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WITOLD MARCISZEWSKI
Uniwereytet Warszewski 
F i l ia  w Blałyastoku

ZARYS PROGRAMU BADAA NAD STRUKTURĄ TEKSTU

Charakterystyka struktury tekatu w te r s i-  
nach algebry krat. Zdefiniowanie kontynu
a c ji  -  stosunku porządkujecego w zbiorze 
zdaA tekstu ujsowenego Jako krata.Tworze
nie abstraktów a operacje zdefiniowane w 
algebrze krat. Porządek treściowy tekstu 
a Jego uporzędkosenie przestrzenno-czaso
wę. Foraalns teoria  tekstu Jako podstawa 
dla automatyzacji przetwarzania tekstu i  
dla usprawnienia operacji na tekście do
konywanych w sposób częściowo intu icyjny.

Zagadnienia.strukturalnych własności tekstu bywaję z a l i 
czane do problematyki spójności tekstu, a Jeszcze innym okreś
leniem dla te j dziedziny badań Jest "gramatyka tekstu"^. Po- 
niewai pojęcia te sę Jui szeroko rozpowszechnione, rezygnacja 
z posługiwania s ię  nimi wymaga pewnego sryjaśnienia.

Zwrot "spójność tekstu" ma ty le  znaczeń w piśmiennictwie 
dotyczęcym tego przedmiotu, ie  chcęc s ię  nie posłuiyć trzeba 
by wpierw wybrać Jednę spośród w ielu d e f in ic j i  i  uzasadnić 
ten arybór. a to z  ko le i byłoby trudne do r e a liz a c j i  bez dyspo
nowania Jakimiś rezultatami badań nad tekstem. Termin "grams-
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tyke tekstu' netoeleet, во2пе przyjąć bez zastrzeżeń tylko wte
dy. gdy pojęcie greoetykl Jest brene berdzo szeroko, alenowlcle 
jeko wszelkie badania dotyczęce struktur Językowych. Wtedy Jed
nak wystarczy w6wlć o strukturze teketu. bez angażowania aię w 
kontrowersyjne decyzje terwlnologiczne dotyczęce terelnu 'g rs -  
natyke'. Przyjaujewy więc określenie 'badanie nad strukturę 
tekstu' Jako najanlej zobowięzujęce; teorię powstajęcę w wy
niku teklch badań będzieay nazywać foraalnę teorię tekstu, aa- 
jęc  na uwadze, że słowo 'fo r a a ' Jest eynonlaea ełowa 'struktu
ra '.

Zarys owej t e o r ii  będzie przedstawiony w dwóch krokach, 
atanowlęcych Jakby kolejne przybliżen ia: w plernszys założy 
się  o tekście tylko ty le , że etanowi on zbiór zdań częściowo 
uporzędkowany; w drugia zostanę dołęczone pewne operacje na 
eleaentach tych zbiorów.

TEKSTY JAKO ZBIORY CZęSCIOWO UPORZ^KOWANE

Każdy tekst Jest zblorea. alanowlcie zblorea zdań, aożne 
więc stosować doń pojęcia teorloanogościowe 1 algebraiczne. 
Stwierdzenie to przyjęto za punkt wyjścia n in iejszego progreau. 
Następnie, łatwo je s t  zauważyć, że każdy tekst Jest w pewien 
sposób uporzędkowany. Jest to, aianowicie, porzędek przestrzen
ny lub czasowy, który zasługuje na naszę uwagę o ty le , o i l e  
odzwierciedla innego rod2:eju u po rzęd kowanie: to . które zachodzi 
między myślami wyrażanymi przez dany tekst. To uporzędkowanle 
myślowe czy też , możne powiedzieć, treściowe, zachodzęce na 
przykład dzięk i wynikaniu czy wnioskowaniu. Jest z reguły ty l
ko częściowe. Znaczy to , że is tn ie ję  w tekście eleaenty, które 
nie sę wzajemnie porównywalne ze względu na danę re lac ję  po- 
rzędkujęcę /oznaczmy ję  eymbolea ^  / . Technicznie wyrazimy 
to powiedzeniem, że relacja  częściowo porzędkujęca nie musi 
być spójna, je s t  natomiast zawsze przechodnia 1 antysymetrycz- 
na; antysymetryczność polega na tym, że :

J e ś li X ^  у у  ^  X ,  to X y-



Aby mówić o częściowym uporządkowaniu teketu. trzeba okreś* 
l lć  dla tekstów odpowlednlę re lac ję  porzędkujęcę; ne2»tleay Ję 
k o n t y n u a c j ę .  D efin ic ję  stosunku kontynuacji konstru
ujemy w następujęcych krokach. Ograniczamy się do tekstów wy- 
rażajęcych Jedynie sędy w sensie logicznym oraz pytania: pierw
sze sę wyrażane przez zdania oznajmujęce* drugie przez zdania 
pytajne. 2eby uzyskać Jednolltę terminologię, mówić będziemy 
zarówno o eędach oznajmujęcych Jak i  o sędach pytajnych. obejmu- 
Jęc Jedne 1 drugie mianem sędów. chociaż w przyjętym kanonie ter
minologicznym lo g ik i nie przyjęło  s ię  pojęcie sędów pytajnych. 
Każdemu sędowl pojętemu Jako znaczenia zdanie oznejmujęcego lub 
pytajnego przyporządkowuje s ię trójkę uporzędkowanę:

<d , n. C> ,

co odczytujemy następujęco:
d -  datum: ta część zdania, która Jest zwlęzana kontekstowo /Jak 

to s ię  określa w term inologii praskiego ośrodka lingw istyki 
algebraicznej/, czego wskaźnikiem Jest identyczność pod 
względem formy lub przynajmniej znaczenia z jakimś innym 
wyrażeniem zachodzęcym w Jednym z poprzedzajęcych zdaó^. 
Niechaj sryjaśnl to następujęcy przykład.

-  Cóż to zdarzyło s ię  wczoraj?
-  WCZORAJ spotkałem Kowalskiego. KOWALSKI był w dobrym 

humorze. Powodem DOBREGO HUMORU okazało s ię  to, że . . .  
etc .

Każde z wyrażeó napisanych dużymi literam i stenowi w obrę
bie zdania datum, c z y l i  wyrażenie, które Jest powlęzane z 
poprzedzajęcym kontekatem i  d z ięk i temu Jest Już "dane" we 
wchodzęcym w grę zdaniu;

n -  novum: wyrażenie, które przynosi informację stsnowięcę coś 
nowego w stosunku do poprzędzajęcego kontekstu: informacja 
ta dotyczy przedmiotu lub zdarzenia oznaczanego przez wyra
żenie będęce datum ;

C -  contlnusndum: Jest ono rozumiane relatywnie względem jak ie
goś zdania Z Jako zb iór wszystkich możliwych pytać, które 
nożna zadać na gruncie Z, c z y li zbiór pytać najęcych Jako 
założen ie Z.
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Так na przykład zdania "Kowaleki był ir dobrym humorze” zaarlera 
w awya contlnuandua takie zdania jak: Dlaczego Koenlekl był w 
dobrym humorze? Czy był m bardzo dobrym humorze? Po czym moina 
było poznać. ±e był w dobrym humorze? I  tak da le j. Contlnuandua 
nie należy do zdanie jako jego część fizyczna. Należy ono nato> 
alaet do znaczenia zdania /nazwanego tutaj eędei)/ w tym eeneie. 
że wszystkie założenia danego pytania eę implikowane przez ko« 
nlunkcję danego zdania 1 pewnych oczywistych presupozycji. któ
rymi mogę być. w szczególności, postulaty znaczeniowe danego ję 
zyka. Tek na przykład pytanie "Dlaczego Kowalski był zadowolony?" 
zakładałoby zdanie "Kowalski był zadowolony" wraz z preeupozy- 
c ję : każdy fakt ma Jakęś przyczynę.

Pytania mogę być zdefiniowane jako takie t ró jk i,  w których 
n в O. co znaczy, że stopień nowości je s t  minimalny /nie bie
rzemy tu pod uwagę nowości zwlęzanej z informację o pytajęcym. 
mianowicie informację o tym. że nie wie on tego a tego i  prag
nie s ię  tego dowiedzieć/. Pytanie wyraża potrzebę nowej in fo r
macji: informacje posiadana już przez pytajęcego je s t zawarta 
w założeniach pytania. Continuandum je s t  tu bardzo ograniczone 
w porównaniu ze zdaniami oznajmujęcyml: je s t  to  zbiór wyzna
czony przez to . co nazywa się niewladomę pytania; niewiadoma 
pytania wskazuje na miejsce, które ma być wypełnione przez pos- 
tulowanę wiadomość, c z y li przez novum. Znaczy to . że pytanie 
można kontynuować tylko przez udzielen ie na nie odpowiedzi /w 
przypadku pytań niewłaściwie poetawlonych -  przez zakweetlono- 
wanie założeń pytania/, podczas gdy zdanie oznajmujęce może 
być kontynuowane na w iele sposobów.

W kolejnym kroku należy wprowadzić funkcję R, która każde
mu pytaniu przyporzędkowuje zbiór odpowiedzi właściwych /tzn. 
na temat wyznaczony pytaniem, a więc należę tu również odpowie
dzi fałszywe/. Oznaczmy ten zb iór przez R(C). Tak np. pytaniu 
"Kiedy urodziła s ię  E lżbieta I? "  je s t  przyporzędkowany przez 
R zb iór odpowiedzi właściwych będęcych zdaniami, z których każ
da wymienia jakęś datę.

Ostatni krok przygotowawczy polega na wprowadzeniu poję
cia spójnika tekstowego. W kategorii t e j  mieszczę s ię  tak ie wy
rażenia jak "d la tego ", "stęd ". “a w ięc", "z  tego wynike ż e " .



"ponadto*** "jednak** a "natoalaat" ltd . S p ó j n i k  z d a 
n i o w y  j eat to wyralanle ualeazczone będż olędzy dwona
zden lael. będl w pierwszej części drugiego z nich, w celu weka- 
zenla pewnego stosunku nlędzy tywl zdanlawl, np. wynikania, 
jakiegoś rodzaju opozycji, czy uzupełniania. Dla kaldego spój
nika zdaniowego la tn ie ję  w danya języku reguły określajęce pra
widłowy spOBÓb jego u lyc la , c z y l i  pozwalajęce na pewne ulycla 
1 zakazujęca innych. Tak np. reguła dla **natomiast" nie pozwa
la  zbudować tekatu: "Ewa lubi jabłka. Lubi ona natomiast grusz
k i"  a choć aolna by powiedzieć: "Ewa lubi jabłka, Adam natomiast 
lub i gruszki” .

Obecnie ao±eny ju l  zdefiniować atosunek bezpośredniej kon
tynuacji, a następnie stosunek kontynuacji /w ogóle/.

Zdanie Sj je s t  b e z p o ś r e d n l ę  k o n t y n u a 
c j ę  zdania wtedy 1 tylko, gdy: a/ Sj następuje bezpoś
rednio po w porzędku przestrzennym lub czasowym; b/ Sj będż 
nalały do zbioru R(C) przyporzędkowanemu zdaniu S^, będż je s t 
powlęzane z  Sĵ  za pomocę odpowiedniego spójnika zdaniowego. 
Bezpośrednia kontynuacja zdania Sj, przez zdanie S  ̂ będzie ozna
czana za pomocę formuły re la cy jn e j: Im S i)-

Sj je s t  k o n t y n u a c j ę  zdania S^ wtedy 1 tylko, 
gdy między tymi zdaniami zachodzi re lac ja  przechodnia, antysy- 
mstryczna 1 zwrotna ( l  ^  j^ spełniajęca nadto dokładnie j e 
den z  następujęcych warunków:

1 1 -  j
2 Im c z y li  j  *  1-»1
3 Is tn ie ję  zdanie *** * ^i+k

oraz oraz Im (® J 'S i )  “  (S i*8 .
gdzie к ^  2 zaś 1 «  к ■> j  -  1,

Tak określony stosunek kontynuacji wprowadza częściowy po- 
rzędek w zb iór zdaó tekstu. Gdyby był on porzędklem liniowym, 
to znaczy gdyby kontynuacja epełnlała oprócz warunków wylej wy
mieniowych warunek spójności w zb iorze zdać danego tekstu, to 
zachodzenie stosunku kontynuacji molna by uznać za warunek wy- 
starczsjęcy te j cechy tekstu, która bywa nazywana spójnośclę 
tekstu. Byłoby jednak wymaganiem zbyt mocnym postulować, leby



był to zerazea warunek konieczny: znaczyłoby to , ±e wyaage s ię , 
±eby dla dowolnej pary zdsA wziętych z danego tekstu Jedno z 
nich było kontynuację drugiego. Zdaje s ię  całkowicie odpowia
dać nsezys In tu lc jos spójności tekstu taka sytuacja, w której 
kalde zdanie z wyjętkles wyjściowego /lub pewnej grupy zdaó wyj
ściowych/ Jest kontynuację Jakiegoś Innego zdania /przynajaniej 
Jednego/, zaś kalde ze zdaA wyjściowych aa przynajsnlej Jednę 
kontynuację. Ten oałablony warunek spełn laję ifszyeticie teksty 
wyralajęce rozuwowsnle dedukcyjne, podczas gdy poprzedni waru
nek /socnlejszy/ spełn laję tylko niektóre z  nich, np, dowody 
aajęce tylko Jedno załoZenle /gdy załoZeA je s t  w ięcej, to wlę- 
dzy nlBl nie zachodzę stosunki kontynuacji/-

TBCSTY 3AK0 KRATY LUB PÓŁKRATY

Is tn ie ję  takie operacje na tekście , które polegaję na s»y- 
bleranlu pewnych elesentów tekstu Jako reprezentacji dla pesr- 
nych Jego części, c z y li dla pewnych podzbiorów danego zbioru 
zdaA. Postępuje s ię  tak wtedy, gdy sporzędza s ię  streszczen ie, 
określa s ię  tesat tekstu, szuka s ię  charakterystycznych dla 
tekstu słów kluczowych ltd . Zawodzi więc potrzeba zna lezie
nia takiego eodelu tekstu, który odwzorowywałby nls tylko Je
go częściowe uporzędkowanle, le c z  równleZ owe operacje na tekś
c ie .

