz. do bibliotek/. W 1978 r. opracowano 1 wysłano 406 nu
merów wykazu w 30 784 egz. w tym: 20 686 egz. do odbiorców indy
widualnych i 10 098 egz. do bibliotek. W ciągu 1978 r. liczba 
odbiorców zwiększyła Się z 381 do 416.

W latach siedemdziesiątych Oddział Informacji Naukowej BUW 
rozesłał wśród pracowników naukowych Uczelni ankietę mającą na 
celu uzyskanie oceny wartości wykazów nabytków zagranicznych. 
Większość pracowników zwróciła uwagę na potrzebę informacji se
lektywnej, ściśle dostosowanej do kierunku ich badań naukowych.

Od 1973 r. BUW rozsyła również odbitki spisów treści cza
sopism zagranicznych, tzw. "current contents". W 1977 r. 293 od
biorców otrzymało odbitki spisów treści z 686 tytułów czasopism 
/wysłano 23 088 odbitek kserograficznych/. W 1978 r. 331 użyt
kownikom wysłano odbitki spisów treści 893 tytułów czasopism za- 
granlczayc^ /27 478 odbitek kserograficznych/.



w hallu Biblioteki Głównej organizowane są przeglądy nowoś
ci polskich 1 zagranicznych nabywanych do zbiorów Biblioteki.
W 1977 r, zorganizowano 72 wystawy polskich nowości /819 ekspo
natów/ i 92 wystawy nabytków zagranicznych /1052 eksponaty/.
W następnya roku zorganizowano 77 wystaw nowości polskich /854 
eksponaty/ i 112 wystaw nabytków zagranicznych /1241 eksponatów/.

Od roku akademickiego 1977/1978 dla studentów I roku UW pro
wadzone jest przysposobienie biblioteczne /60 min, wykład połę- 
czony z wyświetlaniem 80 przezroczy/.Zajęcia te sę obowięzkowe. 
Podczas zajęć,studentów poddano badaniom ankietowym na temat no
wych form szkolenia w zakresie umiejętności korzystania z BUW. 
Badania zostały przeprowadzone przez T. Łapacz, a wyniki znajdu
ję się w jej rozprawie doktorskiej pt. "Kształcenie użytkowników 
informacji w szkołach wyższych w Polsce na tle tendencji świato
wych". w 1977 r, przeszkolono 2528 nowo przyjętych studentów, 
a w 1978 r. - 2573 studentów. Szkoleniem tym objęci sę również
częściowo studenci studiów zaocznych. Wszyscy studenci pierwsze
go roku otrzymuję skrypt-informator o korzystaniu z bibliotek UW 
wraz z wykazem podstawowych bibliografii ogólnych^^. Ola studen
tów starszych lat prowadzone sę sporadycznie zajęcia z informa
cji naukowej.

Przedstawiona analiza użytkowników informacji BUW została 
przeprowadzona na podstawie ewidencji kategorii użytkowników i 
udzielanych informacji prowadzonej na bieżęco od wielu lat. Co 
kilka lat przeprowadzana jest ankieta badajęca stopieó zaspoka
jania potrzeb użytkowników Uczelni w zakresie informacji o zbio
rach BUW.

Bi bilo teki Uniwersytetu Warszawskiego. Informator dla studen
tów I roku studiów. Pod red. Zofii Czapelskiej. Warszawa 1979 
40 s.
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WANDA KR0NMAN-CZA3KA
Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie

UOOSTęPNIANIE ZBIORÓW 
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEO W WARSZAWIE

Zadania Oddziału Udostępniania Zbiorów BUW. 
Charakterystyka użytkowników 1 usług świad>* 
czonych za pośrednictwem: Czytelni Ogólnej, 
Wypożyczalni Miejscowej, Wypożyczalni Księ
gozbioru Dydaktycznego oraz Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej. Działalność Pracowni 
Reprograficznej,

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie/BUW/ została Biblio
tekę Centralnę Nauk społecznych i fakt ten spowodował zaintere
sowanie zasięgiem i rozmiarami świadczonych przez nię usług, 
również w zakresie udostępniania zbiorów, zarówno w postaci do
kumentów oryginalnych. Jak i ich reprodukcji.

Szczegółowych badań użytkowników udostępniania zbiorów BUW 
dotęd nie prowadzona, dlatego podana niżej charakterystyka doko
nana została na podstawie materiałów sprawozdawczych i potocznej, 
codziennej obserwacji; w kilku przypadkach przeprowadzono anali
zy sondażowe. Ograniczono się do przedstawienia działalności Bi
blioteki Głównej, ściślej - Oddziału Udostępniania Zbiorów i Pra
cowni ReprograficzneJ. W BUW udostępnianie prowadzę również od
działy zbiorów specjalnych. Oddział Informacji Naukowej /Czytel
nia Blbllologiczna/ 1 Oddział Czasopism /Czytelnia Czasopism 
Bieżęcych/.

Oddział Udostępniania realizuje swoje zadania za pośrednic
twem 4 agend - Czytelni Ogólnej i Profesorskiej, Wypożyczalni 
Miejscowej, Wypożyczalni Księgozbioru Dydaktycznego oraz Wypoży
czalni Międzybibliotecznej. Charakteryzujęc użytkowników i usłu-
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gi omówiono ketegorle użytkowników w powiężeniu z poszczególnymi 
agendami.

Czytelnia Ogólna ma charakter publiczny; dysponuje 144 miejscami 
w salach ogólnodostępnych i 11 w Czytelni ProfesorskieJ.W 1978 r, 
zarejestrowano w Czytelni 62 864 odwiedziny, udostępniono 
229 068 wol. księżek, 68 720 wol. czasopism, 2895 zwojów mikro
filmów - łęcznie 300 683 Jednostek.

Księgozbiór podręczny Czytelni liczy 18 816 wol.; 14 175 
wol. - z wolnym dostępem. Z Czytelni korzysta systematycznie 
ok. 17 200 pełnoprawnych czytelników BUW /wypożyczajęcych rów
nież księżki do domu/ i 354 osoby z kartami bibliotecznymi wyda
nymi w Czytelni. Ponadto zarejestrowano w 1978 r. 4124 tzw.czytel* 
ników Jednorazowych. Wśród korzystajęcych z Czytelni wyróżnić 
można następujęce grupy:
- pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego,
- studenci Uniwersytetu Warszawskiego,
- pracownicy naukowi innych wyższych uczelni,
- studenci innych wyższych uczelni,
- pracownicy naukowi PAN i innych placówek naukowych,
- pracownicy instytucji kulturalnych - wydawnictw, bibliotek, 

archiwów, muzeów, teatru, filmu, radia itp.,
- publicyści i dziennikarze,
- artyści i pisarze,
- pracownicy administracji państwowej 1 wymiaru sprawiedliwości,
- nauczyciele,
- uczniowie,
- inne osoby.

vViększość użytkowników stanowię mieszkańcy Warszawy, Jednak
że spora liczba, szczególnie wśród "czytelników Jednorazowych", 
to osoby przyjezdne z innych ośrodków.

rUe prowadzono dotęd badań dotyczęcych liczby odwiedzin 
użytkowników poszczególnych kategorii i wykorzystywanych przez 
nich materiałów. Oo celu tego opracowania przeprowadzono w paź
dzierniku 1979 r. analizę aktualnego składu bardzo nielicznej 
grupy osób spoza UW korzystajęcych wyłęcznie z Czytelni:
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Liczba
osób

%
Dziedzina

Nauki społeczno-hunanistyczne 261 74
Nauki natematyczno^przyrodnicze 18 5
Technika i rolnictwo 12 3
Bez podania specjalności 63 18

Ogółen 354

Wśród przedstawicieli nauk humanistycznych najliczniejsza 
Jest grupa filologów /49/# historyków /39/, historyków sztuki 
/25/, w dziedzinie nauk społecznych - prawników /23/, ekonomls^ 
tów /10/,

Wypożyczalnia Miejscowa, Zgodnie z obowiązujęcym od 1976 r. 
"Regulaminem 21etivnętrznym" prawo wypożyczania książek z Biblio
teki Uniwersyteckiej mają pracownicy i studenci UW oraz profe
sorowie i docenci wyższych uczelni i instytutów z terenu Warsza
wy, Inne osoby, głównie pracownicy instytucji naukowych, mogę 
uzyskać zgodę na założenie konta za kaucję z prawem wypożycza
nia nie więcej niż 3 woluminów. W ten sposób liczba użytkowni
ków Biblioteki jest celowo ograniczana. Na decyzję w tej spra
wie wpłynęły warunki lokalowe i stan księgozbioru BUW.

W 1978 r. skład czytelników przedstawiał się następująco: 
studenci UW 12 130
pracownicy UW 3 658
studenci innych uczelni 223
czytelnicy indyw^ldualni spoza UW 1 213
biblioteki wydziałowe i instytutowe UW 82
inne biblioteki z terenu Warszawy 258

Łącznie 17 564
Wypożyczono 89 775 wol.# w tym 1732 wol. czasopism.
W koócu 1977 r. przeprowadzono analizę grupy czytelnlków- 

studentów UW /analizę taką przeprowadza się co 2 lata/. Najlicz
niej korzystali z Biblioteki studenci wydziałów filologicznych 
/82,7% ogólnej liczby studentów/, wydziału historii /88,4% ogól
nej liczby studentów/, prawa i admlhistracji /80,6%/, pedagogiki 
/72,4%/, nauk społecznych /82,1% ogólnej liczby studentów/. 
Wynikało to zarówno z przyczyn merytorycznych /charakter studiów 
opartych w znacznej mierze na lekturach, żywsze zainteresowanie
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księżkę/, jek i technicznych /lokalizacja tych kierunków w po
bliżu Biblioteki Głównej przy Krakowskie Przedeieóciu/. Na in
nych wydziałach stosunek procentowy liczby studentów - czytel
ników BUW do,ogólnej liczby studentów UW kształtował się nastę
pu jęco: na wydziale biologii - 11%, na wydziale chemii - 59%, 
na wydziale fizyki - 59,2%, na wydziale geologii - 43,9%, na 
wydziale natematyki i mechaniki - 45,6%. Spowodowane to jest 
alędzy innyai faktem, ±e większość wyduałów eksperymentalnych 
mieści się od dawna w budynkach położonych w znacznej odległoś
ci od BUW. w latach 1978 i 1979 zostały przeniesione na daleki 
Mokotów dalsze wydziały Uniwersytetu, co utrudnia młodzieży 
stały kontakt z Bibliotekę. Ujawni to zapewne analiza danych 
statystycznych za rok 1979.

Struktura grupy drugiej - pracowników UW - nie była do tej 
pory szczegółowo analizowana. Na podstawie potocznych, codzien
nych obserwacji można stwierdzić, że humaniści i przedstawicie
le nauk społecznych stanowię 1 tu zdecydowanę większość.

Przeanalizowano natomiast grupę czytelników indywidualnych 
spoza uniwersytetu,bioręc pod uwagę deklaracje czytelnicze osób, 
które prolongowały karty biblioteczne na rok 1979 lub zapisały 
się do BUW w cięgu ostatnich dwóch lat. Liczba ich wynosi obec
nie 1004. Wyróżniono następujęce kategorie:

Pracownicy wyższych uczelni
profesorowie 1 docenci 62
inni pracownicy naukowi 140

Pracownicy PAN
profesorowie i docenci 103
inni pracownicy naukowi 272

Pracownicy innych placówek
naukowych /instytutów resortowych 
ośrodków badawczych itp./ 47

Pracownicy administracji państwo
wej i wymiaru sprawiedliwości 38

Dziennikarze i publicyści 59
Artyści 1 pisarze 86
Inni /m.in.bibliotekarze, pracow
nicy muzeów, wydawnictw, archi
wów/ 197

122



Nie przeprowadzono szczegółowej analizy tej grupy z punktu 
widzenia reprezentowanych specjalności* lecz na podstawia co- 
dziennej praktyki W/pożyczalni można stwierdzić, że i tu przewa* 
ga osób o zainteresowaniach społeczno-huaanistycznych jest ewi
dentna.

Zbadano dokładniej grupę bibliotek z terenu Warszawy,wypo- 
życzajęcych księżki z BUW* z punktu widzenia specjalizacji ich 
własnych zbiorów i charakteru instytucji* z jakimi sę związane. 
Otrzymano następujące zestawienia:
I. Spec.lalizac.la Liczba

zbiorów bibliotek

Nauki apołeczno-humanistyczne 150
Nauki matematyczno-przyrodnicze 51
Technika i rolnictwo 55
Biblioteki ogólne 2

%

58
20
21*3
0.7

II.Typ biblioteki

Biblioteki szkół wyższych 
/główne i wydziałowe/
Biblioteki placówek PAN 
Biblioteki samodzielne 

i biblioteki archiwów 
Biblioteki Instytutów resorto-  ̂
wych i innych placówek nauko
wo- ba dawczy ch

Biblioteki ministerstw i urzę
dów centralnych

Biblioteki wydawnictw i redakcji 
С2» 80 pism

Biblioteki instytucji kultural
nych /teatrów, muzeów itp./ 

Biblioteki jednostek gospodar
czych /biur projektowych, zakła
dów produkcyjnych/

Biblioteki organizacji społecznych 
i politycznych

biblioteki zakonne i kościelne

258

29
38

18

52

16

28

24

29

17
7

258
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Stosunkowo liczniej, niż w grupach czytelników indywidual
nych sę tu reprezentowane nauki nateaatycZno-przyrodnicze i sto
sowane. Biblioteki wypoZyczaJę Jednak najczęściej piśmiennictwo 
z zakresu nauk społecznych. Nie ulega wętpliwości, że kryję się 
za nimi nie tylko potrzeby instytucji* z którymi sę zwięzane. 
lecz również indywidualne zainteresowania i potrzeby poszczegól
nych pracowników.

Wypożyczalnia Księgozbioru Dydaktycznego dysponuje liczbę 
ok. 67 tys. woluminów, podręczników* skryptów i lektur dla wszy
stkich kierunków studiów UW, w 1978 r, wypożyczono 10 500 zaręje<«* 
strowanym studentom-czytelnikom - 50 387 wol.

Studentom studiów zaocznych wysyła się księżki pocztę do 
domu na podstawie listownego zamówienia.

Potrzeby i zainteresowania czytelników zarówno, co do licze
bności wypożyczanych materiałów. Jak ich treści determinowane sę 
niemal całkowicie przez programy studiów.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna. Usługi Wypożyczalni Międzybi
bliotecznej obejmuję dwa różne kręgi użytkowników. Pierwszy - 
to pracownicy i studenci Uniwersytetu oraz pracownicy naukowi 
innych instytucji /głównie PAN/ korzystajęcy z Biblioteki Uni
wersyteckiej. dla nich sprowadza się z bibliotek krajowych /z 
wyjętkiem bibliotek warszawskich/ i zagranicznych materiały nie
dostępne w BUW.

Zainteresowanie tę formę usług systematycznie wzrasta: 
w 1976 r, złożono 920 zamówień, w 1977 r, - 1068, w 1978 r. - 
1087, do końca 1979 r. wpłynie ich prawdopodobnie ok. 1200. 
Najliczniej korzystaję z wypożyczania międzybibliotecznego huma
niści /historycy, archeolodzy, orientaliści/, a także, za pośre
dnictwem bibliotek wydziałowych chemicy i biologowie. Stale 
wzrasta procent zamówień na nowe piśmiennictwo zagraniczne /opu
blikowane w cięgu ostatnich 5 lat/ kierowanych przez nas do bi
bliotek zagranicznych. Fakt ten Jest Jednym z sygnałów świadczę- 
cych o brakach w zaopatrzeniu bibliotek naukowych w kraju w bie- 
żęcę obcę literaturę naukowę.

Drugi kręg - niej^orównanie szerszy - to biblioteki różnych 
typów w kraju i za granicę korzystajęce ze zbiorów BUW.
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Przeprowadzono analizę Mteriałów wypożyczonych w 1977 r. pod 
kętea Ich treści 1 typów bibliotek, do Jakich zostały wysłane^^ 
I tak w roku 1977 wysłano do:

> bibliotek szkół wyższych
> innych bibliotek naukowych 
-^bibliotek publicznych 
- bibliotek pedagogicznych 
r bibliotek fachowych 
•> bibliotek naukowych za granicę

1486 Jedn, /księżek, 
280 J.dn. zbiorów 
1330 Jedn. spec./
1120 Jedn.

67 Jedn.
409 Jedn,

4692 Jedn.
Tak znaczny procent materiałów wysyłanych do bibliotek pub

licznych i pedagogicznych, często w bardzo małych miejscowościach, 
spowodowany Jest brakami w zaopatrzeniu w potrzebne podręczniki 
i lektury studentów zaocznych różnych uczelni w całym kraju. Na
pływ zamówień z tych bibliotek Jest znacznie większy od podanych 
wyżej liczb, ok. Ъ0% zamówień nie zostaje zrealizowanych z róż
nych przyczyn /brak w zbiorach bibliotek UW, materiał wypoży
czony, tylko do korzystania na miejscu/.

Pracownia Reprograficzna uczestniczy w działalności informacyj
nej Biblioteki przez wytwarzanie dokumentów wtórnych oraz powie
lanie informacji o zbiorach, przygotowanej w Oddziale Informacji 
Naukowej. Osadniczo można wyróżnić trzy kierunki działalności 
Pracowni:

1. Mikrofilmowanie zbiorów własnych BUW /głównie czasopism 
1 gazet XIX 1. XX w. oraz niektórych obiektów ze zbiorów specjal
nych/ w calu zabezpieczenia dokumentów oryginalnych, które wyco
fuje się z bezpośredniego udostępniania,pozostawlaJęc do użytku 
czytelników Ich reprodukcje. Prace te maję bardzo istotne zna
czenie dla zachovranla zbiorów, w 1977 r, stanowiły 81,3Sd* a w 
1978 r. - 06^6% wszystkich klatek mikrofilmów negatywowych wy
konanych dla potrzeb BUW.

2. Wykonywanie odbitek kserograficznych, mikrofilmów 1 fo
tokopii dokumentów ze zbiorów BUW na zamówienia pracowników nau
kowych oraz instytucji krajowych i zagranicznych.

^^Według materiałów do pracy magisterskiej G. FukowskieJ, Stu
dium Bibliotekoznawstwa dla Pracujęcych IBilN UW.
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Część reprodukcji wrykonywana Jest na zamówienie Wypoży
czalni Międzybibliotecznej BUW, która przekazuje Je bibliotekom 
krajowym i zagranicznym /dotyczy to krótkich artykułów z czaso
pism lub fragmentów dzieł/, umożliwiajęc icJn czytelnikom uzyska» 
nie tekstów dokumentów, które w oryginale mogę być udostępnione 
wyłęcznie na miejscu w Czytelni.

, 3. Powielanie Wykazu Nabytków Zagranicznych bibliotek UW 
oraz spisów treści bieżęcych czasopism zagranicznych /"current 
contents"/, przygotowywanych przez Oddział Informacji Naukowej’ 
dla potrzeb pracowników naukowych Uniwersytetu Warszewskiego.

Liczba usług wykonywanych przez Pracownię Reprograficznę 
stale wzrasta, jest to zwięzane z rosnęcę rolę dokumentów wtór
nych w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych użytkowników, a tak
że w zabezpieczaniu zbiorów bibliotecznych.

126



R E C E M Z O E O H Ó W I E N I A

DZIAŁALNOŚĆ NięOZYNAROOOWEGO SYSTEMU INF0RMACY3NE60 
NAUK SPOŁ.ECZNYCH W ROKU 1979

I. Międzynarodowy Systew Inforwacyjny Nauk Społecznych 
/MSINS/ został formalnie utworzony w roku 1976, na podstawie 
wcześniej zawartego Porozunlenla o wielostronnej współpracy nau
kowej akadenll nauk krajów socjalistycznych. Planowę działalność 
rozpoczęł MSIltS w roku 1977, a więc jest organizację stosunkowo 
■łodę. Autorzy Sprawozdania z działalności Systenu w roku 1979^^ 
słusznie podkreślaję. ±e rok 1979 stanowił ważny etap rozwoju 
MSINS. W okresie tyn oslęgnlęto bowien:
- zacieśnienie powlęzaó alędzy rozwojea MSINS a realizację za

dać przyjętych » wieloletnia prograale współpracy placówek 
naukowych krajów socjalistycznych, działajęcych w sferze nauk 
społecznych:

- zwiększenie udziału opracować teoretycznych w całej działal
ności MSINS. co znalazło wyraz w przebiegu zwoływanych w 
197^ r. konferencji, jakości wspólnych wydawnictw, a także
w rozwlęzywaniu zadać zwlęzanych z przygotowanlaal do autoaa- 
tyzacjl S^teau;

- uaocnlenlś roli 1 podniesienie efektywności działania narodo- 
«lych organów Inforaacjl, t j. wyznaczonych przez poszczególne 
akademie nauk placówek informacyjnych, reprezentujęcych swe 
kraje na forum MSINS:

*/-Otćet o dejatel*nostl Meżdunarodnoj Inforaaclonnoj slsteay po 
obscestvennya naukaa v 1979 g. Moskva: Meżdunarodnaja Inforaa- 
clonnaja slsteaa po obscestvennya naukaa /MISON/» Golovnoj or
gan MISOM - Inotltut naućnoj Inforaacll po obscestvennya naukad 
AN SSSR. 1980, 54 o.
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> wzrost znaczenia. Jakie ea obsługa inforeacyjna nr zacieśnianiu 
współpracy aiędzy uczonyai z krajów socjalistycznych.