Is tn ie ję  struktury algebraiczne zwane krataal, stanowlęce 
częściowe porzędkl, dla których sę określone pewne operacje dwu- 
argumentowe. Częściowy porzędek rozpatrywany Jako krata winien 
spełniać naetępujęce postulaty, w których syabole ” . ” 1 " ~
oznaczaję owe operacje, zaś “ ^  " Jest sysbolee częściowego u-
porzędk owan la .

D .l e.b — a
0.2 a.b ^  b
0.3 c ^  a & c ^  b —-  c ^  a.b

G .l a ^  e-«>b
G.2 b —  a-fb
G.3 a c fc b ^  c a+b — c

Rezultat operacji oznaczanej e y^ o lea  '  . określonej w 0.1 -
0.3 nazywa s ię  kresea dolnys dla pary sleaentów a , b. Rezultat



operacji oznaczonej ayabolea " «  " i  okraAIonaJ «r G .l -  G.3 na
zywa s ię  kresea górnyw pary a . b.

Przykładea iluatrujQcya te operacje aole być naetgpujęca 
sytuacje. Oeobnik a. który a to l w ko lejce do okienka kasowego 
1 chce na chwilę z  n ie j odejść proai zwykle ktćręś z  oeób e to - 
Jęcych przed nln lub za nie o ówladczenie na rzecz Jego prawa 
do tego e ie jeca , Oeóli a wybierze Jakęó osobę b atojęcę przed 
n ie . to wykona operację /brania a ieb ie  Jako/ kreeu dolnego pa
ry /a. b/.‘ J eś li zaś wybierze osobę stojęcę za nio, to «rykona 
operację kreeu górnego. Zakłada s ię  w tye przykładzie, i e  re
la c ja  -  /tu: poprzedzanie w kolejce/ porzędkuje zb iór czekaję- 
cych od osta tn iej osoby do pierwszej; przy odwróceniu kierunku 
r e la c j i  "przestawię s ię "  odpowiednio wartości kresu dolnego i  
górnego. Porzędek częściowy nazynawy kratę. J eś li spełnia o- 
b ie t ró jk i postulatów wysienionych wylej pod lite rsw i D i  G. 
tzn. J eś li określone sę w nie obie operacje: kresu dolnego i  
kresu górnego. 3 e ś li zaś porzędek częściowy odznacza e ię  tym. 
ł e  Jest w nie określona tylko Jedna z tych operac ji, to eaey 
wtedy do czynienia ze strukturę, którę s ię  określa eianea pół- 
kraty.

Dogodnie Jest czaaee posługiwać s ię  innye zbiorea postula
tów definiujących po jęcie krety w tan sposób, l e  wyeieniaję o- 
ne w sposób wyralny własności operac ji: przeeienność. łęczność 
1 pochłanianie. Sę to wówczas następujęce twierdzenia.

D . I X . y  “  y . x G . l X * y  “  У + Х

D . I I x . ( y . z )  » C x . y ) . z G . I I x + ( y + z )  -

O . I I I x . ( x * y )  » X G . I I I x + ( x . y )  -

Pouczajęcya przykładea kraty Jest zb iór wszystkich podzbiorów 
/ t j .  zb iór potęgowy/ Jakiegoś podzbioru uporzędkowanego częś
ciowo przez re la c ję  in k lu z ji ,c z y l i  zawierania s ię  między zbio
rami; operację kresu dolnego Jest wpędy iloczyn zbiorów, zaś 
operację kresu górnego Jest suma fbiorów.

Is tn ien ie  zbiorów zdaó atanoi||ięcych teksty i  będęcych kra* 
taml lub półkrataml ze względu na określony wylej stoeunek kon
tynuacji solna uznać za fakt empiryczny. Takimi zbiorami zdań 
sę choćby dowody matematyczne, w których sama numeracje w ierszy



dowodowych wskazuje na le tn len le  częściowego porzędku. zaś kon
tynuacja Jako relacja  porzędkujęca polega na wyprowadzaInoścl 
c z y li wynikaniu Inferencyjnya; Jest t e l  widoczny kres gśl^y 
dla kaldej pary elementów, alanowicie konkluzja dowodu. Powsta
je  Jednak pytanie, czy tego rodzaju spostrzelenia wolno uogól
nić w formie tezy. le  kar̂ dy tekst /ograniczamy s ię  tu -do teks
tów naukowych/ Jeet kratę lub półkratę. w której źródłem częś
ciowego uporzędkowania Jest etosunek kontynuacji. Pytanie to 
rozwiniemy poniżej Jako pierwszy problem formalnej t e o r i i  teks
tu.

Problem I .  Czy każdy tekst naukowy Jest kratę lub półkratę

Ograniczmy ten problem do takich tekstów naukowych, w któ
rych występuję tylko zdania oznajmujęce i  pytajne /nawet przy 
takim ograniczeniu program nasz pozostaje berdz'o ambitny/. Ma
my więc do czynienia z pytaniem: Czy da s ię  wykazać, 2e ka2dy 
dobrze skonstruowany tekst naukowy Jest kratę lub półkratę. w 
której re la c ję  częściowo (sorzędkujęcę Jest etosunek kontynuacji 
/w sensie powyżej zdefiniowanym/?

Możliwe sę dwa podejścia do tego problemu: empiryczne i  
aprioryczne. Podejście empiryczne polegałoby na zebraniu i  zba
daniu odpowiednio lic zn e j próbki tekstów naukowych w celu oba
len ie lub potwierdzenia hipotezy o "kratowym charakterze" teks
tów naukowych. Podejście aprioryczne polegałoby na podaniu 
aksjomatycznej d e f in ic j i  tekstu, z której wynikałaby odpowiedź 
na postawiony problem. Obie metody należy stosować Jednocześ
n ie: uzyskane dane empiryczne kieru ję takie a nie innym wyborem 
aksjomatów, aksjomaty natomiast dostarczaję założeó wytyczaję- 
cych kierunek badania empirycznego: gdyby np. przyjęć aksjoma- 
tyczn ie. źe w każdym tekście is tn ie je  wyrażenie wskazujęce na 
temat tego tekstu, to badanie en^lryczne będzie nastawione na 
identyfikowanie w tekstach wyrażeó pełnięcych owę funkcję.

Oako ilu s tra c ję  tego tyrpu badart nad tekstem można wymienić 
próby podjęte w roku akad. 1975/76 w Zakładzie Logiki F i l i i  Uni
wersytetu Warszawskiego w Białymstoku we współpracy z Ośrodkiem 
Informacji Naukowej PAN Jako zleceniodawcę. Zakres dociekań o- 
graniczono do akapitów w wybranych tekstach naukowych w poszukl-
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'■ranlu odpowiedzi na pytanie* czy akapity eę półkrataml ze wzglę-~ 
du na etoeunek kontynuacji* który zdefiniowano w terminach aktu
alnego rozczłonkowania teka tu /ulywajęc terin inologll praskiego 
oórodka lingw istyk i algebraicznej/: znaczy to* ±e pojmowano zda
nie В Jako kontynuująca zdanie A, J eś li wyrażenie będęce novum, 
c z y l i  reaetem w A pokrywało a ię z wyrażeniem stanowlęcym datum, 
c z y l i  temat B. Przebadano około 1000 akapitów z pięciu kslężek 
z zakresu nauko2:naw8 twa etosujęc kwestionariusz złożony z d z le- 
a lęciu  pytań: każdy akapit był w ten sposób opisywany na osobnej 
karcie oorzeżnle perforowanej* żeby umożliwić kodowanie służęce 
mechanicznej k la sy fikac ji*  Uzyskane wyniki dostarczyły odpowiedzi 
twlerdzęcej na omawiany tu problem* to  znaczy potw ierdziły przy
puszczenie o Istnieniu  w akapitach struktur półkratowych. Nie 
potw ierdziły s ię  Jednak w takim zakresie inne przypuszczenia, 
np* że  is tn ie je  wysoka korelacja między częstościami słów klu
czowych i  Ich miejscem w półkratach; zależy to m.in. od cech 
stylistycznych danego tekstu /np. używanie zaimków w miejsce 
powtórzeń zmniejsza częstość pojawiania s ię  pewnych słów/. Mała 
liczebność próby i  ograniczenie tematyczne /podyktowane zain te
resowaniem zleceniodawcy tekstami naukoznawczymi/ sprawiaJę. że 
opisane badania należy traktować jedynie Jako pierwsze próby,ma- 
Jęce na celu sprawdzenie* czy pewne założenia teoretyczne dadzę 
e lę  "przełożyć” na procedurę badawczę*

Problem 11. Rola zdania w tekście a Jego miejsce w kracie

Rolę zdania w określonym tekście należy rozpatrywać w 
zwlęzku z  transformacjami tekstu polegajęcyml na wybieraniu zeń 
pewnych zdań w celu uformowania z  nich tekstu pochodnego; ów 
tekst pochodny nazwiemy abstraktem względem pierwszego. Zdania 
nadajęce s ię  do utworzenia abstraktu sę tymi. które trzeba uz
nać za szczególn ie doniosłe w danym tekście .

Termin "abstrakt” Jest tu rozumiany bardzo szeroko, zgod
nie z  Jego etymologię: oznacza on tutaj rezu lta t Jakiejkolwiek 
abstrakcji* to  je s t  procesu pomijania szczegółów w celu wydoby
cia elementów najbardziej istotnych. W taki właśnie sposób 
abstrakty zdaję sprawę z tre śc i tekstów. Bloręc pod uwagę pew
ne formalne cechy elementów tekstu oddawanych przez abstrakt, a 
Jednocześnie formę elementów składajęcych s ię  na abstrakt, bę
dziemy musieli odróżniać co najsiniej trzy rodzaje abstraktów; 
oto Ich w yliczen ie.
Streszczenie -  l* ’ zdaje sprawę z  głównych twierdzeń tekstu
streszczanego: 2^ ekłada s ię  ze zdań.
Spis tre śc i -  1** zdaje sprawę z  tematów Jednostek tekstów
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w kolejności ich pojawianie s ię  w tekście: 2° zawiera z reguły 
złożone frezy  noninalne.
Lista słów kluczowych -  1° zdaje sprawę z‘ terninśw epecyficz-
nych dla danego tekstu; 2^ składa s ię  z pojedynczych słów, 
układanych zwykle w porzędku alfabetyczny».

Każdy z tych rodzajów abstraktów może być używany- jako 
środek do uzyskiwania abstraktów innego rodzaju. Można na przy
kład zaczęć od l is t y  słów kluczowych, żeby następnie zdania za- 
w ierejęce te słowa identyfikować Jako najważniejsze zdania teks
tu. Z drugiej strony, wychodzęc od zdaó uznanych za najważniej
sze dochodzi s ię  do słów kluczowych jako słów występujęcych w 
tych zdaniach. W niniejszym programie za podstawowe elementy 
tekstu przyjmuje s ię  zdania, to te ż 'za  podstawowy rodzaj abstrak
tów należy tu przyjęć streszczenia c z y l i  abstrakty zbudowane ze 
zdań.

Tak więc, do głównych pytań przedstawionego tu programu na
leży  następujęcy problem: Czy Jest możliwe rozpoznawanie zdań 
najbardziej reprezentatywnych dla badanego tekstu na podstawie 
ich miejsca w tekście traktowanym jako krata lub półkrata zdań 
ze względu na stosunek kontynuacji?

Elementami, które można niewętpliw ie uznać za wyróżnione 
w każdej kracie /ze względu na zajmowane miejsce/ sę elementy 
minimalne 1 maksymalne, a także te , które leżę  na przecięciach 
łańcuchów; te ostatn ie sę minimalnymi lub maksymalnymi elementa
mi krat będęcych częściami krat bardziej złożonych. Is to tn ie , 
kiedy sporzędza s ię  abstrakt jakiegoś dowodu matematycznego, to 
wspomina s ię  tylko przesłanki lub tylko wniosek, a więc elemen
ty wyjściowe lub końcowe w danej strukturze.

Problem I I I ,  Struktura treściowe a struktura fizyczna

Każdy tekst jes t pewnę strukturę flzycznę, je s t  bowiem 
zbiorem przedmiotów lub zdarzeń fizycznych uporzędkowanych w 
czasie /teksty mówione/ lub w przestrzeni /teksty pieane/. Bę
dziemy tu brać pod uwagę tylko struktury przestrzenne. Is tn ie 
ję  co najmniej dwa rodzaje uporzędkowania tekstu jako struktu
ry przestrzennej: uporzędkowanie lin iowe polegajęce na liniowym
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naetępetnie elenentów fizycznych tekstu / l i t e r  etc ./  oraz upo
rządkowanie częściowe zachodzące w zbiorze fizycznych części 
teketUf wprowadzone przez stosunek zawierania s ię  części w ca
ło śc i /np. akapitu w grupie sęsladujęcych ze sobę akapltóin;/.

Keldy uporzędkowany przestrzennie tekst Jest Jednocześnie 
uporzędkoweny przez stosunek kontynuacji oraz przez stosunek 
In k lu z ji zachodzęcy w zb iorze podzbiorów zdań danego tekstu. O- 
we podzbiory sę określone przez pewnę re la c ję  równoważności.mia
nowicie odnoszenle-slę-do-tego-samego-przedittlotu: na przykład 
wszystkie zdania pewnego rozdziału odnoszę się do przedmiotu wy
mienionego w tytu le rozdziału. Ten zbiór podzbiorów Jest częś
ciowo uporzędkowany przez Jakęś re lac ję  kontynuacji analoglcznę 
do r e la c j i  określonej /Jak wyżej/ na zdaniach, ponieważ właści
we danemu tekstowi następstwo tematów wyznacza w pewien sposób 
następstwo owych podzbiorów "tematycznych", które można by naz
wać Jednostkami tekstowymi.

Widać z tego. że majęc do czynienia z dwoma częściowymi 
porzędkaml natury przestrzennej i  dwoma częściowymi porzędkami 
natury "treściow ej" można traktować tekst Jako kratę ze wzglę
du na którękolwlek z owych r e la c j i  porzędkujęcych. Oto zesta
wienie owych struktur:

krata przestrzenna z re la c ję i
krata treściowa z  re la c ję  •<

naetępstwa liniowego w prze
strzen i

zawierania s ię  części w całości 

kontynuacji

zawierania s ię  między podzblora- 
. ml "tematycznymi"

Kolejny problem formalnej t e o r i i  tekstu daje s ię  teraz 
eformułować w sposób następujęcy: W Jakich witzaJemnych stosun
kach pozostaję te cztery  rodzaje krat tekstowych, a w szczegól
ności. Jak maję s ię  do s ieb ie  kraty przestrzenne tekstu 1 kraty 
treściowe?
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Najmocniejezę re lac ję  Jatce mogłaby między nimi zachodzić 
Jest izomorfizm: z jednej etroriy między kontynuację przeetrzen- 
nę 1 treścionę, z  drugiej zaś między zawieraniem przestrzennym 
1 treściowym. W takim granicznym przypadku polegajęcya na przy- 
porzędkowaniu wzajemnie Jednoznacznym można by identyfikować e- 
lementy treśc i i  re la c je  treściowe na podstawie odpowiadaJęcych 
im r e la c ji przestrzennych. Tego rodzaju stan rzeczy byłby, oczy
w iście. niezmiernie pożędany z punktu widzenia automatycznego 
przetwarzania tekstu, a le nie wydaje s ię  aby miał on szanse re
a l iz a c j i .

Odejścia od -owego izomorfizmu przestrzenno-treściowego, 
który trzeba traktować Jako graniczny przypadek idealny, maję 
źródło w czynnikach obiektywnych przede wszystkim, a tylko nie
kiedy wynikaję z braku umiejętności mówienia “po k o le i” . Dowody 
matematyczne, na przykład, sę w swej strukturze przestrzennej 
uporzędkowane lin iow o, podczas gdy ich struktura treściowa Jest 
tylko uporzędkowana częściowro; uporzędkowanle to dokonuje s ię  
za sprawę r e la c j i ,  którę możne by nazwać kontynuację rozga łęzio - 
nę. Tak np.. traktujęc wynikanie logiczne Jako Jednę z możliwych 
odmian kontynuacji, ma się nieraz do czynienia z sytuację, że 
jakieś zdanie A Jest kontynuację zdań В i  C jednocześnie /gdy 
z każdego z nich bezpośrednio wynika/, czego nie uwidoczni za
pis liniowy w przestrzen i, nie dopuszczajęcy kontynuacji dwóch 
zdań przez Jedno. Stwierdziwszy nieosięgelność izomorfizmu mię
dzy strukturami przestrzennymi 1 treściowymi trzeba by z ko le i 
rozważyć możliwość zachodzenia homomorfizmów. W algebrze krat 
wymienia się kilka rodzajów właściwych tym strukturom homomor- 
fizmów. Wyznacza to kolejnę 1 roz leg łę  s tre fę  badanie nad struk
turami tekstowymi, z  perspektywę dojścia do pewnych procedur i -  
den tyfikacji cech treściowych na podstawie fizycznych cech teks
tu.

Układanie programów badawczych Jest zajęciem stosunkowo 
łatwym. Wymaga wprawdzie pewnej wiedzy i  wyobraźni, a le  n ie wy
maga wyników opłaconych długim procesem złożonym z prób 1 błę-

14



dó«r. Dlatego, w podeunowenlu celowe wydaje alę poruezenle epra- 
wy realności 1 pr2:yd8 tnoścl przedstawionego tu programu.

Z pienrazych "przymiarek* eolna wnoelć, le  droga od "teo- 
rlokratowego" u jęcia tekatu do zmechanizowanych operacji na 
tekście byłaby bardzo długa, dłulaza zapewne n i l  ta, Jul zreaz- 
tę przetarta, która prowadzi od ujęć atatyatycznych. Chodzi tu 
bowiem o wydobycie pewnych cech tekatu, które maję wprawdzie 
charakter fizyczny, a le  nie tak łatwo uchwytny Jak częstość czy 
"gęetość" pojawiania s ię  pewnych słów w określonym tekście. 0- 
kollczność tę molna by uznać za zniechęcaJęcę, a le  pozwala ona 
na stawianie ambitnego 1 dalekoaięlnego celu: zbadanie struktu
ry procesu myślowego generujęcego teksty, co umolliwiłoby uwzglę
dnienie w operacjach na tekście głównych niejako wlęzaś owej 
atruktury.

Kalda struktura musi dać alę opiaać środkami algebralczny- 
my, a le  Im Jest ona bardziej złożona, tym bardziej wyrafinowane 
muszę być te  środki. P laał o tym wybitny matematyk Herman Weyl. 
"3est to przekleństwo wszystkich abstrakcyjnych t e o r i i ,  że mu
szę one bardzo daleko zajść w rozwoju, żeby mogły dostarczyć 
praktycznych rezultatów w jakichś konkretnych zagadnieniach". 
Idee te o r ii krat, propagowane w niniejszym programie, zostały 
tu Jedynie wspomniane, a może s ię  okazać, że nawet kompletne i  
szczegółowe Ich uwzględnienie /obejmujęce pojęcia f i l t r u ,  idea
łu , różnych typów krat, różnego rodzaju r e la c j i  między kretami 
etc./  nie wystarczy dla opisu tak złożonej 1 subtelnej struktu
ry 1 trzeba będzie dalszego rozwijania samej abstrakcyjnej te
o r i i ,  zanim się  przystępl do Jej zastosowań w problematyce 
struktury tekatu.

Zastosowania te  nie koniecznie muszę polegać na automaty
zowaniu procesów analizy 1 przekształcania tekstu. Zauważalny 
tu 1 ówdzie fe tysz automatyzacji zdaje s ię  być czasem symptomem 
niedorozwoju Intelektualnego. 3est to bowiem łatwy sposób stwa
rzania fasady nowoczesności: zainstalować maszynę cyfrowę, da
wać JeJ do przerobienia wszystko co da s ię  przerobić 1 prezento
wać efektowne wydruki. Tymczasem, sę zadanie, które choć można 
by dawać maszynom, lep ie j i  tan ie j zostanę zrealizowane przez 
ludzi -  a le  ludzi k o m p e t  e n  t n y c h .  To podkreślone
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słowo wskazuje na drugi /obok rozsędnej autonetyzacji/ kierunek 
zaatosowanla badad podstawowych; rozwijanie koapetencjl In telek
tualnych przez dostarczanie narzędzi mydlenia o Języku 1 tekście 
słułęcych efektywnemu 1 szybkiemu przetwarzaniu tekstów. Przy
pomnijmy tak oczywiste fakty. Jak ten, la  aatenatyczne środki o- 
pisu przyrody, na przykład rachunek różniczkowy 1 całkowy, umoż
l iw iły  w ielk ie odkrycie, zanim Jeszcze człowiek zaczęł posługi
wać s ię  maszyneml w różniczkowaniu 1 całkowaniu.

Toteż n in iejszy projekt dotyczęcy pewnych badań podstawo
wych, aajęc na uwadze perspektywę autometyzacjl przetwarzanie 
tekstu, pozwala s ię  spodziewać Jeszcze Innego rodzaju zastoso
wań. Dego rea lizac ja  powinna dać głębszy wględ w prawa rzędzęce 
konstruowaniea tekstu naukowego, a ten, kto by prawa te przyswo
i ł ,  le p ie j i  szybciej tworzyłby teksty naukowe, le p ie j by też i  
szybciej analizował Je 1 przetwarzał.
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zaczerpnięty z innego obszernego wykładu t e o r i i  krat. znaj* 
dujęcego e ię  ir ke ię łce : H.B. Curry "Foundations o f Methena- 
t ic a l  Log ic". New York 1963. Curry powołuje s ię  w te j kwes
t i i  terninologicznej na Jednego z głównych twórców t e o r i i  
krat. Jakie był G. B irkhoff. Birkhoff u2ył tego tereinu w 
ks ię łce  "La ttice  Theory" wyd. przez Anerican Mathenatical 
Society 1940, 2uiajdujęc w ten sposób angielsk i odpowiednik 
dla nieeieckiego tereinu "Halbverband" wprowadzonego przez 
F. Kleina i  atoeowanego dziś powszechnie w lite ra tu rze  n ie- 
e ie c k ie j : por. np. H. Markowski "EinfOhrung in d ie  Inforna- 
t ik . Band 2A. Algebra fOr Informatiker: Ordnungen. Verbdnde* 
MOnchen 1975.

A PROGRAMIE FOR TEXT STRUCTURE STUDY

S u n a r y

Every text is  a p a r t ia lly  ordered set o f sentences. In 
the paper, the ordering re la tion , ca lled  continuation, is  de
fined in  teres o f "datue" and "novun" /in the sense assumed by 
the Prague Group o f algebraic lin gu istics/  and in terns o f 
text-forn lng connectives such as "thus", "hence", "however" 
e tc .

There are sentences which are especia lly  characteristic  
o f a text content, naeely those which we s ingle out to make 
abstracts, indexes e tc . The hypothesis is  formulated that for 
s c ie n t i f ic  texts this operation o f l is t in g  the most represen
ta tiv e  aentencee can be construed as e la tt ic e -th e o re t ica l ope
ration /either Join or meet/ re la t iv e  to continuation as a par
t ia l  ordering. An empirical testing o f this hypothesis is  postu
lated as to the claim that s c ie n t i f ic  text- are la tt ic e s  or semi- 
la tt lc e e  /with respect to the continuation relation/ end the 
d a le  that the most sp ec ific  elements o f text can be singled 
out by means o f the operations o f Join or meet. Morever, the 
reseerch is  postulated which would result in describing the re-
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la tlon  between the content order /due to the continuation/ end 
the epatia l or tenporal order w ithin texte .

At the end. beeldee the p o e e ib ilit le e  o f autoaatic text 
proceeaing another perapective ia conaidered -  that o f develo
ping, on the grounda o f Inveatigating text atructurea, in te l
lectua l a k llle  neceeaary fo r text conetructlon and tekt analy- 
a ia .

ОЧЕРК ПРОГРАМШ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА 

Р е з ю м е

Каждый текст является собранием частично упорядоченных 
посредством отношения предложений, которые в статье  названы 
отношениями континуашш и обозначаются терминами datua и 
novun (смысл принятый пражской группой математической линг

вистики), а  также "словообразовательных" союзов -  "и так " , 

"в сё-таки " и т .п .
Существуют предложения особенно характерные для содер 

жания текста ; это  те предложения, которые принимаются во вни
мание при составлении реферата, при индексировании и т .д .  

Строится гипотеза , что в научных текстах , операцию выбора 

предложений, максимально представленных в тексте , можно пони
мать как одну из операций, называемую в алгебре "решеткой”  
("нижняя грань" или "верхняя г р а н ь " ) ,  при возникновении кон- 

тинуадии, как частично упорядочивающей реляции. Выдвигается 
постулат эмпирической проверки гипотезы и в случае , если  речь 
идет о том, что научные тексты являются "решетками" или же 

"полурешетками" (со гласн о  отношению континуации), так и в 
случае утверждения, что наиболее характерные для содержания 

текста элементы можна из него извлечь при помощи верхней или 
нижней грани. Кроме то го , выдвигается требование проведения
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результатом которых было бы определевие отвоое^  
няя недду порядком слов в содерханми (возникащ ей благодаря кон- 
тинуапии) и пространственным или хе  временным порядком, возни -  

кащим в текстах.
В заклвчение указывается на перспективу практического при- 

иенения исследований в области структуры текста , иную чем авто
матическая обработка текста , а  именно развитие интеллектуальных 
компетенций, необходимых для конструирования текстов и проведе

ния анализа.
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KAZIMIERZ TRZęSICKI
Uniwersytet Warszewski 
F i l ia  w Blałysstoku

AKSOOMATYCZNE UOgCIE TEORII TEKSTU 
W ZNTJ^ZKU Z PROBLEMATYKĄ INFORMACOI NAUKOWED

Próba forsaInego opisu pojęć odnoszęcych 
s ię  do tekstu, walnych z punktu widzenia 
In fo rsa c jl naukowej.
Konstrukcje forsalnej t e o r i i  teketu będę- 
cej eyetases akejoeatycznys. Po jęcie ope
r a c ji  teaatyzacjl zdefiniowane w Języku 
ulywanys przez R. Ingardena oraz w Ję2ryku 
lingwistów ze szkoły praskiej /F. Danes/. 
Propozycja syeteeu akejosatów dla tematy- 
z a c j l .  Oeówlenle funkcji tytułu w tekście. 
Propozycja eyeteeu akejosatów dla tytu ło
wania.

W zwlęzku z rozwojes badaó naukowych 1 wzrostes I lo ś c i In- 
fo rs a c jl naukowej zsrlękezyło s ię  zainteresowanie tekstes Jako 
podstawowys. J eś li n ie Jedynys. środkles przekazu te j In forsa- 
c j l .