Pozytywne wyniki działalności MSINS zostały odnotowane za- 
równo przez instancje partyjne. Jak f i  przez XI Naradę przed
stawicieli akadeali nauk krajów socjalistycznych, która odbyła 
się w Tallinie, w dniach od 24 do 2^ września 1979 r. W toku 
tej narady podkreślono zwłaszcza to, że działalność MSINS słu
ży rozwojowi współpracy krajów socjalistycznych w zakresie nauk 
społecznych i celoB walki ideologicznej. Narada podjęła też bar
dzo ważne dla dalszego rozwoju inforaacji naukowej postanowie
nie, Ze reprezentowane na niej akadeaie nauk zapewnię swoia na
rodowym organom informacji właściwe środki organizacyjne, wate- 
rielno-techniczne i kadrowe oraz uwzględnię we własnych planach 
działalności na lata 1980 1 następne zadania zwięzane z autowa- 
tyzację MSINS. Godny odnotowania jest fakt, że w roku 1979 
zwiększyła się liczba krajów uczestniczęcych w Systewie.Z dniem 
16 lipca 1979 r. SWÓJ udział w MSINS zgłosił Kowitet Nauk Spo
łecznych Socjalistycznej Republiki Wietnawu.

II. 3ak Już wspomniano, w roku 1979 wykonano w ramach 
Systemu szereg prac o charakterze naukowym, poświęconych naj
istotniejszym problemom społeczeństwa socjalistycznego i obsłu
dze informacyjnej badań naukowych nad tymi problemami; Kierow
nik organu naczelnego MSINS - dyrektor Instytutu Informacji Nauk 
Społecznych, członek-korespondent AN ZSRR, prof. Mf.A. Winogradów 
- przedstawił na IV Posiedzeniu Rady MSINS, które odbyło się w 
połowie 1979 r., referat teoretyczny na temat wzajemnych zwięz- 
ków między informację z zakresu neuk społecznych a walkę ideolo?> 
gicznę. Autor referatu zwracał uwagę, że system informacyjny nauk 
społecznych musi aktywnie przyczyniać się do rozpowszechniania i 
propagowania osięgnięć myśli marksistowsko-leninowskiej, a rów
nocześnie pomagać w zwalczaniu pozostałości poględów i obyczajów 
burżuazyjnych. Jak też w demaskowaniu istoty ideowo-politycznej 
nowych teorii sprzecznych z narksizmen. Propaganda myśli marksi
stowskiej przyczynia się do naukowego wyjaśniania procesów i zja
wisk właściwych współczesnemu etapowi rozwoju społeczeństw socja
listycznych, Jak również do eksponowania zalet ustroju socjalis
tycznego i Jego wyższości w porównaniu z ustrojem kapitalistycz
nym. Zgodnie z tę tendencję w wydawnictwach informacyjnych MSINS
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zwraca się uwagę na wybrana, najwalniajsza problaay nauk apołacz* 
nych, koncentrujęca na aobia zalntaraaowanla uczonych.

W działalności Syataau zaiarzajęcaj do propagowania l pobu
dzania najwainlejszych kierunków aarkaiatowaklch badaó społecz
nych, istotna alej see zajsowała problaaatyka politycznego syste- 
Bu społeczeństwa socjalistycznego, Przedsiotaa bacznej uwagi or
ganów inforeacyjnych były w tya zakresie ogólnoteoretyczne aspe
kty funkcjonowania socjalistycznych systenów politycznych, główne 
instytucje systenu politycznego - państwo socjalistyczna, partia 
aarkaiatowsko-leninowska, aasowa organizacje społeczne, zespoły 
pracownicze. Эако ważne probleay badawcze w zakresie oaawienego 
kierunku badań społecznych traktowano również doskonalenie orga
nizacji i działalności władz państwowych, uaacnianie deaokracjl 
socjalistycznej i prawidłowości rzędzęce tya procesea, znaczenlś 
prawa w politycznya systeale deaokracji socjalistycznej.

Jednę z podstawowych tendencji, stale widocznych w polltyci 
państw socjalistycznych, jest walka o utrwalenie pokoju i rozła
dowanie napięć aiędzynarodowych. Klerujęc aię.tę przesłankę, w 
działalności Systeau zwracano również w 1979 r. uwagę na zagad
nienia dotyczęce teorii polityki zagranicznej państw socjalisty
cznych, walki o pokój i rozbrojenia. Chodziło tu o takie proble- 
ay, jak zasady pokojowago współistnienia państw o różnych ustro
jach społeczno-ekonoaicznych, bezpieczeństwo zbiorowe, niebez
pieczne dla pokoju światowego punkty zapalne na Bliskia Wscho
dzie 1 w niektórych innych rejonach świata, zakaz rozwoju 1 sto
sowania broni nuklearnej, cheaicznej i bakteriologicznej, ogra
niczenie zbrojeń strategicznych, całkowite zaprzestanie doświad
czeń z bronię nuklearnę, częściowe rozbrojenie w Europie środko
wej, zaprzestanie budowy nowych rodzajów broni aasowej zagłady. 
Эако nieodłęczne uzupełnienie wyaienionych zagadnień traktowa
no sprawy rozwoju pokojowej współpracy krajów o różnych ustro
jach w dziedzinie wyaiany gospodarczej, naukowej, technicznej, 
a także kulturalnej.

Właśnie rozwój kultury socjalistycznej stał się w ostatnich 
latach przadaiotea szerokiego zainteresowania nauk społecznych w 
krajach socjalistycznych. Liczne dociekania teoretyczne i oceny 
naukowe koncentruję się na prawidłowościach, tendencjach i warun
kach rozwoju kultury, jej aiejsca w systeale społecznya. jej ro
li w kształtowaniu jednostki i społeczeństwa. Przedaiotea zainte-
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resowsnia naukowego a^ zwłaszcza procesy kulturalne, w wynika 
których bezpośrednim twórcańi kultury staje się coras szersi 
warstwy społeczeóstwa.

Z problewatykę systeau politycznego społeczeóstw socjall^ 
tycznych i rozwoju socjalistycznej kultury więZe się bezpośra||l 
nio rola propagandy w społeczeństwie socjalistycznya, kształtki 
wania socjalistycznego aodelu życia oraz odzwlerciadlenie tyOT 
procesów w literaturze pięknej. Badania naukowe prowadzone w 
krajach socjalistycznych dowodzę wielkiej roli propagandy.w tyl 
zwłaszcza środków masowego przekazu, w umacnianiu władzy mas 
pracujęcych i w kształtowaniu społeczeństwa komunistycznego i 
socjalistycznego. Ogromnę rolę aa przy tym dó spełnienia lite
ratura piękna, która jest jednym z najskuteczniejszych środków 
propagowania postępowej myśli społecznej w zakresie moralności, 
obyczajów, kształtowania nowych wzorców osobowych w społeczeitet^ 
wie socjalistycznym, świadomego stosunku do pracy, do walki o Ф  
stateczne zwycięstwo ustroju socjalistycznego, ą także kształto^ 
wania nowego, socjalistycznego stosunku do zagadnień samej kul
tury i sztuki.

W naukowej problematyce stanowięcej przedmiot zaintereso
wania MSINS w roku 1979 odrębne miejsce zajmowały wreszcie - z 
uwagi na ich szczególnie duże znaczenie - sprawy dotyczęce po
lityki Chin. zwłaszcza ideowo-polityczne i społeczne podstawy 
przyjętego przez nowe kierownictwo chińskie kierunku politycz
nego, jak również społeczne, polityczne i gospodarcze skutki 
wieloletniego panowania masizmu.

III. w momencie formalnego utworzenia MSINS przyjęto zasa-^ 
dę. że system ten będzie tworzony w drodze rozwoju, doskonale
nie i porzędkowania tych procesów informacyjnych, które istnie
ję już w poszczególnych krajach członkowskich. Następstwem tej' 
decyzji Jest przewaga w poczętkowym okresie funkcjonowania 
MSINS tradycyjnych fora działalności informacyjnej, przy równo
czesnym przygotowywaniu automatyzacji Systeau. W zwięzku z tym 
podstawowę formę rozpowszechniania informacji jest dotychczas 
w Systemie wydawanie publikacji informacyjnych. W System!^ wy
dawane sę trzy podstawowe typy publikacji:

1/ bibliografie bieżęce, które wydaje dotychczas przede 
wszystkim Instytut Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR /INION/;
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bibliografie ta ukazujf aię m 28 aariach taaatycznycb i itoatar« 
czają rocznic około 280 tys. opisów bibliograficznych! kaiglok i 
artykułów z dziedziny nauk społecznych, a więc zawieraJę infor- 
•acje o około Jednej czwartej całości literatury światowej z 
tej dziedziny;

2/ bieżęce przeględy dokueentacyjne /czasopiaaa rafarujęce/» 
wydawana - również przez INI ON AN 2ISRR - w 16 seriach tena tycz
nych i zawierajęce rocznie około 6,5 tya. abstraktów z najważ
niejszych publikacji naukowych;

3/ kilkaset tytułów jednorazowo wydawanych bibliografii, 
zbiorów abstraktów i przeględów analityczno-syntetycznych, po
święconych wy brany ■ teaatoe naukowya i zjawiskoa społecznya.

W opracowywaniu eateriałów przeznaczonych do wskazanych 
typów publikacji inforeacyjnych uczestniczę wszystkie kraje 
członkowskie HSZNS, niezależnie od faktu, że ogroenę ich wię
kszość przygotowuje we własny* zakresie radziecka placówka in
fo macy jna^^Spośród publikacji jiednorazowych,przygotowanych 
przy Kniej więcej jednakcwy* lub co najaniej znaczny* udziale 
wszystkich krajów członkowskich HSINS, w roku 1979 zostały wy
dane : _
- Tewatyczny zbiór abstraktów: Rożnej współpracy socjalistycz

nej, Budapeszt 1979, 202 s.
- Teaatyczny zbiór abstraktów: Naukoznawstwo - Probleay rozwo

ju nauki, Moskwa 1979, 267 s.
- Teaatyczny zbiór abstraktów: Zaostrzenie ogólnego kryzysu 

kapitalizau w okresie współczesny*. Moskwa 1979. 234 s.
- Teaatyczny zbiór abstraktów: Teoretyczne i praktyczne zagad
nienia propagandy w literaturze krajów socjalistycznych.
Moskwa 1979. 214 s.