Wezelkle rozwalania nad tekstes będż sę teorię  tekstu /peł- 
nę lub fragsentarycznę/• będż euponuję takę teo r ię . Aby solna by-

*’21agadnlenla In fo rsa c jl Naukowej" 1977 nr 1/30/
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ко гогна±ас trafność głoszonych lub zakładanych przsz poszczą, 
gćlnych autorów rozuslsA takatu nalały wyókspllkować pojgcla i  
apracyzować twlardzanŁa nalałoca do ta o r ll  takstu.

ZAŁ02ENZA HETOOOLOGICZNE

Z Bstodologlcznago punktu stidzanla najbardziej calowa Jest 
skonstruowania ja k ie jś  foraalnej te o r i i  tekstu, która tak Jak 
kałda forwalna teoria  ja k ie jś  dziadziny rozwałań, aa na calu:

1. Zdefiniowanie -  przy ułyclu poJ#ć lo g ik i foraalnej 1 
ewentualnie ja k ie jś  t e o r i i  aateaetycznej, a ponadto pewnych 
teralnów specyficznych dla danej dziedziny rozwaZaó -  prawie 
wszystkich Innych pojęć wyatępujęcych w n le foraa ln le uprawia
nej t e o r i i .  Naleły przy tya przyjęć Jak nejanlejszę ilo ść  te r 
alnów specyficznych 1 o to , aby teralny te  były in tu icy jn ie  Ja
sne. Teoria foraalna winna wleć tę właściwość, ł e  daję s ię  w 
n ie j zdefiniować wszystkie pojęcia aryetępujęca w n le foraaln le 
uprawianej teorx l danej dziedziny rozwaZaA, ró łn lęce s ię  za- 
kresea. To, ł e  dadzę e lę  zdefiniować tylko nazwy róZnozakreao- 
we Jest spowodowane foraalnya charakterea t e o r i i  a bezpośrednio 
zasadę Ustanejonalnoścl.

2. Zbudowanie systeau akejoaatycznego, z  którego ekajoaa- 
tów BoZna by log iczn ie  wywnioskować a o łllw le  najwięcej tw ler- 
dzeó /ze względu na n le foraa ln le  uprawlanę teorię  danej d z ie 
dziny rozwaZert/. Chodzi przy tya o wazystkle te  twierdzenia, 
które pozostaję w zależnościach foraalnych, c z y li arynlkaję lo 
giczn ie z innych.

Zbudowanie t e o r i i  foraalnej będęcej eyeteaee akejoaatycz- 
nya rea llzu jęcya  obydwe aryZej wskazane ce le  dokonuje s ię  d e f l-  
nlujęc poprzez postulaty teralny specyficzne, a więc przez wy
branie z twlerdzeó danej t e o r i i  tylko tych twierdzeń, które:

1/ odznaczaję s ię  duZya atopnlea in tu icyjnej oczyw latośćl,
?/ sę zbudowane wyłęcznle z  teralnów lo g ik i,  wybranej te 

o r i i  aateaatycznej 1 wybranych pojęć epecyflcznych. In tu icy jn ie  
J aanych^.

W Polsce probleay te o r i i  tekstu 1 potrzeba dociekań w ta j 
dziedzin ie były juZ sygnalizowane przez R. Ingardena. W przy-
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p ie l*  do pracy *0 a«dzlo fcatagorycznya 1 Jago r o l i  «r poznaniu" 
plaża on: "W kal^lca aaj "Oaa llta ra rlach a  Kunstwark" poruazy- 
laa apraaf ca łości znaczanloitych arylazago rz«du 1 dałaa plarw- 
•zy Bola azklc zaróamo BO±llwych odalan zaapołóar zdaniowych.Jak 
1 wakazówkl na środki, przy poaocy których dochodzi do zbudowa
nia takich zaapołów. Zgłoalłaa ta l  wówczaa poatulat rozszerza
nia badaA ayntaktycznych a zarazaa logicznych na Jadnoatkl wyl- 
•zago rzgdu" . W ostatnich latach w lltara tu rza  światowej poja
w iło  a l f  w lała Intarsaujgcych prac poświęconych problaaoa ta o r l l  
tśkatu^.

Proponowana aksjoaatykl t e o r i i  tekstu, zgodnie z  tya co 
wylej powiedziano aaję ujaować najproateza 1 najoczywlstaze 
własności tekstu.

W pierwszej części pracy zaalarzaa wskazać na in tu ic je , 
którywl klaruję a lę konstruujęc akajoaatykę t e o r i i  tekstu, w 
której Jedynya pojęclaa plarwotnya. apecyflcznya dla te o r i i  
tekstu Jest pojęcia  o p e r a c j i  t e a a t y z a c j l .  
Po jęcia  to  zostanie zdefiniowana w Języku ulywenya przez R.In
gardena w Jago rozwalanlach o 1Ыс0с1а. a drugi raz -  w Języku, 
któryś posługuję a lę lin gw iśc i ze szkoły praskiej /F, Danes/.
W obu przypadkach zostanie wykazana intuicyjna oczywlatość od
powiednich twlerdzaó. Ola drugiego układu aksJOBStów, przed- 
stsfflonago w drugiej części pracy, będę poszukiwał interpreta
c j i  oaawlajęc f u n k c j ę  t y t u ł u  w t e k ś c i e .  
WykaZę równiaZ Intulcyjnę oczywistość twlardzaó przyjBowanych 
Jako aksjoaaty t e o r i i  tekstu.

W obu przypsdkach. plerwszsgo i  drugiego aksJobstycznego 
U jęcia t e o r i i  tekstu, ваву do czynienia z  In terpretację odpo- 
ttiadnich systesów forBslnych. Oęzyk sysbollczny systeBu fo r- 
■alnago. JeZell systes tan stanowi forealnę teorię  pewnej dzie
dziny rozweZaó. wysaga zinterpretowania, które UBoZllwia przy- 
porzędkowanie tsBu eysteeowl roataZanej dziedziny przedeiotowej 
Jako Jego aodelu. Dana dziedzina przedBlotows BoZe być Bodelee 
Późnych systeaów foraalnych l  systeey ta określa s ię  wówczas. 
Jako waZna. Systea forsalny waZny za względu na danę dzied zi
nę przedBlotOBię a preferowany ze względów pragnatycznych okreś
la  s ię  Jako systsB akcsptowany, Z przedstawionych tu systeaów

23



wydeje się* 2e preferowany powinien być eyeten pierwszy.в wlec 
eysten. w ktćryw Jedynyw eywbolea specyficznyw Jeet syebol ope
ra c ji tewatyzacji.

3ęzyk. w którye dokonuje ale In terp re ta c ji języka eyeboll- 
cznego systemu formalnego to często język naturalny lub język 
nieformalnie uprawianej t e o r i i  danej dziedziny rozwaia^^.

OPERAUA TEMATYZAC3I

Pewne problemy zaliczane dziś do tzw. gramatyki tekstu zo
sta ły  sformułowane ju i w d z ie le  R. Ingardena “Das llte ra r isch e  
Kunstwerk". Niektóre zawarte tam tezy  zostanę tu wykorzystane, 
po zinterpretowaniu i  uwzględnieniu pewnych konaekwencjl. jako 
aksjomaty proponowanej formalnej t e o r i i  tekstu.

Wyraienla. z których zbudowany Jest tekst sę zdaniami. 
Wyrezenie Innej ka tegorii syntaktycznej niZ zdania o ty le  skła
da s ię  na tekst o i l e  je e t  wyraZenlea. z którego zbudowane je s t  
pewne zdanie z danego tekstu. W tekście zdania sę uporzędkowane 
liniowo. Porzędek liniowy je s t  wyznaczony przez fizyczne następ
stwo zdaó /jako napisów/ w tekście fizyczn ie  pojętym. Ola teks
tu charakterystyczne je s t .  ±e "następstwo zdań samo w pewnym 
stopniu wymaga aby zdania traktować nie jako martwe, jeden obok 
drugiego leZęce kamyki, lec z  jako człony większej całości.Od po- 
czętku Jesteśmy nastawieni na to. by nie tylko rozumieć poszcze
gólne zdania, lec z  by traktować je  jako "etapy* 1 aby. zs wzglę
du na następowanie istn lejęcych pomiędzy nimi zwlęzków. ujęć 
tworzonę przez te zdania całośc. Gdy zwięzki te sę niewidoczne, 
próbujemy Je odnaleźć i  jesteśmy zdziw ien i, gdy -  np. w przypad
ku bezsensownej mowy -  nie odnajdujemy ich*^. A w przypadku zb io
ru zdań. który nie jes t tekstem, "n ie tylko, kaide zdanie zawie
ra jadnę "myśl", lecz  w kaZdym zdaniu "myśl" ta je s t  ostatecznie 
zamknięta i  rozpoczyna coś całkowicie nowego, co n ie wlęZe e lę  
ani z tym co juZ powiedziano ani nie wskazuje na to co następl*^.

Zdaniem R. Ingardena w tekście pełny sens zdań /a 1 n iek ie
dy ich strona brzmieniowo-językowa/ n ie je s t  wyznaczony wyłęcz- 
nie przez znaczenie tworzęcych je  wyrazeó. a le  często je s t  mo-
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dyfikowany 1 kaztałtownny przez znaczenie poprzedzaJęcych, a 
takie czeeee naetępujęcych zda^.

Na podetanle powyiezego soina uznać, że fizyczne naetęps- 
etwo zdań nie Jeet tę atrukturę, które łęczn le ze zbiorem zdań 
wepółtworzy teket. Nie aożna jednak traktować teketu Jedymle 
Jako zbioru zdań, gdyż aiędzy tymi zdaniami zachodzę pewne 
"zw ięzki zdaniowa” . Porzędek liniowy nie Jeat porzędklea is to 
tnym /można by powiedzieć, że ma on charakter akcydentalny, a 
Jest spowodowany czynnikami natury technicznej -  napisy Jako 
znaki fizyczne zajmuję miejsce w przestrzen i, a zapoznawać s ię  
możemy z  nimi, ze względu na naturę władz poznawczych, “po ko
l e i ”/ : powstaje zetem pytanie o strukturę tekstu, c z y l i  o is to 
tne dla tekstu "ułożenie” zdań.

R. Ingarden uważa, że "ca łoóci znaczeniowe" tworzone ze 
zdań sę całościami różnych stopni. Na te j podstawie i  na pod
stawie całokształtu rozważań R. Ingardena można przyjęć, że ca
ło śc i znaczeniowe nigdy s ię  n ie krzyżuję. A więc, pewna całość 
znaczeniowa zawiera s ię  w drugiej,będż dane dwie ca łości zna
czeniowe sę rozłęczne. Netoaiast fragment jednaj ca łości zna
czeniowej łęczn ie z fragmentem innej ca łości znaczeniowej nie 
nogę tworzyć ja k ie jś  ca łości znaczeniowej ”współtworzęceJ” 
tekst. Można by to Jeszcze powiedzieć inaczej, a mianowicie: 
zbiory zdań /Jako napisów/ tworzęcych pewne ca łości znaczenio
we nie krzyżuję s ię  w sensie teoriomnogośclowyn.

R. Ingarden'na przykładach pokazuje, że pewne zdania " tra 
cę” będż zmieniaję sens, gdy znajdę s ię  poza im właściwym kon
tekstem. Można zatem pr2:yjęć, że pewne fragmenty tekstu nie od
daję "m yśli” . Jaka Jest przekazywana przez najmniejszę całość 
znaczeniowę zawieraJęcę ten fragment tekstu. Praktycznie apo- 
tykamy s ię  często z problemem umiejętnego i  właściwego cytowa
nia. Wiadomo bowiem. Jak bardzo można zmienić sens cytowanych 
zdań, będż "wyrywaJęc” Je z kontśkatu, będż umieszczajęc je  w 
innym kontekście. Podobnie w przypadku tłumaczenia /z Jednego 
Języka na inny/ -  aby poprawnie przetłumaczyć pewne zdanie 
/zdania/ konieczna Jest czasami znajomość kontekstu, w którym 
zdanie to /zdania te/ pojawiło s ię . W szczególności, w przy
padku tekstu lite rack iego , ze względu na wielorakość odcieni
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znaczeniowych« po to . by вбс poprawnie przetłueaczyć pewien 
fragnent teketu potrzebne Jeet znajoaość całego tekstu. Powodea 
takiego stanu rzeczy, nie byłoby tylko "skrócenie'* tekstu^. Na 
przykład następujęcy tekst Jest tekstea nleskróconyn: "Moja aa- 
szyna do plsenle aa czterdzieśc i trzy  klawisze* Klawisze ao je j 
aeezyny do pisania poruszaję s lg  lekko! Zdanlea R. Ingardena 
drugie zdanie wzięte bez kontekstu żalenia sens# bowiea w kon
tekście, choclał z Jego zawartości czysto Intencjonalnya kore- 
latea je s t  rólny stan rzeczy, niż zdania pierwszego, to Jednak 
oba "odnoszę s ię " do jednej 1 te j saaej aaszyny do pisania. 
Kontekst nodyfikuje więc funkcję podalotu drugiego zdania.

Warto zauważyć, że gdyby powyżej podany tekst "sk róc ić ", 
byłby to wówczas następujęcy tekst: "Moja aaszyna do pisania 
aa czterdzieści trzy  klawisze. Klawisze JeJ poruszaję s ię  lek 
ko". W tya przypadku drugie zdanie wzięte bez pierwszego Jest 
zupełnie pozbawione sensu /seaentycznego/.

Chociaż zdania nie przestaję być saaodzlelnyal całościami 
znaczeniowymi, to Jednak nie każdy kontekst /w szczególnym przy
padku może to być pusty zb iór zdaó/ "zachowuje" znaczenie da
nego zdanie. Jakie a iało ono w najmniejszej całości znaczeniowej 
zaw ierajęcej to zdanie. Fragmenty tekstu, które "zachowuję" ta
kie znaczenie wszystkich zdaó, jak ie  miały one w najmniejszych 
całościach znaczeniowych zawierajęcych te fragmenty zostanę 
nazwane s t e m a t y z o w a n y m l  . zaś te , które nie 
"zachowuję" tych znaczeń -  n i e s t e m s t y z o w a n y m l .  
SteMtyzowany zb iór zdań ma sens zgodny z sensem najmniejszej 
całości znaczeniowej zawierajęcej ten zbiór zdań. 3eat oczywis
te , że stematyzowany zbiór zdań może być ze względu na zawartość 
treśclowę "uboższy" od najmniejszej ca łości znaczeniowej zawie-O
re jęce j ten zbiór zdań . Przez o p e r a c j ę  t e m a t y -  
z a c J i  należy rozumieć dołęczanie do danego zbioru zdań tych 
1 tylko tych zdań z najmniejszej ca łości znaczeniowej zaw ieraję
cej ten zb iór, które zapewnię, że sens tak uzupełnionego frag
mentu będzie zgodny z sensem najmniejszej ca łości znaczeniowej 
zaw ierajęcej ten zb iór.

Teka operacja tematyzacjl Jest wykonalne dla dowolnego n le - 
puetego fragmentu tekstu: w ostatecznym przypadku, może to być
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doLvczenla wezystklch pozostałych zda^ uzupełniających dany 
zb iór zdaó do najan lajszoj ca łoócl znaczeniowej, która go za
w iera.

O eśll poBln^ć takety. w których zachodzi redundancja, e 
w lfc  za ło łyć , tm w tekście brak powtórzeA tych eaaych a y ś ll, 
c z y l i  ła  nie Bówl е!ф w ielokrotn ie tego saaego w rółnych "sza
tach” słownych /a takie za ło łan le dla celów foraalnej t e o r i i  
tekstu aołna uczynić/, to operacje teaatyzacjl Jeat wykonalna 
w sposób Jednoznaczny.

Na podstawie powyłszych uwag o operacji te iu ty zac jl aoZna 
przyjgć Jako In tu icy jn ie  oczywiste twierdzenie. Ze:

1. T -  T ,

gdzie T oznacza zb iór zdaó tworzących tekst, a
9

aatyzac jl .
operację te-

г .  A A . gdzie A oznacza nlepuety podzbiór T.

Deko trzec i akajosat przyjauję następujęce twierdzenie: 
Zb iór, który teaatyzujs Jakiś frsgaent tekstu, teaatyzuje rów
nież kaZdę nlepuetę część tego fragmentu, a więc:

3. ( b # b ) — | a c b — [ a u C B \ B )  -  a u ( b \ b )]|  .

c z y li  Ze dowolny nlepuety zb iór A. który Jest zawarty w n le- 
steaatyzoiianyB zbiorze В Jest teaatyzowany przez ten san zb iór 
zdaó, który teaatyzuje zb iór B. a więc przez (B  \ B ) .

Ttolerdzsnla takiego nie 2inajdujesy ex p llc lte  u R. Ingar
dena. BoZna znaleZć jednak arguaenty przeaawlajęce za jego prew- 
dzlwościę. Przykładea ca łośc i znaczeniowej podawanej przez R.In
gardena Jest doaród. W dowodzie aoZna wyróżnić twierdzenie, c z y li 
zdanie dowodzone oraz przesłanki /zdania uznane, na których pod- 
stasrle uznaje s ię  twierdzenie/, Oak łatwo zauwaZyć, w tyo przy
padku twierdzenie je s t  zdanies, które teaatyzuje zarówno zb iór 
wszystkich przesłanek,Jak i  dowolny podzbiór zbioru przesłanek 
3est oczyw iste. Ze poain lęcie którejkolw iek z przesłanek nie 
narusza -  nie burzy ca łości znaczeniowej. Jakę Jeet dowód: po-

10
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n in lęcle zaś twierdzenia dowodzonego czyni zbiór przesłanek 
zbiorem zdaó, z których kal:ds zawiera Jednę ’‘myśl" nie łęczęcę 
elę z tym. co powiedziano, ani z  tym. co będzie powiedziane.

Również oczywiste wydaje s ię  nestępujęce twierdzenie:

4 . Ca  c  в A  В + U -[C: (Ć  \  C )»(B  \  B )})  ,

c zy li że każdy stematyzowany zb iór, otrzymany przez nykcnanle 
operacji tematyzacjl na dowolnym nlepustym podzbiorze pewnego 
nlestematyzowanego zbioru В. Jest zawarty w sumie wszystkich 
zbiorów zdeó. które eę tematyzowane przez zbiór zdaó. który 
tematyzuje zb iór В. a więc w sumie zdaó tematyzowanych przez 
( i  \ b ) .

Wykażę prawdziwość tego twierdzenia rozważajęc.tak Jak po
wyżej dowód.tyle że bardziej ‘'z łożony". Niech (B \ b ) będzie 
twierdzeniem, a zbiór A dowodem. Przez P oznaczmy twierdzenie, 
którego dowodem Jest A: niech P będzie Jednym ze zdaó. na któ- 
tych podstawie uznaje s ię  (B  \ b ) .  Ze względu na Cb \ B ) .  P 
Jest przesłankę, a ze względu na A. P -  Jest twierdzeniem. Twler* 
dzenie 4 daje wyraz przekonaniu, że do zdaó. których sens Jest 
"modyfikowany* przez CВ \ в )  należę wszystkie przesłanki, ne 
których podstawie uznaje s ię  Cb \ b ) nawet wtedy, gdy prze
słanki te sę dowodzone 1 sę twierdzeniami, e więc gdy "wyzna
cza Ję" pewne ca łości znaczeniowe. Gest rzeczę oczywistę. że ca
łość znaczeniowa "wyznaczone" przez P Jest całośclę znaczeniowę 
zawartę /teorlomnogościowo/ w ca łości znaczeniowej "wyznaczo
nej" przez (B \  B).

Ogólnie mówlęc. w twierdzeniu 4 stwierdza s ię . że ca łości 
znaczeniowe wyższego rzędu modyfikuję sens wszystkich ca łości 
znaczeniowych w nich zawartych, a więc że ostatec2uie ukonsty
tuowanie sensu wszystkich ca łości znaczeniowych, wszystkich 
zdaó tworzęcych tekst następuje w tekście Jako ca łośc i.. Cho
ciaż bowiem " . . .  pierwotne, podstawowe sę poszczególne zdania, 
a tym co s ię  na nich nabudowuje. co s ię  konstytuuJe-całość,np. 
"opowiadanie", "dowód" Itp , Można spojrzeć także Inaczej, wła
śnie na odwrót, że całość Jest tym co pierwotne, określa jęce. 
konstytuujęce a pojedyócze zdania sę tym co przez sens ca łości 
Jest określane, konstytuowane"^^.
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Эако akejoiaet 5 przyjeuja s ię  naetępujęce twierdzenie:

5. U { a ;CA\A) = b }  ł  ^ -* [^ U  {A ; (A  \A )- b} \ u{ a : (A \ A )-  b } )  -  bJ,

c z y li  i e  gdy euna zbiorów zdaA tematyzowanych przez pewien 
zb iór zdań В nie jea t zbiorem pustyń, to je s t  zbiorem zdaó 
niestenatyzowenyn, który je s t teoatyzoneny przez ten zb iór, 
a wigc przez zb iór B,

Łatwo sprawdzić prawdziwość tego twierdzenia w przypadku 
dowodu, tak jak to  uczyniono w znięzku z aksjomatami 3 1 4 ,  
Oczywistość tego twierdzenia wydaje s ię  dezdyskusyjna.

Najbardziej dyskusyjny wydaje s ię  aksjomat 6.

6. (A  =. a )  —V  [a  c | b : (B \  8 ) .  U { a } ) ]  .

c z y li ±e dowolny etematyzonany zbiór zdać zawiera co najmniej 
Jeden tak i Jednoelementowy podzbiór, i e  zawiera s ię  on w sumie 
sumy zbiorów zdać tematyzowanych przez ten podzbiór i  tego 
Jednoeleraentowego zbioru. W konsekwencji tego twierdzenia,Jak 
łatwo zauwaiyć, gdy zb iór A Jest zbiorem wszystkich zdań two
rzących pewnę całość znaczeniowy, to powinien is tn ieć  w tym 
zb iorze tak i podzbiór Jednoelementowy {e }#  zb iór ^A\|a}^ 
Jest zbiorem nlestemstyzowanym. Gdy całość znaczeniowa Jest do
wodem /tak rozumianym Jak powyiej/, twierdzenie to Jest prawdzl^- 
we. n przypadku tekstów Innych rodzajów naleiałoby, aby tw ier
dzenie pozostało prawdziwe zało±yć, że nie sy one redundantne 
1 że 8Q maksymalnie "ekrócone". Dla celów teoretycznych możemy 
to uczynić.

Aksjomat 7 Jest formalnym zapiaem podanego wyżej twierdze
nia, że ca łości znaczeniowe nie krzyżuję s ię .

7 .  - | | ju | A tA \ A  -  { a } | u { a } J  X  |̂u | a :A \ A  »  { ь } |  U  { b } j |

Pomljajęc nawet problem czy suma sumy zdań tematyzowanych 
przez pewien zb iór Jednoelementowy i  ten zb iór Jednoelementowy 
Jest zbiorem zdań identycznym ze zbiorem zdań tworzęcych pewny 
całość znaczeniowy, to Jeet oczywiste, że skoro ca łości zna
czeniowe nie krzyżuję s ię ,  to twierdzenie 7 Jest prawdziwe.
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Dla podanych aksloaatów 1 - 7  Bo2na znaleić interpreta*' 
c ję i  wskazać ich intuicyjny oczywiatoćc oplarajyc a ly na in -
naj ta o r li  takatu nl± R. Ingardana. Na przykład w oparciu o

* 12rozualenia takatu zaproponowana przaz F. Oanaaa .
F. Danes plaza» ża "Kałdy takat /lub koaunlkat» Jak a6wl 

НепаепЫаа/ okłada s ię  zo zdań jako za awoich składników. Nie 
przeczy teau la tn len le tekstów jednozdaniowych lub nlezdanio- 
wych /składajęcych a ię z jednej niezdanlowaj wypowiedzi/; i s t 
nienie tekstów jednozdaniowych je s t  proatya arynikiea tego» 2e 
zdanie, w odrólnlaniu od nilazyc^ jedfw>etek aysteau językowe
go, je s t  jadynya types językf>wej jednostki, które so le  funkcjo
nować Jako alnlaalny koaunlkst'^^.

Wypowiedź, zdanlea F. Oanaaa, je s t  zorganizomna według 
zasady koaunlkatywnej dwudzlelnoócl: z  reguły wypowiadaay aię 
tak, le  aówlay coó o czyaś. To, o czya sówlay, nazywa alę te -  
aatea wypowiedzi /topie/ a to , co o owya taaacle aówlay» to 
reaat wypowiedzi /coeaant/ •

O i l e  zdanlea F. Oaneśa *z punktu widzenia koauniketywne-
go reaat je s t donioślejszy od teaatu> to z punktu widzenia

15struktury tekstu teaat ukazuje awoję doniosłość* .
W tekście aoźna wydzielić odcinki tekstowe /akapity, gru

py akapitów» rozdziały itp »/ . Odcinki tekstowe sę wypowiedzia
ni 1 Jako takie asję swój teaat /hlperteaat/. A zatea struktu
ra teaatyczne tekstu aa charakter hierarchiczny wyznaczony 
przez podział tekstu na akapity, rozdziały Itp .

Wśród aoźllwych typów tematycznych nawlęzaó wyróżnia F.Da- 
neb nawięzanle do ca łe j poprzedzajęcej wypowiedzi, który nazywa 
nawięzanę kontektowę teaetyzecję arypowiedzi^^.

Uważa on, za Matheslusea, że orzekanie o rzeczyw istości 
odbywa się  za poaocę zdania, a dzięk i tekstowi /który Jest zbu
dowany ze zdaó/ orzeka s ię  o bardziej pojeanya 1 złożonya wy
cinku rzeczyw istości. Zaś od autora 1 od aożliwoścl danego j ę 
zyka zależy wybór przedstawienia prostego, jednozdaniowego a le 
bardziej skondensowanego, lub też złożonego z kilku n ieza leż
nych ca łości zdaniowych.