- Teaatyczny zbiór abstraktów: Krytyka teorii i prektyki aao- 
izau, cz.l. Moskwa 1979, 297 s.

roku 1979 strona polska, reprezentowana przez narodowy or
gan inforaacji MSINS. którego zadania pełni OIN PAN. dostar
czyła do publikacji wskazanych wyżej w p. 2 i 3 około 600 b- 
pisów bibliograficznych oraz około 150 abstraktów prezentuję- 
cych najważniejsze pozycje polskiej' literatury społecznej.
W zaaian za te aateriały OIN PAN otrzyaał od organu naczelne
go MSINS i rozprowadził wśród 111 użytkowników indywidualnych 
i zbiorowych łęcznie około 11 600 egzeaplarzy różnego typu pu
blikacji inforaacyjhych.
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- Rola infornacji naukowej w rozwoju nauk społecznych w krajacM 
socjalistycznych a zadania w zakresie budowy MSINS. Materiały 
I konferencji naukowej MSINS w Warnie, w dniach 10-16 wrześnie 
1978, Sofia 1979, 254 s.

- Probleny obsługi inforeacyjnej badań interdyacyplinarnych. Ma* 
terlały narady w Budapeszcie,w dniach 10-14 kwietnia 1976, Bu* 
dapeszt 1979, 111 s.

- Bibliografia tenatyczna: Rozwinięte społeczeństwo socjalisty
czne - literatura wydana w roku 1977, Moskwa 1979:
- cz. 1: Zagadnienia ogólne, 213 s.,
- cz. 2: Bułgaria, NRD, Polska, Węgry, 345 s.
- cz. 3: Czechosłowacja, Rumunia, ZSRR, 331 s.

- Bibliografia tematyczna: Krytyka współczesnej ideologii burżu- 
azyjnej, reformizmu i rewizjonizmu - literatura wydana w roku
1977, Moskwa 1979, cz, 1 - 277 s., cz, 2 - 163 s.

- Bibliografia tenatyczna: Krytyka współczesnej ideologii burżu- 
azyjnej, reformizmu i rewizjonizmu - literatura wydana w rokii
1978, Moskwa 1979, 257 s.

- Bibliografia tenatyczna: Współpraca gospodarcza i naukowo-te
chniczna krajów członkowskich RWPG i Ougoaławii - literatura 
wydana w roku 1978, cz. 1 - 285 s., cz. 2 - 220 s., cz. 3 - 
228 8., Moskwa 1979.

Ponadto wydano - Jako materiał obrazujęcy działalność MSINS
- sprawozdania z Jego pracy: w latach 1977-1978; w okresie od 
roku 1977 do I połowy roku 1979. W poszczególnych krajach człon
kowskich opublikowano dotychczas łęcznle 150 opracowań dotyczę- 
cych działalności MSINS. w tym 69 w roku 1979.

Równocześnie prowadzone były prace przygotowawcze do wyda-- 
nia szeregu następnych wspólnych publikacji informacyjnych, któ
re ukażę się w roku 1980. Gromadzenie.i wymiana doświadczeń w 
tym zakresie pozwalaję spodziewać się, że publikacje informacyj
ne MSINS będę coraz lepiej służyć zaspokojeniu potrzeb użytkow
ników informacji.

IV. Docelowo zakłada się przekaz 
tyzowany system informacji, dzięki cz 
równo znaczne usprawnienie 1 przyśple 
nych dotychczas metodami tradycyjnymi 
informacyjnych/. Jak też zwłaszcza ur 
sługi informacyjnej, w szczególności

it oma
mię za- 
Lizowa- 
rdawnictw 
)rm ob« 
icji in-
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foraacjl 1 retrospektywnego wyszukiwania informacji, Autoaatyza- 
cja Jest również w praktyce niezbędny* warunklee rozpoczęcia sy> 
stewatycznej i prowadzonej na szerokę, zgodną z potrzeba»!, ska
lę wywiany informacji więdzy kraJawi członkowsklsi MSINS. Ponad
to autoaatyzacja będzie w coraz większy» stopniu decydować o »o- 
żliwoścl, podjęcia wywiany inforwacji z wielki»! systewaai dzia- 
łającywl na forua więdzynarodowy».

W zakresie autowatyzacji systewu tworzonego przez INION 
AN ZSRR zrealizowane zostały w 1979 r. następujące ważne zada
nia:
- opracowano i prrekazano do uzgodnienia projekt roboczy syste
wu.

- opracowano i sprawdzono eksperywentalnle wateriały norwatyw- 
ne i aetodyczne /instrukcje dotyczące analiz dokuwentacyjnych. 
opisów bibliograficznych, charakterystyk wyszukiwawczych, wpro- 
isadzania inforwacji do paaięci aaszyny itd./.

- zakończono prace nad oprograaowaniea wprowadzania i korygowa
nia zapisu inforwacji.

- dokonano adaptacji pakietu prograwów ISIS do wyszukiwania in- 
foraacji.

- opracowano prograa konwersji inforwacji z foraatu wewnętrznego 
na format ISIS*

- opracowano prograa konwersji z foraatu wewnętrznego na foraat 
wydawania.

We wrześniu 1979 r. rozpoczęto tworzenie bazy danych w za-
x/kresie nauk ekonomicznych, do której wprowadza się obecnie  ̂ o- 

koło 2000 opisów dokumentów wiesięcznie. przy czym Już w ciągu 
najbliższych miesięcy materiały te będą przekazywane na nośniku 
magnetycznym do pozostałych narodowych organów informacji w ce
lu eksperymentalnego wykorzystania.

Grupy robocze specjalistów, tworzone przez Radę MSINS. 
a także poszczególne narodowe organy informacji, wykonały sze
reg ważnych prac zmierzających do autowatyzacji Systewu w całoś
ci. W szczególności opracowano i uzgodniono projekt planu dzia
łalności związanej z budową zautoaatyzowanego MSINS w latach 
1981-1985 oraz kierunki 1 etapy pracy nad zestawem środków ling
wistycznych tego systemu.

X/Ikweweocie sporządzania Sprawozdania, tJ. w lutya 1980 r.
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V. w roku 1979 przoprowedzono szereg leprez o charakterze 
organizacyjnya, niezbędnych do zapewnienia* zgodnego z zało±e~ 
niani, rozwoju MSINS. Delegacja polska przedstawiła na IV po
siedzeniu Rady MSINS projekt dokueentu dotycźęcego tworzenia 
podsysteaów dziedzinowych MSINS i powoływania kierujęcych tyei 
podsysteneei placówek infornacyjnych /tzw. organów bazowych/. 
Projekt uzyskał aprobatę Rady, która Jednak uznała równocześnie* 
że praktyczne działania w tye zakresie byłyby przedwczesne z u- 
wagi na brak niezbędnych do tego warunków organizacyjnych i ma
terialnych .

W narcu 1979 r. odbyła eię w Mogilanach koło Krakowa nara
da specjalistów z zakresu Języków infornacyjnych. W toku narady 
ustalono kierunki dalszej pracy nad środkami lingwistycznyni Sy* 
stenu i sfornułowano wnioski pod adresem Rady MSINS.

W czerwcu 1979 r. przeprowadzono w Pradze konferencję na 
temat koordynacji gronadzenia zbiorów naukowych. Uzgodniono 
tekst zaleceń w sprawie takiej koordynacji, projekt opracowania 
technicznego nikrofiszy i zasady wzajemnej wymiany nikrofisz. a 
także szereg wniosków szczegółowych dotyczęcych koordynacji gro
nadzenia zbiorów.

Również w czerwcu 1979 r. odbyło się w Berlinie spotkanie 
stałej grupy roboczej do spraw automatyzacji MSINS, na którym 
uzgodniono wspomniany wcześniej projekt planu działalności zwią
zanej z automatyzacją Systemu.

W zwięzku z 30-leciem RWPG Instytut Informacji Nauk Społe
cznych AN ZSRR zorganizował w Moskwie wystawę księżek poświęco
nych współpracy w ranach Rady, opublikowanych w krajach socja
listycznych w latach 1969-1979.

3an Lenart
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INFORMACDA NAUKOWA WE WSP6ŁCZESNE3 OANII^

1птогюас;)а naukoiwa we współczesnej Oanll - sytuacja obecna 
i kierunki jej.rozwoju > to tematyka artykułu Leifa Kajberga z 
Kopenhagi, opublikowanego na ławach czasopisma "DFW Dokumenta- 
tion Information”. Autor nie ujmuje całości zagadnienia, lecz o- 
mawia szereg wybranych, najbardziej aktualnych kwestii.

Pierwsza część artykułu poświęcona jest tzw. bibliotekom 
badawczym rozumianym jako placówki informacyjne, które w pierw
szym rzędzie sę wykorzystywane przy pracach badawczych oraz 
dla szeroko pojętych programów kształcenia. Składają się na nie 
biblioteki narodowe, biblioteki uniwersyteckie i innych szkół 
wyższych oraz biblioteki specjalistyczne. Bibliotekami badawczy
mi sę zarówno Biblioteka Królewska w Kopenhadze czy biblioteki 
uniwersytetów w Roskilde, Odense, Aalborg, a także biblioteki 
specjalistyczne przy muzeach, archiwach, szpitalach itd., jak 
również około 100 bibliotek w przedsiębiorstwach prywatnych.
Ogółem w Oanii Istnieje obecnie 400 bibliotek badawczych oraz 
400 bibliotek instytutowych w uniwersytetach i szkołach wyższych.

Charakterystyczne dla sieci duńskich bibliotek badawczych 
jest ich daleko posunięta specjalizacja oraz duże zróżnicowanie 
pod względem wielkości, struktury wewnętrznej i statusu adminis
tracyjnego. Wszystkie jednak służę temu samemu celowi:.przygoto
waniu literatury speojalistycznej dla odbiorcy, którym praktycz
nie może być każdy; nie istnieję żadne bariery Instytucjonalne 
ózy geograficzne. Z bibliotek badawczych nożna korzystać osobiście 
lub też za pośrednictwem innych bibliotek, stęd tak żywy udział 
bibliotek badawczych w krajowym systemie wypożyczania międzybiblio
tecznego.