Zdanlea F. Oenese * . . .  temates bywa z reguły ten znacze
niowy składnik, który przedstawia Informację Już *danę*, *zna-
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«9* . bezpośrednio wyralonę w poprzedzaj^cye tekście lub ao-
lllwQ na podatewrie poprzedzajęcego tekstu do doayślenla a lę ,k tó 
ryś ze składników poprzedzajęcego tekstu яю±е semantycznie /w 
sensie Intensjonalnya/ Implikować ów domyślny składnik lub po
przedzający tekst no±e lapllkować ów składnik na podstawie sto
sunków przedmiotowych"^^»

POBljajęc "domyślność" tematu jako problem walny dla prag
matycznej t e o r i i  tekstu, a zakładając "obecność" tematu, co wol
no uczynić formułując foraialne zaaady budowy tekstu, solna na 
podstawie powylszego uznać, l e  "Informacja danę na poczętku tek
stu" 1 kaldego odcinka tekstowego, który mole funkcjonować jako 
samodzielny tekst, je s t zdanie. Zdanie to . temat tekstu /wzglę
dnie odcinka tekstowego/ byłoby zdaniem w sposób skondensowany
orzekajęcya o rzeczyw istości, którę tekst przedstawia w sposób

1.6pełn ie jszy  .
Gdyby teraz przez operację tematyzacjl rozumieć dołęcza- 

nle do wskazanego fragmentu tekstu zdania, które je s t  tematem 
najmniejszego odcinka tekstowego zawlerejęcego ten fragment.to 
sten ie s ię  oczywiste, l e  aksjomaty 1 - 7  ujmuję wszystkie 1 
tylko te  własności formalne, które aa. w Interesujęcym tu as
pekcie /struktury tekstu/, tak rozumiana operacja tematyzacjl^

O i l e  w przypadku In terp re tac ji systemu formalnego, które
go aksjomatami sę zdania 1 -  7. w języku R. Ingardena, nie spo
sób powiedzieć czy otrzymane /z in te rp re ta c ji aksjomatów/ tw ier
dzenia ujmuję wszystkie własności formalne operacji uzupełniania 
danego zbioru zdań tak, by sens uzupełnionego zbioru zdań był 
zgodny z sensem najmniejszej ca łości znaczeniowej zaw lerajęcej 
zbiór uzupełniany, to w przypadku In terp re tac ji tego systemu w 
języku, którym posługuje s ię  F. Danes otrzymane twierdzenia 
ujmuję te 1 tylko te  własności jak ie  posiada operacja dołęcza- 
n la. do danego zbioru zdań, zdania, które je s t  tematem najmniej
szego odcinka tekstowego zawierajęcego zb iór uzupełniany.

,19

FUNKCJA TYTUŁU W TEKSCIE

Tekst mo±na scharakteryzować formalnie analizu jęc funkcję 
tytułu w tekście. Analiza te dostarczy podstaw do uznania za
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in tu icy jn ie oczywiste pewnych twlerdzeA o tekście , które przyj
mij ny za eksjonaty. Tworzyć będ^ one drugę akejoaatyczny cha
rakterystykę formalnę tekstu.

Z pojęciem tekstu zwlęzane je s t  po jęcie tytułu tekstu. Ty
tuły sę najczęściej pewnymi wyrażeniami nazwowymi. czasami py
taniami a niekiedy, szczególnie w dawnym piśmiennictwiei zdania^ 
ml w eensle logicznym.

Ze względów czysto formalnych dobrze byłoby przyjęć, że 
wszystkie tytu ły sę wyrażeniami te j samej kategorii składnio
wej, 8 ponadto, że sę zdaniami. Powstaje zatem pytanie o to , 
czy można zawsze zastępie ty tu ł, który nie je s t  zdaniem, tytu
łem, który Jest zdaniem, przy czym chodzi o takie zestęp ien ie ,
które byłoby jednojednoznaczne. Tytuły, które sę zdaniami w

- 20sensie logicznym, proponuję nazywać tematami . Postawione wy
żej pytanie nożna zatem przeformułować następujęco: czy tytu ło
wi, który nie je s t  zdaniem w sensie logicznym, nożna jednojedno- 
znacznle przyporzędkować, w danym tekście , temat?

Można przyjęć, że tekst je s t  o jakimś przedmiocie /nieko
niecznie realnym/, ujętym w pewnym aspekcie. Sformułowanie to 
wymaga eksp llkacji aż w trzech momentach, a mianowicie należa
łoby sprecyzować co kryje s ię  pod zwrotem, że tekst " je s t  o” , 
oraz co należy rozumieć przez "przedmiot** i  przez "aspekt". Ta
ka eksplikacja nie jes t zadaniem prostym. Przyjmiemy jednak, 
że " . . .  tekst musi byc tak zbudowany, by treść wszystkich zdeó, 
które s ię naó składaję, dawała w rezu ltacie  opis jednego przed
miotu, opowieść o jednym przedmiocie lub rozumowanie dowodzęce 
jednej tezy. Przedmiot ten może być dowolnie skomplikowany.
Tym przedmiotem może byc iwyględ jednego drobnoustroju lub sto
sunku w obrębie nowoczesnego społeczeóstwa; mogę to być dzie
je  motyla lub globu ziemskiego; rozumowanie dowodzęce, i ż  suma 
kętów w tró jkęc ie  równa s ię  sto osiem dzieslęt stopni”^^ . Wśród 
.ytułów, które sę nazwami, gdy pomlnęć, znanę przede wszystkim 
w beletrystyce, praktykę używania jako tytułów wyrażeń będęcych 
pewnymi symbolami /przenośnymi nazwami/ tego o czym je s t  tekst 

/varto zauważyć, i ż  zawrsze przyjmuje s ię . że tytu ł pozostaje w 
jakimś zwięzku z tym o czyś je s t  tekst/, daje s ię  wyróżnić za
sadniczo dwa rodzaje tytułów. Tytuły pierwszego rodzaju sę to
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tytu ły , które nazywaję to . o czya aowa w tekście /faktograflcz^ 
na/. Tytuły drugiego rodzaju to tytu ły , które oprócz tego. l e  
nazywaję to o czya eowa w tekścle jokreśla ją  takie rodzaj tekstu 
/dokuaentograflczna/. Przykładami tytułów pierwszego rodzaju 
■ogę być nazwy: "M otyl". "Twierdzenie Euklidesa", a przykłada- 
■1 tytułów drugiego rodzaju aogs być nazwy; "Opis a o ty la "« "Do
wód twierdzenie Euklidesa", itp .

Moina przyjść. 2e w dowolnya tekście temu samemu przedmio
towi w tya saaya aspekcie poświęca s ię  tylko Jeden rodzaj teks
tu. Boina więc przy jęć, ie  tytu ły  drugiego rodzaju w danym 
tekście aoina JednoJednoznacznie zaetęplć tytu łaa l pierwszego 
rodzaju.

Tytułom pierwszego rodzaju aoina JednoJednoznacznle przy
pór zędkowsć pewne pytanie /przy zabiegu tya rodzaj tekatu odgry
wa wainę ro lę/ . In tu icy jn ie  rzecz bloręc chodzi o takie pyta
n ie . na które dany tekst daje odpowiedź. Pytaniu temu aoina 
Jednoznacznie przypórzędkowsć pewnę odpowiedź właściwę. Chodzi 
przy tya o takę odpowiedź, którę aoźna by uznać za Jednozdanio
wa streszczenie danego tekstu. To samo aoźna uczynić, gdy temat 

22Jest pytanlea .
Gdyby nawet abstrahować od przeprowadzonych tu rozważać, 

to o r e la c j i  przyporzędkowywanla tekstowi tytu łu , którę to re
la c ję  nazwijmy re la c ję  tytułowania, aoźna przyjęć, źe Jest o- 
na określona dla każdego nlepustego podzbioru zdać twortięcych 
tekst. Dowolneau- podzbiorowi zdań aoźna zawsze przyporzędkować 
tytu ł najanlejazego odcinka tekstowego zawierajęcego ten zb iór. 
Przyporządkowanie to aoźna srykonać na stępuj ęco. Niech A będzie 
zblores zdać. któreau zamierza s ię  przyporzędkować ty tu ł. Spo
śród tytułów znajdujęcych s ię  w sp ie ls  treśc i dołęczonym do da
nego tekstu wybiera s ię  wówczas takie ty tu ły , które sę tytu łaal 
dla tych części teketu. które zawleraję /teorlomnogośclowo/ da
ny zb iór A. Ze względu na re la c ję  zawierania s ię  zbiorów zdać. 
które sę tytułowane przez srybrane tytu ły  -  tytu ły można uporzęd- 
kować l in io m . Tytuł t^ poprzedza tytu ł t j  wtedy 1 tylko wtedy, 
gdy zb iór zdać tytułowany przez t^ zawiera zb iór zdań tytułowa
ny przez t j .  Ostatni tytu ł /zbiór tytułów je s t  skortczony/ bę
dzie  tytu łea, który przyporzędkowuje s ię  danemu zbiorowi A.
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Gdyby przyjęć, t e  zdania tm rzęce tekst to zdania stano- 
więce napisy, to rs lac ja  tytułowania Jest funkcję. To sano 
■o2na przyjęć wówczas, gdy zdanie równokształtns uzna s ię  za 
zdanie identyczne / p r z y  czya zdania rćwnokształtne, w ktćrych 
użyto tryrażeó okazjonalnych, np, zelnków, w celu itakazanl'e 
różnych przedwiotów, będzleay uważać za zdania różne.*3eżell 
bowlen zdania, będż grupy zdać, powtarzaję s ię  w ielokrotnie 
fizyczn ie  /w co najaniej dwóch odcinkach tekstu o różnych te -  
aatacIV, to -  Jak nożna sprawdzić -  powtórzenie zostało doko
nane ze względów dydaktycznych, czy Innych pragwatycznych, a 
nie ze względu na sens znaczenia tekstu. O eś ll zad powtórzenie 
zostało dokonane tylko w celu " przypoanlenia*, to trudno było
by wówlć, że zosta ł powtórzoneau tekatowl przypórzędkowany In
ny teaiat. Ola celów foraalnej t e o r i i  tekstu aożna więc za ło 
żyć, że relacja  tytułowania Jest funkcję.

Majęc na uwadze prostotę zapisu proponujeay wartość 
funkcji tytułowania /funkcja tytułowania oznaczona będzie l i 
terę " f  /traktować Jako zbiór Jednoeleaentowy, którego Je- 
dynya eleaentea Jest tytu ł.

Poalja jęc problea tego, jak la  wyrażenlea Jest ty tu ł, no
żna na każdyn tekście , który Jesteśny skłonni uznać za poprear- 
nle zbudowany, sprawdzić prawdziwość następujęcych twlerdzeó:

1. kard t ( a ) > 1 ,

2. A C в — ( t  ( A u t  ( B ) )  -  t ( B ) j ,

3. A C  В ^ t  ( a )  e  U | c : t  f C )  » t ( B ) | ,

4. t ( u | A : t  CA) -  t Cb ) }  -  t Cb ) ,

5. j^u|A:tCA) -  t i B ) } \ t ( B ) J +  p —t |A :  t (A )  «  t (B ) j ‘\  t ( B ) | «  t (B )

6. I^U^AstCA) -  t C B ) j x  u { A : t f A )  -  t (C ) } j

Twierdzenie 1 - 6  ujnuję wszystkie i  tylko własności fo r 
malne tytułowania.
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Gdyby przyjęć, na co przytoczono szereg argueentów. te 
wartośclaai funkcji t aę ifyŁęcznie Jednoeleaentowe zbiory zdać. 
to BO±na pokazać* ±a zbiór kona^wencjl twlerdzeó charakteryzu- 
Jęcych operację teaatyzacjl i  zb iór konsekwencji twlerdzert cha
rakteryzuj ęoych funkcję tytułowania* po dołęczenlu do obu ukła- 
dów twlerdzeć odpowiednich d e fin ic j i*  pokrywaję s ię  •

Twierdzenie to stanowić note Jeszcze Jeden argunent na 
rzecz tra fności zaprezentowanych foraalnych charakterystyk 
tekstu* Skoro bowiea* bioręc pod uwagę róine rozualenle tekstu* 
różne aspekty tekstu* w każdya przypadku struktura* którę s ię  
uznaje za istotne uporzędkowanie zdać w tekście Jest Jedna i  
ta sana* to s ta je  s ię  w ielce prawdopodobne* że struktura teks
tu została odczytana tra fn ie*

P r z y p i s y

1* Foraalnę teo r ię  tekstu nożna rozuaieć Jako teorię  wyjaśnia- 
Jęcę* Zdaniea niektórych autorów do tego by teoria  nogła 
być zaakceptowana* wystarcza gdy “ zdania stwierdzajęce ich 
/faktów i  prawidłowości -  przypis nój/ zachodzenie sę kon- 
sekwencjani logicznymi te j t e o r i i  na gruncie naszej wcześ
n ie j azej wiedzy* nie wynikaję natomiast z  sanej te j  wiedzy' 
por* Stanosz B** Nowaczyk A ., Logiczne podstawy Języka. 
Wrocław 1976 s . 15

2. Por. R. Ingarden: Z t e o r i i  Języka 1 filo zo ficzn ych  podstaw 
lo g ik i*  Warszawa 1972* 247 s.

3* Współczesny etan badać w fornalnej t e o r i i  tekstu je s t  omó
wiony a . in . w pracy T.A. vanOlJk: Some Aspects o f Text 
Granmare. The Hogue -  Paris 1972

4. W sprawie przyjętego w n in ie jsze j pracy rozuaienla systemu 
fornalnsgo i  stosowanej tu te ra ln o lo g ll zob. H.B. Curry*
R* Faysi Coabinatory Logic. Amstardan 1968, s . 12-40

5* Por. R* Ingarden; Oee lite ra r lsch e  Kunstwerk. Tuebingen 
1972* wyd. IV niezmienione, s. 152. /tłumaczenie moje/
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6, Por, R. Ingarden; op. c l t .  e . 152 /tłunaczenle moje/

7, “Skracanie” je s t operację nad teketen nie najęcę nic wspól
nego ze streszczanieia. Najogólniej 1 nie precyzyjnie ttyra- 
2ajęc s ię  "skrócenie” Jest zabiegiem majęcya na celu zmniej
szenie liczb y  l i t e r  potrzebnych do zapisania danego tekstu. 
Podstawowa metoda "skracania” tekstu polega na wykorzystywa
niu zaimków, a le  nie Jeet to Jedyna metoda. Na przykład 
tekst: ”Oan pisze więcej od Pawła” Jeet tekstem będęcym 
"skróceniem" następujęcego tekstu: ”3an p isze, Paweł pisze, 
□an pisze więcej od Pawła. "W sprawie "skracania” tekstu 
zob. E.A. Mingrajewa; Ise ljedovan ije  struktury svjaznogo 
teksta na poverchnostnom 1 glubinnom urovnjach s ce lju  Je
go s za t lja . "Informacjonnyje voprosy sem iotlki, l in g v is t l-  
kl i  avtomat i e eskogo perevoda" 1971 nr 5, s . 97-110;
N .l.  Okkuriseikova: Roi* mestolmens v sokrascenil struktury 
svjaznogo teksta, "Informacjonnyje voprosy sem iotlk i, lln g -  
v is t ik l  1 avtomaticeskogo perevoda", 1971 nr 2 s. 68-77; 
□.V. Paduceva: О sokrascenl socinitelnych grup s povtorja- 
JuśceJsJa elementami, "Naućno-technlćeekaja in form aclja" 
1969 nr 2 8. 27-34

8. Określajęc formalne warunki, które winno spełniać streszcze
nie molna by wskazać te . które stanowię formalnę charaktery
stykę r e la c j i  zgodności sensu dwóch tekstów. W sprawie fo r
malnej charakterystyki streszczenia zob. O.A, Wojtasiewicz; 
Próba formalnej d e f in ic j i  pojęcia streszczenia "Studia se- 
miotyczne” V I I , Wrocław 1977

9. Znak graficzny operacji tematyzaćjl Jest Identyczny ze zna
kiem graficznym operacji domknięcia znanej z top o lo g ii. Co 
więcej oba symbole maję Identycznę kategorię syntaktycznę.
Sę to Jednak rólne operacje, np, ani suma ani iloczyn zb io
rów stemetyzowanych nie muszę być zbiorami sternatyzowanymi, 
a tymczasem suma zbiorów domkniętych Jest zbiorem domknię
tym. Budujęc formalnę teorię tekstu warto mleć Jednak na 
uwadze wypracowane w top o log ii wzorce.

10. Deśllby nawet dowodzone twierdzenie zostało zapisane Jako 
np. dwa zdania, to Jedynie trafne Jest traktowanie obu zdeó
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Jako ich konlunkcjl, Oowodzęc konlunkcjl dwóch zdeó dowo^ 
dzlay tyo ааоуш każdego z członów konlunkcjl. Dowód nie 
Jest Jednak dowodea każdego z członów konlunkcjl z osobna, 
le c z  Jest dowodea całego zdania złoZonego; w kaZdym Innyn 
wypadku aeay do czynienia nie z Jednya dowodea, lecz co 
najanlej z dwoaa.

11. Por. R. Ingarden: Das llte ra r lech e  Kunetwerk, Tuebingen 
1972. wyd. XV nlezalenlone, e . 153. /tłumaczenie moje/

12. Maa na uwadze propozycję przedetawlonę w pracy F. Danes: 
Semantyczna 1 tematyczna struktura zdania 1 tekstu. W: 
Tekst 1 Język. Wrocław 1974, s. 23-40

13. por. F. Danes, op. c l t .  . . .  s . 30

14. 3est to stanowisko charakterystyczne dla wszystkich lin g 
wistów nawięzujęcych do prac Matheslusa.

15. por. F. Danes, op. c l t . .  s. 32

16. 3ak wyżej. s. 32

17. Oak wyZeJ• s. 35

18. W sprawie funkcji teaatu w zwlęzku z problemem wyszukiwa
nia słów kluczowych zob. W. MarCiszewski: M iejsce słów 
kluczowych w strukturze tekstu, "Zagadnienia Informacji 
Naukowej" 1976 nr 1/28/ s . 47-71

19. Ze wrzględu na to . Ze struktura teaatyczna Jest strukturę 
hlerarchicznę najan lejszy odcinek tekstu, który zawiera 
dany zbiór zdaó Jest określony Jednoznacznie. Temat przed
stawia in foraację JuZ "znenę", a ponieważ tylko zdanie mo- 
Ze być nośnikiem in form acji, zatem tematem moZe być tylko 
zdanie lub równoważnik zdania.

20. 3est to uZycle zgodne z Jednya ze znaczeń terminu: temat. 
Por, 3. Pelc: O pojęciu tematu, Wrocław 1961

21. Por, M.R. Msyenowa: Spójność tekstu a postawa odbiorcy,
W: 0 spójności tekstu, Wrocław 1971 s. 190

22. Por. W. Marclezewskl: Sposoby streszczania i  odmiany 
streszczeń. "Studia Semiotyczne". 1970 s. 151-167
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23. Donód taki zoatał przeprowadzony w nleopubllkonanya frag- 
aencle pracy autora.

AXIOMATIC FOftMLiLATlON OF THE TEXT THEORY 
ANO PROBLEMS OF INFORMATION SCIENCE

In conoequenca o f the increase o f ln for«a tlon  science an 
in terest in probleae o f text In continually growing. Froa as- 
thodological point of view the explanation afiat is  a text i t  
is  to be desired to have a foraal text theory. The e ia  o f such 
theory is  I

i/  to give the de fin itions o f a l l  varied notions oocuring 
in unforaal text theories -  by aeane o f lo g ica l and aathenati- 
ca l notions end eoas sp ec ific  onee«

to construct ouch an ex ioaatic oyatea that we can in « 
ference froa i t s  axioaa so aany theoreoe aa possible.

The author constructs such theory taking aoae in tu it iv e ly  
se lf-eviden t stateaents about text as axioes. These axioae can 
also serve as ia p l ic i t  de fin itions o f soae sp ec ific  notions.
So i f  we start to construct such theory we w il l  have to re fer 
to unforaal considerations on text.

In the f i r s t  pert of the a r t ic le  the author pointed at 
in tu itions which he followed constructing the axioaatica of 
the text theory, where notion o f the thaaetizetion operation 
nakee the only prieary notion, sp ec ifio  for text theory. This 
notion was defined in terse o f language ueed by R. Ingarden 
in his considerations on text end next in taras o f language 
used by the lingu ists o f the Prague School /F. Danes/. There 
wee proved an in tu it iv e  evidence o f the seven adequate theo- 
reas.

The author searches for interpretation for the second ay- 
stea of axioBs that he presents in the second part o f the a r t !-
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c le . He eleo proved the In tu it ive  evidence o f the alx theoreae 
In which the only ep ec lflc  notion aakee the t i t l e  waking opera
tion.

Thle way there were obtained the two ayateea o f axioaa 
auch that each o f thee way be atart point to the conetructlon 
o f the formal text theory.

АКСИОМАтаЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА ТЕОРИИ ТЕКСТА 
И ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

F е г  ю u е

В связи с згвеличением количества научной инфориадии воз
растает также интерес к тексту . С ыетолологической точки зре
ния для объяснения то го , чем является тек ст , необходиио рас -  
полагать фориальной теорией текста .

Задачей такой теории является:

1 . сфориулирование -  используя для этой цели понятия ло 
гики, ыатеиатики и некоторые специфические териины -  других 
видов понятий, появляющихся в вефохшальной теории текста ;

2 . построение аксиоматической системы, из аксиом которой 
возможно было бы вывести как можно больше тезисов.

Автор создал такую теорию путем принятия в качестве ак
сиом интуитивно очевидных тезисов . Эти аксиомы являются однов

ременно и дефиницией благодаря постулатам некоторых специфи -  
ческих терминов. Итак, создавая такую теорию, как вышеописан
ная, автор обратился к некоторым неформальным рассуждениям о 

тексте .
В первой части своей работы указывает он на интуицию, ко

торой руководствовался при создании аксиоматической теории текс
та , в которой единственным первоначальным понятием, специфичес

ким для теории текста , является понятие операции тематизапии. 
Это понятие было сформулировано на языке, который употребляет 
Р . йнгарден в своих рассуждениях о тексте , а вторично на язы-
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ке употребляемом прахской школой (Ф . Данеш). Автором доказана~ 
интуитивная очевидность семи соответствующих тезисов .

Для аксиом х е , представленных во второй части работы, ав
тор ищет интерпретации, обсухдая функцию заглавия в тексте . И 
в этом случае он такхе доказал интуитивную очевидность шести 
тезисов, в которых единственным специфическим понятием являет
ся операция озаглавливания.

Таким образом, созданы две системы аксиом, из которых ках- 
дая мохет слухить исходным пунктом для построения формальной 
теории текста.
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PETER POPPER
Internetlonel In stitu te  fo r  Applied 
Systems Analysis /IIASA/
Laxenburg, Austria

BANKI DANYCH -  PROBLEMY EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIAX/

Historyczny przeględ rozwoju b ib lio tek  i  
katalogów przedelotowych. Ewolucja słu±b 
abstraktowych /wtórnych/ na t le  szybkiego 
wzrostu publikacji naukowych.Niekorzystny 
wpływ tradycyjnych forwatów 1 aetod Indek
sowania na zastosowenle koaputerów w służ
bach abstraktowych. Niepełne prezentowania 
lite ra tu ry  naukowej w wydawnictwach wtór
nych, also sta łego wzrostu liczb y  publiko
wanych abstraktów. Indeksy cytowań Jako 
środek s e lek c ji wartościowych publikacji 
lite ra tu ry . Wykorzystanie lite ra tu ry  oraz 
wpływ przyzwyczajeó użytkowników na wyko
rzystania władzy w podejaowaniu d ecyz ji. 
Potencjalne cechy rozwojowe systemów in
fe r wacyjnych.

Celea n in ie jsze j pracy Jest scharakteryzowanie Is tn ie ją 
cych współcześnie banków danych oraz prezentacja przewidywań 
dotyczących cech Ich rozwoju w b lis k ie j 1 dalszej przyszłości, 
z  uwzględnieniem zakładanego postępu w zakresie technik pomoc
niczych. 

x 7  ' ' '  ’
^ R e fe ra t wygłoszony w Ośrodku Inform acji Naukowej Po lsk iej 

Akademii Nauk, Warszawa, październik 1976 r.

"Zagednienia Inform acji Naukowej" 1977 nr 1/30/
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Na wstępie uetelny d e fin ic je  niektórych terelnów u2ywenych 
w dalszej częócx pracy.

Ternin b a n k  d a n y c h  będzie stosowany w zna- 
czenxu banku danych bib liograficznych eyatenu b ib lioteczne
go, w którym ks2de wejście dla pojedyóczej Jednostki b ib lio 
graficznej Jest nazywane rekordem. Rekord Jest zło2ony z wie
lu pól, a informację o nie określamy Jako ‘‘ b it ” , t j .  Jednostkę 
xnformacj i .

Termin ’’ przemysł Informacyjny" /Information busalness/ o- 
znacza w zasadzie przekazywanie inform acji od JeJ producenta, 
wynalazcy, racjonalizatora lub autora do ulytkownlka, który 
z ko le i Jest równie! JeJ twórcę. Mamy zetem do czynienia z 
przekazywaniem Informacji n ieza le ln le  od tego czy je s t  to  
przekaz ustny, przekazywanie dokumentu piśmienniczego czy 
teZ zapisu maszynowego. Tworzy to s ie ć , c z y l i  system Jednocze
śnie zamknięty 1 otwarty z licznymi węzłami i  ścieżkami. Pra
cownicy bxbllotek 1 "przemysłu Informacyjnego" sę zaintereso
wani Jedynie zapewnieniem szybkiego przekazu i  gromadzenia Je
dnostek Inform acji tak, aby d z is ie js i  1 p rzysz li uZytkownlcy 
mogli do niej dotrzeć. Wszystkie działania powinny być n ie
zmiennie podporzędkowane tym faktom. System przekazu nigdy 
nie powinien stać się celem samym w sobie, natomiast zawsze 
powinien pozostawać narzędziem. N iestety po wielu latach usi
łować zapełnienia luki między twórcę 1 użytkownikiem informa
c j i  wszystko świadczy o poważnych niedoclęgnlęclech dawnych 1 
współczesnych systemów. Nawet pobleZne zorientowanie s ię w 
sposobach zdobywanie Informacji stawia pracownlków"przeeysłu 
Informacyjnego"w r o l i  oskarżonych. Rozpatrzmy zatem w Jaki 
sposób pracownik nauki zdobywa informację, skęd Ję uzyskuje.

Źródła inform acji pierwotnej stanowię oryginalne artyku
ły , ksxęZkl, sprawozdania, natomiast Źródłami inform acji wtór
nej sę czasopisma abstraktowe /przeględy dokumentacyjne/, ka
ta log i b ib lioteczne lub banki danych. Ponadto popularnę meto
dę uzyskiwanie informacji Jest bezpośrednie komunikowanie s ię  
z kolegami. Is tn ie je  w iele prac poświęconych różnorodnym "ka
nałom zdobywania xnformacjl". Autorzy tych prac przedstawiaJę 
na ogół oceny znacznie różnxęce e lę  między sobę. Zbieżność
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tych ocen nie Jest Jednak zagadnieńlen pierwszoplanowym. Zna
cznie ważniejBze dla naszych rozważać sę stwierdzenia, z któ
rych wynika. Ze 50^ informacji zdobywanej przez użytkowników 
róZnymi kanałami pochodzi ze Źródeł pierwotnych, a zaledwie o- 
koło lOj  ̂ ze źródeł wtórnych.

IVobec tak obclęZaJ ęcych danych należałoby zbadać przyczy
nę tego stanu rzeczy. Zagadnienie to zostanie omówione d a le j, 
a le  trzeba podkreślić. Ze przyczyn tych je s t  w iele. Należę do 
nich a .In . zjawisko tzw. niespójnych systemów oraz fakt podej
mowania prac w zupełnie nowym kierunku 1 na nowych zasadach 
/gdzie eyeteeów w ogóle brak/.