Autor podkreśla, iż bibliotekarstwo duńskie, mimo wyraźnego 
flodzlału dziedzinowego, cechuje duża spójność. Wszystkie blblio-

^Kajberg L. Wissenschaftliche Information in Odnemark heute - 
IV'obleme und Tendenzen. "DFW Ookumentation Information" R.27: 
1979 nr 3/4 s. 83-86.

135



teki. poczęwszy od najmniejszych, gminnych, po największe biblio
teki naukowe, stanowię pod tym względem system Jednolity, koordy
nowany przez tzw. "Oplysningkontor*■ - Ośrodek Ruchu Wypożyczania 
Bibliotecznego, Nie przesłania to Jednak faktu, iż coraz wyraź
niej zarysowuję się tendencje dalszych, głębszych podziałów spe
cjalistycznych. świadczy o tym a.in, rozłam w Duńskim Zwięzku 
Bibliotek, który doprowadził do powstania samodzielnego Zwięzku 
Bibliotek Badawczych.

Od wielu lat duńskie biblioteki badawcze usiłuję rozwiązać 
pfoblem zarzędzanla centralnego i trudności finansowych - do dziś 
nie aa wyraźnie określonych granic prawnych regulujących te spra
wy. Braki organizacyjne powiązane są z faktem, że biblioteki ba
dawcze podlegają rozmaitym ministerstwom - głównie Ministerstwu 
IVyznan Religijnych oraz Ministerstwu Oświaty i Badań, co utrudnia 
ich centralizację. Istnieje co prawda centralna Jednostka nadrzę
dna. a mianowicie Wspólna Rada ds. Bibliotek Badawczych, nie po
siada ona Jednak Jeszcze dostatecznych uprawnień i kompetencji. 
Hożna również wspomnieć o Królewskim Urzędzie ds. Bibliotek, któ
ry Jest nadrzędną Jednostkę administracyjną dla - w pełni Już 
zintegrowanych - Biblioteki Królewskiej i Biblioteki Uniwersytec
kiej w Kopenhadze,

Do zadań Wspólnej Rady ds. Bibliotek Badawczych należę m.in. 
standaryzacja zasad katalogowania, wprowadzenie Jednolitego syste* 
mu klasyfikacji, opracowanie koncepcji systemu NOSP - Skandynaws
kiego Centralnego Katalogu Czasopism oraz prowadzenie prac rozwo
jowych z dziedziny bibliotekarstwa i automatyzacji procesów bi
bliotecznych. Stopień automatyzacji duńskich bibliotek badawczych 
jest wysoki. Liczne spośród nich posiadają zmechanizowane syste
my wypożyczania i komputerowe systemy zestawiania katalogów. Bi
blioteka Uniwersytecka w Aalborg bierze udział w pracach nad sy
stemem BLCMP /Birmingham Libraries Co-operative Mechanization 
Project/ prowadzonych w Wielkiej Brytanii od 1979 r. Ponadto, 
na dużą skalę, prowadzone są prace projektowe nad wykorzystywa
niem zapisów katalogowych na taśmach magnetycznych w formacie 
iiA.iC oraz nad systemem SAMKAT, w którym ma nastąpić przestawie
nie i adaptacja tzw. katalogu akcesji na system komputerowy. Ka
talog akcesji jest w tym przypadku rozumiany Jako ogólny wykaz 
monografii zagranicznych znajdujących się w bibliotekach duńs
kich.
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Szczególne zasługi na polu automatyzacji bibliotek na Bi* , 
blloteka W/Zazej Szkoły Technicznej Danii« gdzie prace badawczo- 
-rozwojowe w tym zakresie sę prowadzone od dłuZszego czasu na 
bardzo szerokę skalę. Oednym z najnowszych projektów opracowywa
nych przez jej pracowników jest ALIS /Automated Library Informa
tion System/j przewidujęcy zautomatyzowany system wypożyczania o- 
raz bezpośredni dostęp /w trybie on-line/ do zgromadzonych cen
tralnie opisów katalogowych poszczególnych bibliotek.

Dednym z ważnych wydarzeń w duńskim świecie bibliotekarskim 
było powołanie w 1975 r. Państwowej Komisji ds. Bibliotek, któ
rej powierzono zadanie rozwięzania podstawowych problemów poli
tyki Państwa odnośnie rozwoju 1 organizacji bibliotekarstwa i 
informacji w Danii oraz opracowanie odpowiednich przepisów praw
nych. Nie spełniła ona jednak pokładanych w niej nadziei. Opub
likowane w 1979 r. rezultaty prac Komisji wzbudziły ostre głosy 
krytyki. Wysuwano zarzuty, że Komisja ograniczyła swę działalność 
tylko do ujęcia istniejęcego stanu rzeczy, zbyt węsko poruszajęc 
sprawę.dalszego rozwoju. Duże zainteresowanie .wzbudziły m.ln. 
wnioski 1 propozycje Komisji dotyczęce struktury i centralnego 
zarzędzania bibliotekami. Otóż Komisja zaproponowała utworzenie 
centralnego organu zarzędzania wszystkimi bibliotekami w kraju. , 
Organ ten miałby za zadanie koordynowanie działalności poszcze
gólnych prac rozwojowych, współpracę krajowę 1 mlędzynarodowę.

Ostatnia część artykułu L. Kajberga poświęcona jest zagad
nieniom rozwoju informacji naukowej 1 dokumentacji w Danii. 
Duńskie placówki informacyjne i dokumentacyjne można podzielić 
na cztery grupy:

1/ w sektorze badań i oświaty: biblioteki naukowe i spe
cjalistyczne wraz z istnlejęcymi w ich obrębie placówkami doku- ' 
mentacyjnymi prowadzonymi systemem tradycyjnym lub przy wykorzy
staniu komputerów:

2/ biblioteki specjalistyczne wraz z należęcymi do nich pla
cówkami dokumentacyjnymi' w ramach urzędów i jednostek administra
cji publicznej /np. Centralna Biblioteka Administracyjna, Dział 
Dokumentacji Ministerstwa Ochrony środowiska i in./;

3/ międzyregionalne, regionalne i lokalne placówki przekazu 
informacji i placówki informacyjne zarówno o charakterze branżo
wym jak i międzybranżowym, zajmujęce się zagadnieniami z dzie
dziny techniki i gospodarki:



4/ biblioteki i placówki informacyjne w prywatnych przeds'ię<- 
biorstwach gospodarczych.

Oprócz czterech wymienionych grup istnieje szereg placówek 
pomocniczych o podobnym zakresie działalności i zadaniach. Sę 
to m.in. placówki zajmujęce się gromadzeniem danych bibliografi
cznych oraz informacji dotyczących kształcenia kadr i planowania.

W ciągu ostatnich pięciu-dziesięciu lat największe duńskie 
biblioteki badawcze i niektóre inne placówki informacyjno-doku- 
mentacyjne rozbudowały w sposób istotny swoją bazę komputerową, 
świadczą one usługi zarówno w zakresie selektywnej dystrybucji 
informacji, jak i retrospektywnego wyszukiwania informacji w 
zbioracn utrwalonych na taśmach magnetycznych czy zapewniające 
dostęp w trybie on-line. W wielu bibliotekach badawczych istnie
je możliwość dostępu do banków danych opracowanych przez systemy 
amerykańskie: Lockheed/OIALOG, SDC/ORBIT i ESA/RECON. Również
przedsiębiorstwa prywatne i placówki administracji publicznej 
coraz częściej Instalują terminale on-line. Nie można jednak 
przemilczeć faktu, iż usługi informacyjne “on-line" w bibliote
kach badawczych często są organizowane ad hoc i mają charakter 
raczej eksperymentalny. Wiąże się to z finansowaniem inwestycji 
tego typu ze środków przeznaczonych na cele projektowe.

W artykule przytoczono szereg danych zaczerpniętych z mate
riałów zgromadzonych przez jednostki administracyjne sektoru ba
dan, dotyczące stanu za rok 1977. I tak,na przykład w 1977 r. 
najczęściej korzystano z systemów bibliograficznych typu ESA/RE
CON i Lockheed/DIALOG. Spośród ośrodków dokumentacji specjali
stycznej najbardziej rozwiniętą bazę komputerową posiada Biblio
teka V‘/yższej Szkoły Technicznej Danii, która już w latach sześć
dziesiątych brała aktywny udział w organizowaniu usług informa- 
cyjnych z zakresu badań i gospodarki /dane na taśmach magnetycz
nych/. Działający w tym ośrodku system ESA/RECON jest eksploato
wany przeciętnie 360 godzin rocznie, posiada 300 stałych klientów, 
□ział Dokumentacji Kopenhaskiej Biblioteki Uniwersyteckiej obejmu
je zagadnienia z dziedziny nauk przyrodniczych, posiada około 240 
klientów systemu SOI. W okresie od kwietnia 1976 r. do marca 
1977 r. zanotowano 1560 zapytań do banku danych MEDLARS /Medical 
Literature and Retrieval System/. Państwowa Biblioteka w Aarhus 
/Dfltland/ notuje rocznie około 300 zapytań kierowanych do syste
mu MEDLARS. Królewska Biblioteka w Kopenhadze posiada automaty-

138



czny śystem wyszukiwania danych z dziedziny psychologii. Biblio
teka Rise» dysponująca zbiorami z dziedziny techniki nuklearnej, 
zanotowała w 1977 r. 180 abonentów selektywnej dystrybucji i 150 
klientów retrospektywnego wyszukiwania informacji. Biblioteka ta 
jest jednostkę odpowiedziąInę za gromadzenie i włęczanie dokumen
tów duńskich do Europejskiego Systemu INIS /International Nuclear 
Information System/.

Użytkownicy tych placówek oceniaję na ogół pozytywnie poziom 
oferowanych im usług. Krytykowany jest natomiast zbyt mały zasób 
literatury europejskiej w amerykańskich bankach danych, gdy tym
czasem gros banków danych stojęcych do dyspozycji w duńskich pla
cówkach informacyjnych sę to banki właśnie systemów amerykańskich.

Organem koordynujęcym i planujęcym duńskę informację naukowę 
i technicznę oraz prace badawcze i szkolenie kadr z tej dziedziny 
Jest OANOOK - Komitet ds. Informacji i Dokumentacji Naukowej i 
Technicznej, utworzony w 1970 r, DANDOK w 1976 r. opublikował ma
teriały dyskusyjne nt. kierunków rozwoju informacji z dziedziny 
rolnictwa, zaś w 1977 r. Jako uzupełnienie - propozycję programu 
rozbudowy i koordynacji służby dokumentacyjnej opartych na kompu
terach na lata 1977-1981, Program ten obejmuje rozwój bazy tech
nicznej i sieci informacyjnej, sprawy kadrowe i finansowe. Na je
go realizację zaplanowano sumę 37,3 min koron duńskich.

Najbardziej aktualnym problemem duńskiego bibliotekarstwa i 
informacji naukowej jest sprawa dostępu do europejskiej sieci in
formacyjnej EURONET/OIANE. Dzięki niej odbiorcy duńscy uzyskaliby 
możliwość bezpośredniego korzystania z banków danych innych kra
jów EWG. Autor podkreśla fakt, iż Dania jako jedyny kraj skandy
nawski należęcy do EWG,również i w dziedzinie informacji pełni 
swoistę rolę pośrednika między krajami Mtepólnoty a pozostałymi 
krajami Skandynawii. Stęd Jej szczególna pozycja w sieci infor
macyjnej EURONET i SCANNET.

Hanna Ordęga-HessenmOller
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K R O N I K A

SESOA NAUKOWA nt. MODEL BIBLIOTEKI SZKOŁY WYZSZEO 

Poznań. 17-18 grudnia 1979 r.

Dynamiczny rozwój wyższych uczelni, w modernizowanym syste
mie szkolnictwa powoduje, że zmieniają się funkcje pełnione przez 
biblioteki uczelniane. Obok działalności tradycyjnej, takiej jak 
gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, biblioteki coraz szerzej 
prowadzę działalność zwięzanę z badaniami naukowymi, i Ponadto, no
woczesna biblioteka podejmuje również obowiązki dydaktyczne.pro
wadząc kształcenie użytkowników informacji naukowej. Współczesna 
biblioteka, dężęc do zaspokojenia potrzeb środowiska naukowego, 
musi też pełnić funkcje ośrodka Informacji naukowej.

Dyskusję nad obrazem przyszłej biblioteki uczelnianej pod
jęto na Ogólnokrajowej Konferencji Bibliotekarzy na temat: Kie
runki rozwoju bibliotek szkół wyższych resortu nauki, szkolnictw# 
wyższego i techniki .zorganizowanej z inspiracji Ministerstwa Nau<<* 
ki. Szkolnictwa Wyższego 1 Techniki przez Bibliotekę Główną Uniwer'* 
sytetu im. Adama Mickiewicza w Oarocinie,17-18 kwietnia 1979 ro
ku. Konferencja Jarocińska wykazała jak duże jest zainteresowanii 
sprawami rozwoju bibliotek uczelnianych, i jak wiele problemów 
jest do rozwiązania w tym zakresie. Wśród różnych postulatów u- 
czestnlcy konferencji zgłosili potrzebę kontynuowania badań nad 
rozwojem bibliotek szkół wyższych i dalszej wymiany myśli zarów
no praktyków, jak i teoretyków bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej.

Realizując powyższe postulaty, w dniach 17 i 18 grudnia 
1979 roku w Poznaniu,zorganizowano sesję naukową na temat: Model 
biblioteki szkoły wyższej. Organizatorami konferencji byli: Bi
blioteka Główna UAM, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji
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IHiukoweJ Uniwersytetu 1«. Adana Mickiewicza oraz Koniaja Infor- 
oiacji Naukowej Oddziału FAN w Poznaniu.

W sesji wzięło udział ponad 150 reprezentantów środowisk 
naukowych skupionych wokół bibliotek szkół wyższych różnego tŷ - 
pu. Wśród nich byli także obecni pracownicy zakładów biblioteko> 
znawstwę i infornacji naukowej. Wbtlęll w niej udział również 
goście zagraniczni, przadstawiciele bibliotek uniwersyteckich 
oraz instytutów infornacji naukowej z NRO. Uezestnikaal sesji 
byli też przedstawiciele niejscow/ch władz politycznych, resor
tu nauki, azkolnictwa wyższego i techniki, resortu kultury i 
sztuki oraz Centrum INTE. Program sesji przewidywał obrady ple
narne oraz posiedzenia w sekcjach.

. Podczas obrad plenarnych wysłuchano następujęcych refera
tów:
- Miejsce biblioteki uczelnianej w przyszłym modelu szkoły wyż

szej - mgr Dan Stęperski. Min. Nauki. Szkolnictwa W/ższego 1 
Techniki. Warszawa.

- Miejsce bibliotek .szkół wyższych w polityce Państwowej Rady 
Bibliotecznej - dr Edward i^linskl. Min. Kultury i Sztuki. 
Warszawa*

- SINTO a biblioteki szkół wyższych - ihż. Mieczysław Oerento- 
wicZ( Centrum INTE, Warszawa.

- Metodologia pracy nad koncepcję modelu funkcji biblioteki 
szkoły wyższej - prof.dr hab. Stanisław Kubiak, Biblioteka 
Główna UAM, Poznań.

- Uniwersytet w systemie informacji naukowej- doc.dr Bronisław 
Ługowski, mgr 3. Lenart, Ośrodek Informacji Naukowej PAN. 
Warszawa.

- Utepółpraca biblioteki szkoły wyższej z siecię bibliotek pub
licznych ** mgr Franciszek Łozowski. Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna. Poznań.

- Historia biblioteki uniwersyteckiej w Getyndze - prof.dr Helmut 
Kubitschek. Instytut Bibliotekoznawstwa 1 Informacji Naukowej 
Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie.

Sekcja I . Problemy organizacji. Wysłuchano następujęcych refe-
ratówt
- Organizacja i zarzędzanle siecię bibliotek w szkole wyższej 
- mgr Wojciech Spaleniak, Biblioteka Główna U^. Poznań.

- U^ływ norm prawnych oraz norm organizacyjnych na funkcjono
wanie biblioteki szkoły wyższej - dr Krystyna Babiakowa, Ins
tytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM, Poznań.

- Rola instytutowej biblioteki i ośrodka informacji naukowej w 
ogólnym modelu działalności biblioteczno-informacyjnej Poli
techniki Wrocławskiej - mgr Łucja Talarczyk, Biblioteka Głów-
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na i Ośrodek Infonoscji Naukowo-Techniczne;} Politechniki WroC*' 
ławskiej.

- Struktur und Funktion der Universitatsbibliotheken in der 
DOR - dr Waltraud Irmscher, Biblioteka Uniiyersytetu ie.Hun- 
boldts« Berlin, NRD.

- Struktura kadry w perspektywicznym modelu szkoły wyższej -
dr Stanisław Badoń, Bibllotka Główna Politechniki Poznańskiej.

Uczestnicy dyskusji szczególnę uwagę poświęcili sprawom za- 
rzędzania, które jest podstawę sprawnego funkcjonowania biblio
tek. Podkreślano. Ze dużym utrudnieniem jest częste tworzenie 
nowych aktów prawnych niespójnych z zarzędzeniami, które już 
weszły w życie. Innym istotnym problemem, który w przyszłości 
będzie wymagał rozwięzart organizacyjnych, jest współistnienie 
biblioteki głównej z bibliotekami sieci bibliotecznej. Podobnie, 
powołanie bibliotek centralnych oraz tworzenie wielkich systemów 
informacyjnych pocięgnie za sobę zmiany w strukturze wewnętrznej 
biblioteki. V/śród wniosków końcowych, jako najpilniejszy uznano 
dążenie do ujednolicenia podstaw prawnych z zakresu bibliotekar
stwa. Zmiany legislacyjne wpłynę zasadniczo na lepsze funkcjo
nowanie struktury organizacyjnej oraz pozwolę na ustabilizowanie 
spraw zawodowych i życiowych bibliotekarzy.

Sekcja II. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie dokumentów. 
Przedstawiono referaty; '
- Kryteria gromadzenia dokumentów w bibliotekach uczelnianych - 

dr Zbigniew Sławiński, Instytut Bibliotekoznawstwa 1 Informa
cji Naukowej UAM, Poznań.

- Koordinitrung des Bestandsaufbaus im Hochschulbereich - dr Eri
ka Kiarks, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 
Uniwersytet im. Humboldta, Berlin, NRO.

- Notwendigkeit, Mflglichkeiten und Grenzen der Arbeit von 
Fachreferenten in einer UniversitStsbibliothek - prof,dr hab, 
Ooachim Ditze, Biblioteka Uniwersytecka w Halle, NRD.

- Teoretyczne podstawy opracowywania dokumentów - dr Anna \№ilen- 
dowska-Garczarczyk, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej UAM, Poznań.

- Technologia przetwarzania dokumentów - mgr Roman Gaworski, 
mgr Mirosław Górny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej UAM, Poznań.

- Modernizacja udostępniania zbiorów w bibliotece szkoły wyższej 
- doc.dr Henryk Dubowik, Biblioteka Główna WSP, Bydgoszcz.

Podczas obrad, poruszono szereg problemów związanych z u- 
doskonaleniem zadań wykonywanych zgodnie z podstawowymi funkcja
mi, jakie pełni biblioteka uczelniana. Dyskutowano o problemie 
współistnienia księgozbiorów nowych z archiwalnymi. Postulowa-
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no* szersze niż dotychczas* wprowadzanie zasady wolnego dostępu 
do półek* zwłaszcza w mniejszych bibliotekach sieci bibliotecz
nej* Wielu dyskutantów podkreślało znaczenie prawidłowego inter
pretowania i stosowania norm międzynarodowych dotyczących groma
dzenia, opracowania i udostępniania. Rozbieżności spotykane w 
praktyce bibliotekarskiej utrudniają pracę* a w przyszłości mogą 
zaważyć na harmonijnym współistnieniu bibliotek uczelnianych w 
ramach systemów informacyjnych.

Sekcja III. Mechanizacja i automatyzacja prac biblioteki uczel
nianej. Podstawą do dyskusji były 3 referaty:
- Biblioteczny system informatyczny i jego ogniwa - dr Urszula 

Kosiel* Biblioteka Główne Politechniki Poznańskiej.
- Tendencje w automatyzacji zbiorów bibliotecznych i warunki 

ich realizacji w bibliotekach uczelnianych - dr Oan Sójka*. 
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej* Poznań.

- Problemy a/ializy systemowej jako wstępny etap prac nad auto
matyzacją działań bibliotecznych - mgr Derzy Sonnewend* Ins
tytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM, Poznań.

W toku dyskusji podkreślono, że przyszłość bibliotek szkół 
wyższych nierozerwalnie łączy się z mechanizacją i automatyza
cją. Najwięcej obaw i dyskusji budzi ciągły brak jednoznacznoś
ci w formułowaniu zadań* Jakie biblioteki muszą podjąć. Zapropo
nowano*. aby środowiska posiadające pewne doświadczenia w zakre
sie mechanizacji i automatyzacji* np. wrocławskie czy krakows
kie zorganizowały konferencję na temat już wdrożonych zautomaty
zowanych systemów biblioteczno-informacyjnych. Spotkanie takie 
pozwoliłoby na wymianę spostrzeżeń praktyków i teoretyków mecha
nizacji i automatyzacji bibliotek, a w przyszłości pozwoliłoby 
uniknąć wielu niepotrzebnych posunięć.

Duże nadzieje wiązane są z analizą systemową, której spra
wne przeprowadzenie powinno* zdaniem dyskutantów* stać się wa
runkiem przystąpienia do realizacji pierwszej fazy modernizacji 
bibliotek. Uczestnicy obrad postulowali* aby opracować progno
zę rozwoju zinformatyzowanych systemów biblioteczno-informacyj
nych do 2000 roku i zabezpieczyć drożność zautomatyzowanych sy
stemów we wszystkich bibliotekach szkół wyższych w Polsce. Wie
le osób podkreślało* że biblioteki uczelniane są w swej struktu
rze związane z macierzystymi szkołami wyższymi i dlatego należy 
w przyszłości traktować zautomatyzowane systemy biblioteczno-in- 
formacyjne jako integralne i spójne z ogólnouczelnianym skompu- 
I9|(fy2»wanym systemem zarządzania uczelnią.
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Sekcja IV, Działalność informacyjna bibliotek szkół wyższych. 
Podstawę do dyskusji stanowiły następujące wystąpienia:
- Działalność informacyjna bibliotek szkół wyższych - mgr Teresa 

Oasińska, Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej.
> Działalność informacyjna bibliotek zakładowych szkoły wyższej. 

Próba ujęcia modelowego /komunikat/ - mgr Alina Wąsikowska, Bi
blioteka Instytutu Filologii Germańskiej UAM« Poznań.

- Zbiory źródeł informacyjnych w bibliotece /jako ośrodku infor
macji/ - mgr Eugenia Oabertowa, Biblioteka Główna UAM« Poznań.

- Informacja dla potrzeb pracowników naukowo-dydaktycznych u- 
czelni - dr Marianna Borawska, Biblioteka Główna WSPt Słupsk.

- Z badań nad użytkownikami informacji naukowej w bibliotece 
szkoły wyższej - mgr Maria Oagielskai Biblioteka Główna UAM.

- Biblioteka szkoły wyższej jako ośrodek informacji - doc. dr 
Krystyna v/yczańska. Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Warszawa.

- Propaganda informacji naukowej ■* prof.dr hab. Stanisław Naw
rocki, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM. 
Poznań.

v/śród wielu rozlicznych zadań, biblioteka szkoły wryższej, 
jako ośrodek informacji naukowej, musi odpowiadać za zapotrze
bowanie użytkowników nie tylko w zakresie informacji skierowu
jącej do źródła pierwotnego/ informacji bibliograficznej, kata
logowej itp./; jej obowiązkiem powinno stać się precyzyjne in
formowanie o treści danego źródła. Takie rozumienie usługowej 
działalności informacyjnej pozwoli na podniesienie rangi biblio
teki jako centrum informacyjnego w regionalnym środowisku nauko

wym. Szczególnych predyspozycji zawodowych oczekuje się od per

sonelu bibliotecznego. Kadra bibliotek szkół wyższych powinna 
być uzupełniana pod kątem specjalizacji naukowej środowiska o- 
raz przydatności do wykonywania prac dokumentacyjno-informacyj- 
nych. Bibliotekarze powinni doceniać przydatność doskonalenia 
zawodowego, w dalszym ciągu realizować samokształcenie oraz roz
wijać pracę naukową, zwłaszcza tematycznie związaną z potrzebami 
tworzonego systemu informacyjnego.

Zwrócono uwagę na sprawę kształcenia użytkowników informa
cji. Szkolenie w zakresie informacji naukowej powinno być orga
nizowane także dla pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy 
wiedzę uzyskaną tą drogą mogliby przekazywać następnie studen
tom. Podkreślano celowość szkolenia w zakresie informacji nau
kowej w szkołach niższego szczebla, przy go torfujących najmłod
szych użytkowników do korzystania ze zbiorów bibliotecznych i 

informacji naukowej.

144



Sekcja У, Badania naukowe. Przedstawiono 6 referatów:
- Aktualny stan badań nad funkcję biblioteki szkoły wyższej- 

dr Zdzisław Szkutnik. Biblioteka Główna UAM. Poznań.
- U^ływ badań naukowych na kształtowanie nodelu biblioteki 

szkoły wyższej - dr Maciej Olejniczak, Instytut Biblioteko
znawstwa i Inforaacji Naukowej UAM, Poznań.

- Stan badań naukowych w bibliotekach szkół wyższych w wybranym 
środowisku naukowym, akademickim - mgr Wacław Sokołowski, Bi
blioteka Główna /icademii Rolniczej, Poznań.

- Postulaty dotYCzęce problematyki badawczej w różnych typach 
bibliotek szkół wyższych - dr Oanlsław Osięgłowski. Instytut 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowejf UAM, Poznań.

- Stan i potrzeby badawcze w zakresie konserwacji dokumentów 
gromadzonych w bibliotekach - dr Zofia Rzemykowska, dr Stani
sław Glatty« Biblioteka Główna UAM, Poznań.

- Problematyka upowszechniania wybranych metod konserwacji do
kumentów /komunikat/-mgr Maria Oaniszewska, Ośrodek Badawczo- 
-Rozwojowy Poligrafii i Opakowań, Poznań.

W. dyskusji podkreślono, iż badania naukowe cięgle jeszcze 
nie nadężaję za rozwojem praktyki bibliotekarskiej. Ważne wyda
je się podjęcie odpowiednich działań umacniajęcych pozycję Od
działu Prac Naukowych i Dydaktycznych w inicjówanlu, organizo
waniu i koordynowaniu badań naukowych prowadzonych przez poszcze
gólne biblioteki. Oddział ten powinien odgrywać takę rolę,jakę 
oddziały informacji naukowej w rozwoju prac informacyjnych.

Prace badawcze dotyczęce perspektyw biblioteki akademic
kiej w Polsce prowadzone sę głównie w dużych bibliotekach nau
kowych. Należy oczekiwać aktywniejszego niż dotychczas podję
cia badań w instytutach i zakładach bibliotekoznawstwa.

Prowadzenie badań nad bibliotekę wymaga s'pełnienia określo
nych warunków: preliminowania odpowiednich funduszy, powoływania 
zespołów badawczych, zabezpieczenia warunków sprzyjajęcych po
dejmowaniu prac badawczych przez szersze niż dotychczas grono 
bibliotekarzy. Ten ostatni warunek jest tym istotniejszy, że w 
odczuciu środowiska akademickiego jedynie nauczyciele akademic
cy aę zbyt obciężeni dydaktykę, pracę administracyjnę, wychowaw
czą i naukową, natomiast nie dostrzega się przeciążenia biblio
tekarzy. Pilną potrzebę wydaje się przeprowadzenie, w możliwie 
najkrótszym czasie, analizy potencjału badawczego pracowników 
bibliotek szkół wyższych w Polsce. Szczególnie ważnym jej ele
mentem będzie określenie perspektywicznych i aktualnych możli
wości kadrowych pod kątem prowadzenia badań naukowych.
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Celowe wydaje się też sporządzenie dokumentacji i analizy 
dorobku naukowego bibliotek uczelnianych za lata 1945**1978. R ó w  

nolegle należałoby sporządzić rejestr prac badawrczych aktualnie 
prowadzonych w bibliotekach szkół wyższych oraz stworzyć na tej 
bazie perspektywiczny plan badań z wytypowaniem tematów priory
tetowych, które wzorem innych dyscyplin powinny być opracowane 
Jako tematy węzłowe lub resortowe. Chodzi bowiem o szersze włą
czenie badań prowadzonych w bibliotekach do aktualnego problemu 
międzyresortowego SINTO oraz problemu węzłowego: Polska kultura 
narodowa, tendencje rozwojowe i percepcja, z grupami tematyczny
mi > czytelnictwo, bibllotekoznawstv/o oraz książka w procesie 
komunikacji społecznej. Plan powinien być skoordynowany z zamie
rzeniami badawczymi placówek naukowych, które w swej tematyce 
badawczej uwzględniają zagadnienia z zakresu bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej. Działaniom tym powinien patronować Komi
tet Bibliotekoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Szczególnie mocno należy zaakcentować potrzebę reaktywowa
nia środowiskowych czasopism specjalistycznych oraz utworzenie 
nowych czasopism, uwzględniających potrzeby środowiska. W związ
ku z tym, nasuwa się konieczność fachowej oceny istniejących 
czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,po
zostających w gestii resortu nauki, szkolnictwa wyższego i tech
niki.

Sekcja VI. Działalność dydaktyczna. Z rozwojem informacji nau
kowej oraz koniecznością kształcenia JeJ użytkowników wiąże się 
nierozerwalnie wielokierunkowa działalność dydaktyczna biblio
teki uczelnianej. Przedstawiono referaty:
- Ogólne problemy działalności dydaktycznej bibliotek szkół 

wyższych - dr Janina Dydowiczowa, Biblioteka Główna UAM, 
Poznań.

- Szkolenie studentów Jako użytkowników informacji naukowej ze 
szczególnym uwzględnieniem obowiązujących programów - mgr 
Andrzej Karpowicz, Biblioteka Główna UAM, Poznań.

- Metody badań efektywności nauczania studentów Jako użytkowni
ków informacji naukovvej - mgr Wanda Pindlowa, Zakład Biblio
tekoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej UO.

- Die NOtzerschuhung in Hochsęhulebereich - dr Gisela Ewert, 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersy
tet ira. Humboldta, Berlin, NRD.

- Zadania biblioteki szkoły wyższej w zakresie kształcenia, do
kształcania i doskonalenia bibliotekarzy - mgr Ewelina Kowalo
wa , Biblioteka Główna UAM, Poznań.

146



Wielokierunkowa działalność dydaktyczna w poszczególnych 
typach bibliotek szkół wyższych wymaga uporzędkowania przepisów 
prawnych. Za pierwszoplanowe zadanie uznano konieczność przepro-* 
wadzenia analizy dotychczasowych form i metod pracy dydaktycznej 
oraz opracowanie na tej podstawie szczegółowych modeli działania. 
Oo tych celów powinien być powołany zespół specjalistów, który 
przygotowałby odpowiednie materiały. Materiały te powinny sta*> 
nowić podstawę do opracowania konkretnych wniosków dotyczących:
- wprowadzenie odpowiednich ogólnie obowiązujęcych aktów praw

nych jednoznacznie wprowadzających zajęcia z informacji nau
kowej do programów nauczania w szkołach wyższych,

- podjęcia centralnych decyzji w sprawie przygotowania odpowied
nich pomocy dydaktycznych,

- corocznego kontynuowania spotkań wykładowców przedmiotu; Pod
stawy informacji naukowej /Darocińskiej Szkoły Letniej/,

Obrady sesji “Model biblioteki szkoły wyższej" zakończyła 
dyskusja plenarna, podczas której przedstawiono wnioski wypły- 
wajęce z dyskusji w poszczególnych sekcjach. Konferencja stwo
rzyła okazję do wymiany doświadczeń praktyków i znawców teorii 
rozwoju biblioteki szkoły wyższej. Niektóre referaty stanowiły 
podsumowanie dotychczasov/ego stanu badań. Ponadto było to forum 
bezpośredniej wymiany, często bardzo specjalistycznych doświad
czeń. gdzie zaprezentowane warsztaty badawcze, zainspirowano 
tworzenie syntez naukowych i ujawniono potrzebę podjęcia no
wych tematów. Przedstawione, podczas zakończenia obrad, wnioski 
zostanę przedłożone zainteresowanym instytucjom.

Katarzyna śpikowska

ETNOGRAFICZNA DOKUMENTACOA I ARCHIVAJM NAUKOV/E W MUZEUM 
Toruń, 14-15 marca 1980 r.

W dniach 14 - 15 marca 1980 roku w Toruniu odbyła się kon
ferencja poświęcona problemom organizacji i udostępniania doku
mentacji i zasobów archiwów naukov/ych w muzeach etnograficznych.

147



zorganizowana przez: Zarzęd Muzeów i Ochrony Zabytków Mlnietere- 
twa Kultury i Sztuki, Muzeum Etnograficzne w Toruniu oraz Towa
rzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele działów doku
mentacji i archiwów muzeów etnograficznych w Polsce, Czechosło
wacji, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Ministerstwa Kultu
ry i Sztuki oraz Ośrodka Informacji Naukowej PAN.

Problematykę prezentowanych podczas konferencji referatów 
oraz głosów w dyskusji można ogólnie ujęć w następujęce grupy 
zagadnień:

1. Aktualny stan dokumentacji i archiwistyki w muzeach 
etnograficznych w Polsce - problemy ewidencjonowania i meryto
rycznego opracowania zbiorów.

2. Merytoryczne i organizacyjne rozwięzahia w zakresie do
kumentacji i archiwów w niektórych muzeach etnograficznych w 
Polsce.

3. Systemy etnograficznej informacji muzealnej za granicę.
Oako punkt wyjścia obrad i dyskusji przedstawiono dwa re

feraty:
- Stan obecny etnograficznych archiwów naukowych w muzeach pol
skich - mgr Aleksander Błachowski. dyrektor Muzeum Etnografia 
cznego w Toruniu,

- Organizacja i opracowanie etnograficznych materiałów archi
walnych, ze szczególnym uwzględnieniem muzeów - doc.dr hab. 
Bronisława Kopczyńska-Oaworska, prezes Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego.

Tematyka podjęta w obu referatach obejmowała problemy fak
tycznie zwięzane z potrzebę podjęcia prac badawczych i metodycz« 
pych, umożliwiajęcych systemowe uporzędkowanie i ujednolicenie 
zasad i środków stosowanych w polskich muzeach etnograficznych 
do gromadzenia, ewidencjonowania i udostępniania zbiorów. Po
trzeba ta wynika ze zróżnicowanej /niekiedy ograniczonej do ska
li pojedynczych muzeów/ praktyki dokumentacyjnej i informacyj
nej , z braku podstawowych dokumentów normatywnych regulujęcych 
merytoryczne i metodyczne opracowanie zbiorów muzealnych. Wię
żę się ona również z problemami kwalifikacji kadr dokumentacyj
nych w muzealnictwie.

3ako zadania wymagajęce pilnego rozwięzania dla potrzeb 
dokumentacji i archiwistyki wymieniono:
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. Problemy naukowo»metodologiczne:
~ opracowanie Jednolitego systemu gromadzenia i udostępniania 

etnograficznej dokumentacji muzealnej*
- kategoryzacja źródeł dokumentacji etnograficznej i archi

walnej *
- opracowanie normy merytorycznej dla dokumentowania materia

łów etnograficznych*
- budowa niezbędnych środkófw lingwistycznych dla potrzeb o~ 

pracowania informacji etnograficznej /klasyfikacji i tezau
rusa/.

2. Problemy organizacyjne:
- opracowanie modelu archiwum etnograficznego*
- opracowanie instrukcji organizacji oraz naukowego regulami
nu archiwum etnograficznego.

3. Problemy prawne w zakresie :
- międzyresortowej integracji Jednostek dokumentacyjnych 

i archiwalnych w muzeach*
- naukowego statusu tych Jednostek* .
- statusu kadr dokumentacyjnych,

4. Problemy techniczne:
- opracowanie wzorów urzędzeó 1 wyposażenia technicznego 
archiwów*

- opracowanie instrukcji dla potrzeb profilaktyki konserwa
torskiej.
Konieczność rozwięzania wymienionych problemów rozważano 

również w kontekście zwięzków* Jakie istnieję lub istnieć po
winny, między działami dokumentacji i archiwami muzealnymi* bę- 
dęćymi Jednocześnie producentami i użytkownikami informacji a 
zawartością projektów systemów dyscyplinowych w ramach Systemu 
Informacji o Naukach Społecznych, Międzynarodowego Systemu In
formacji o Naukach Społecznych oraz SINTO. Podkreślano przy tym 
oczekiwanie na pomoc w tym zakresie ze strony Ośrodka Informa
cji Naukowej PAN Jako Centralnego Ośrodka Informacji o Naukach 
Społecznych.

Dokumenty gromadzone i opracowywane przez działy dokumen
tacji i archiwa w muzeach etnograficznych pełnię dwojaką funkcję: 

1/ nośników aetainformacji o przedmiotach muzealnych* bę
dących z punktu widzenia etnografii dokumentami rzeczywistości;
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2/ dokumentów źródłowych /pierwotnych/ słuźęcych badaniom 
naukowym w zakresie etnografii.

Systemowe uporządkowanie i znormalizowanie procesów i środ
ków gromadzenia, opracowania i udostępniania dokumentacji muze
alnej jest problemem bardzo trudnym, choć interesującym z mery
torycznego i metodycznego punktu widzenia. Zakres prac i zadań 
badawczych oraz projektowych dla potrzeb /tradycyjnych i zauto
matyzowanych/ systemów informacji etnograficznej jest znacznie 
szerszy niż dla projektowanych obecnie systemów informacji bi
bliograficznej, Podkreślana w wystąpieniach uczestników konfe
rencji konieczność normalizacji zasad i środków dokumentacji 
muzealnej oznacza praktycznie potrzebę budowy zintegrowanego 
systemu informacji faktograficznej,opartej na wykorzystaniu ja*" 
ko źródeł:
- dokumentóvił piśmienniczych, w większości niepublikowanych 

i niekonwencjonalnych,
- dokumentów ikonograficznych,
- dokumentów fonicznych,
- dokumentów filmowych.

Problemy opracowywania wymienionych źródeł informacji z 
punktu widzenia zasad i środków szczegółowo omawiano również w 
referatach prezentujących praktykę niektórych muzeów etnografi
cznych: w Warszawie, Toruniu, Rzeszowie, Krakowie i iń.

Szczególnie ważne miejsce w ramach procesów opracowywa
nia informacji etnograficznej zajmuje ewidencjonowanie ekspo
natów i archiwaliów oraz ich katalogowanie. Sygnalizowana przez 
uczestników*, konferencji potrzeba normalizacji tych prac związa
na jest z problemami ujednolicenia stosowanych do tych celów: 
struktury kart dokumentacyjnych, schematów klasyfikacyjnych o- 
raz terminologii,tj, stworzenia kompleksu środków lingwistycz
nych ,. różniących się pod względem struktury i funkcji od środ
ków stosowanych w systemach informacji bibliograficznej,

Ciekav/ymi przykładami rozwiązań w tej dziedzinie były 
przedstawione podczas konferencji referaty dotyczące:
- zautomatyzowanego systemu informacji etnograficznej zbudowa

nego dla potrzeb skansenu w Rożnowie /Czechosłowacja/, obejmują
cego obecnie około 150 tys. jednostek ewidencyjnych,

- systemu informacji w Kusee National des Arts et Traditions Po- 
pulaires w Paryżu,
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oraz cytowane w niektórych referatach rozwiązania systemów w USA, 
Wielkiej Brytanii i w krajach skandynawskich. Stwierdzono, że z 
coraz większym zainteresowaniem poszczególnych krajów i muzeów 
na świacie spotykaję się działania zmierzające do budowy między
narodowych systemów informacji etnologicznej. ;3est to związane z 
ciągłym wzbogacaniem zbiorów muzealnych, co przy braku jednoli
tych metod i środków ich opracowania oznacza systematyczne ogra
niczanie lub wręcz uniemożliwianie dostępu do informacji o tych 
zbiorach. Prace te są bardzo złożone z racji rozległości obsza
ru przedmiotowego oraz funkcji zakłada^nych dla takich systemów.

W praktyce niektórych krajów przystępuje się do adaptacji 
sprawdzonych funkcjonalnie rozwiązań metodycznych, technlczno- 
programowych i organizacyjnych za granicą, co jednocześnie za-: 
pewnia spójność budowanych systemów.

Rozwiązanie przedstawionych i dyskutowanych podczas konfe
rencji problemów dokumentacji i archiwów w polskich muzeach 
etnograficznych i docelowo budowy zintegrowanego systemu infor
macji etnograficznej dla potrzeb muzealnictwa i środowiska nau
kowego wymaga:

1/ stworzenia podstaw prawno-organizacyjnych i finansowych 
umożliwiających podjęcie prac badawczych i projektowych w skali 
międzyresortowej /Ministerstwa Kultury, Polskiej Akademii Nauk, 
Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki/ - skorelo
wania prac projektowych nad budową SINS z potrzebami użytkowni
ków Informacji w omawianym zakresie,

2/ systematycznego przygotowywania kadr dokumentacji i 
archiwów muzealnych w celu efektywnego stosowania metod i środ
ków zautomatyzowanych systemów informacji oraz korzystania z u- 
aług tych systemów,

3/ podjęcia prac badawczych i koncepcyjnych przy udziale 
śpecjalistów z zakresu etnografii, muzealnictwa i informacji 
haukowej^ przy jednoczesnym wykorzystaniu doświadczeń i dorobku 
zagranicznych systemów Informacji.

Elżbieta Artowicz
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