H istoria b ib lio tek  Jest bardzo długa, sięga bowiem cza
sów asyryjskich, a nawet wcześniejszych. Prawdopodobnie pierw
szym zbiorem, który mógł być nazwany b ib liotekę narodowę lub 
królewskę było archiwum tekstów pisanych pismem klinowym,zgro
madzonych przez Aezurbanipela w Nlniwle ok. 650 r . p.n .e. Po
nieważ słowo pisane dawało rodzaj magicznej władzy nad plemie
niem, szybko sta ło  s ię  powazechnym zwyczajem lokalizowanie po- 
mieszczeó takich archiwów pod opiekę duchowieństwa i  dlatego 
też kościo ły , a najczęściej klasztory sta ły  s ię przechowalnia
mi rękopisów, a później również księżek. Faktycznie nie ma 
na św iecie obecnie klasztoru,czy też innej podobnej In sty tu c ji 
koście lnej, która nie mogłaby e lę  poszczycić bogatę b ib liotekę 
zlokalizowanę w najlepszym i  najokazalszym swym pomieszczeniu.

Żadna z b ib lio tek  klasztornych -  a wśród nich bib lioteka 
na Monte Cassino,istnieJęca od 529 r. n .e. i  uważana za pierw- 
ezę -  n ie była duża we współczesnym rozumieniu. Ponadto, mimo 
Ze najstarsze archiwa stanowiły zb iory dokumentów prawnych, ad
ministracyjnych, a niekiedy skarbowych, b ib lio tek i klasztorne 
Stawały s ię , w miarę upływu czasu, coraz bardziej ek lezjastycz- 
ne. Powstawanie uniwersytetów wpłynęło na zmianę te j tendencji, 
aczkolwiek nawet później kapłani 1 mnisi p e łn il i  funkcję zarząd
ców lub b ib liotekarzy w różnorodnych zbiorach. v/raz z odrodze
niem s ię  zainteresowań tekstami łacińskimi i  greckimi, a także 
wraz z rozkwitem humanizmu następil wzrost zainteresowań kolek
cjonowaniem księźek.zarówno w celu gromadzenia pomocy szkolnvcn 
.̂эк 1 jako ce l sam w sobie. Petrarca i  Boccaccio stw orzvli wz'-



гу podręcznych b ib liotek  ezkolnych. zs6 so ln i secenael s ta l l  
elę kolekcjonerenl i  poeiedaczaal zbiorów będęcych syaboles 
Ich bogactwa 1 odpowiedniej pozycji w ówlecie.

Z postępujęcę ewolucję b ib liotek  równie! blbllotekaratwo 
atawało aię przedalotes badaó, a pierwszę księżkę poówlęconę 
Jego problenoa była praca Gabriela Nude - bibliotekarze kardy
nała Mezarln -  "Avia pour adreaaer una bibliothbque". opubliko* 
wane w 1627 roku.

Aż do wieku XVII czasoplaina naukowe były nleznanę i  n ie- 
praktykowanę formę publikacji. Dopiero w XVII wieku rozpoczęto 
wydawanie dwóch pierwszych periodyków -  "3ournal des Savants" 
i  "The Philosophical Transactions o f the Royal Soc iety". Póź
n ie jszy  wzrost liczby  czasopisB następował bardzo szybko: o- 
koło 1750 r .  is tn ia ło  Juź 10 periodyków, około 1800 roku ich 
liczba  przekroczyła 100, w 1850 roku -  ponad 1000, na przeło
mie stu lecia  ponad 10 ty e ., natomiast obecnie na świacie uka
zuje e ię  prawdopodobnie ponad 100 tye . czaeoplsm -  wskaźnik 
rozwoju świadczy o podwajaniu s ię  ca łe j w ielkości co 50 la t .  
Trudno się więc dziw ić, źe problem uzyskania dostępu do publi
k ac ji, znalezienia określonego źródła zawieraJęcego poźędanę 
informację s ta ł s ię  sprawę istotnę. Nawet najstarsze b ib lio 
tek i, a Juź na pewno zbiory papirusów w A leksandrii, prowadzi
ły  re jes try  nabytków -  zaczętkl katalogów. Dest teź  oczywiste, 
źe większe część karty katalogowej dotyczyła opisu rękopisu 
lub ks iężk i; karty takie stanowiły rzadkość lub wręcz unikat, 
dlatego teź Jako środek id en ty fik ac ji musiały być opisane Jas
no, bez zaw iłości, a ich zagubienie,czy teź wykradzenie z miej
sca przechowywania,było niedopuszczalne. Zapewnienie Jednoli
tości opisów stosowanych przez poszczególne b ib lio tek i nie by
ło  bardzo Istotne: przy małych zbiorach użytkownik mógł z ła t -  
wościę przyswajać nowy system, przenoszęc s ię  z jednej b ib lio 
tek i do dru giej. Wraz ze wzrostem ob jętośc i materiałów przecho
wywanych w bibliotekach, a także, co ważniejsze, przy dublowa
niu s ię  zbiorów bibliotecznych od czasu kiedy dostępne s ta ły  
się również kslęźkl drukowane, problem Jednolitego katalogowa
nia i  indeksowania sta ł s ię  bardzo istotny. Plonierskę pracę 
w tym zakresie wykonał w XVII w. Szwajcar, dr Konrad von Gess-
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ner oraz grupa kalęgarzy francuskich. W 1872 r . K e lv il Dewey 
opracował schemat anojej k la sy fik a c ji dzies iętnej dla Amherst 
Collegsa po czyn system ten zosta ł szybko zaadaptowany przez 
inne b ib lio tek i oraz systemy inform acji, zwłaszcza w regionach 
angle-języcznych. W zwięzku z koniecznościę koordynacji szyb
ko rozwijajęcych się dziedzin nauki 1 k la sy fik ac ji materiałów 
specja l ia tycznych została opracowana w oparciu o system De
wey 'a Uniwersalne Klasyfikacja Dziesiętna. Obecnie jes t ona 
dostępna w wielu językach i  rozpowszechniona na całym św iecie.
W 1902 r. B iblioteka Kongresu USA opublikowała schemat własne
go systemu k la sy fik a c ji, który równie! należy obecnie do sys
temów powszechnie stosowanych.

W latach pięćdzlasiętych bleżęcego stu lecia  wrszelkie pra
ce w tym zbkresie polegały głównie na doskonaleniu i  upowszech
nianiu wcześniej powstałych systemów k la sy fik a c ji.

Duż około stu la t  w cześn iej, kiedy to is tn le ło  niespełna 
tys lęc czasopism, sta ło  s ię  rzeczę oczywistę, że pracownicy na
uki n ie sę w stanie śledzić rozwoju swoich dziedzin i  dlatego 
niektóre czasopisma, takie jak np. "Dournal of Chemistry" , za
częły  włęczać w swoich zeszytach krótkie streszczenia artykułów 
publikowanych w innych źródłach -  tworzęc w ten sposób zaczętki 
służb ebstraktowych. Z biegiem czaeu tego rodzaju służby sta ły 
s ię samodzielnymi jednostkami. Dalszy ich rozwój był analogicz
ny jak czasopism -  powstawały wydawnictwa seryjne, prowadzęc po
w oli do powstania rzeczywistego przemysłu -  "przemysłu informa
cyjnego". Należałoby odnotować kilka dość wczesnych prób upo- 
rzędkowanla zagrażajęcego chaosu -  np. The Royal Society opubli
kowało na przełomie stu lecia  b ib lio g ra fię  wszystkich artykułów 
ukazujęcych s ię  w wydawnictwach seryjnych, która uchodziła za 
wyczerpujęcę• jednakże towarzystwo to było zmuszone zaniechać 
te j dzia ła lnośc i wobec ogromu podjętego zadania.

Równolegle następował wzrost ilościowy lite ra tu ry  patento
wej ze specyficznymi dla n ie j problemami k la sy fik ac ji -  oczywi
śc ie  odrębnymi w każdym kraju -  prowadzęcyroi do określania 
priorytetów . Propozycji rozwlęzań w tym zakresie należy spo
dziewać s ię  ze strony "Europatentu".
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w poczQtkonvyn okrasie wprowedzenla komputeryzacji Is tn ia 
ło  szereg metod katalogowanie zbiorów oraz różnorodna służby 
abetraktowe, z których każda pracowała według własnego systemu. 
Komputery zostały wprzęgnięte do usług informacyjnych 1 b ib lio 
tecznych z nadzieję^ że przyniosę Jakleó uniwersalne rozwięza- 
n le. Wysuwano wówczas argument, że zadanie komputerów me pole
gać na wykonywaniu mechanicznych czynności w zakresie sortowa
nia i  porzędkowania milionów kart katalogowych, które dla po
trzeb służb abstraktowych należało przepisywać na maszynie, 
poddawać korekcie oraz innym czasochłonnym 1 pracochłonnym pro
cedurom redakcyjnej obróbki.

Tradycja była jednak trudna do przezwyciężenia. Włożono 
w iele wysiłku i  pomysłowości aby rozwlęzać problem wykorzys
tania maszyn do automatyzacji tradycyjnych procesów b ib lio te 
cznych, z jednoczesnym zachowaniem tradycyjnych struktur orga
nizacyjnych. Dość długo Jednak nie zastanawiano się nad rac jo 
nalnym wykorzystaniem możliwości komputera, Przeciwnieipodej
mowano próby tworzenia systemów nieefektywnych, kierujęc s ię  
dężeniem do zachowania zewnętrznej formy systemów powstałych 
w "epoce pary". Dlatego też nawet obecnie przy wydawaniu "Che
mical Abstracts" stosuje się około 25 składów drukarskich, co 
powoduje konieczność dodatkowego sczytywanle. Analizy dokumen
tacyjne /abstrakty/ nadal zaw ieraję,zgodnie z tradycję , dane 
dotyczęce formatu księżki i  rodzaju je j  oprawy. Czy użytkow
nik informacji je s t rzeczywiście zainteresowany informację że 
księżka, którę zamierza przeczytać, ma oprawę skórzanę i  fo r
mat 2 5 x15 cm?

To samo podejście stosowane Jest przy zagadnieniach in
deksowania. Nie chodzi o podważanie wartości UKO, Jednakże sy
tuacja, w której użytkownik Jest zmuszony do odszukanie w 
skomplikowanym wykazie oznaczeó kodowych relewantnej dla dane
go kodu pozycji -  podczas gdy maszyna dopuszcza operowanie 
tekstem łęczn ie ze stosowaniem tezaurusa Jako narzędzie pomoc
niczego -  wydaje s ię  wysoce nieuzasadniona. Nasuwa się tu py
tanie, jaka jes t racje bytu UKD? Faktem Jest, że klasyfikacja  
kodowa jes t użyteczna i  pozwala ne oszczędzanie przestrzeni 
nawet w systemie komputerowym. Jednakże warunkiem, który po
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winna spełniać Jest JeJ prostota 1 łatwoćć zapaniętania. Na 
przykład w HASA obecnie je s t  stosowany kodowy system k la sy fi
k a c ji. jednakże zawiera on jedynie 50 klas oznaczanych poje
dynczym znakiem numerycznym, który jednak nigdy nie ukazuje 
s ię  w wydruku by nie utrudniać czytelnikowi o r ien ta c ji.

Myólę przewodnię, towarzyszęcę komputeryzacji b ib lio tek .by
ła  oszczędność kosztów usług informacyjnych, usprawnienie roz
powszechnianie informacji w aspekcie czasu oraz zapewnienie je j  
kompletności. Popatrzmy teraz w ja k i sposób doszło do tego. że 
celów tych nie osięgn ięto. Pionierami w najwcześniejszych pró
bach zastosowania komputerów do celów przetwarzania informacji 
były: American Chemical Society . "Chemical Abstracts", the A- 
merlcan Library o f Medicine -  "Medlars". Biblioteka Kongresu 
USA również uruchomiła swój program komputeryzacji. którego 
produkt stanowię taśmy formatu MARC /Machine Readable Catalo
gue/. Rozwój każdego z programów komputeryzacji był kosztowny, 
pochłaniał ogromne sumy zarówno przy projektowaniu.jak i  wdra
żaniu. a obecnie także przy ich doskonaleniu i  modyfikowaniu. 
Każdy z systemów odznacza s ię  wieloma zaletam i, le c z  każdy z 
nich Jest odrębny i  niekompatybilny z pozostałymi. Nawet przy 
projektowaniu i  budowie współczesnych systemów niewiele uwagi 
poświęca s ię  zagadnieniom stopnia kompatybilności.

Należy odnotować późniejsze próby wprowadzenia standardy- 
z a c jl w systemach oraz zapisów maszynowych przez nie gromadzo
nych. 3ednakże i  tu mamy do czynienia z w ielośclę i  różnorod- 
nościę standardów i  międzynarodowych zaleceń. Propozycje 
EURIM-u. ISO, UNISIST-u sę zupełnie odmienne i  oparte na róż
nych historycznych tradycjach - różnorodnych elementach opisu 
b ib liograficznego dla różnych typów publikacji, odmiennych 
metodach podziału na jednostki b ib liogra ficzn e itp . Oszczęd
ność kosztów stanowi chyba przedmiot najmniejszej troski dla 
projektantów systemów; można stw ierdzić, że nie przywięzuje 
Się wręcz żadnej wagi do kosztów, którymi je s t  obciężany użyt
kownik, zmuszony ponadto do zmagania s ię  z nadmiarem formatów.

J eże li chodzi o usprawnienie 1 przyspieszenie rozpow
szechniania in form acji, to z pewnościę w ielk ie skomputeryzowa
ne służby informacyjne nie maję s ię  czym szczycić . Na przykład
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w przedwojennym czasopiśmie,opracowywenye eyeteoee ręcznym - 
"Chemical Zentralb latt". zamieszczano abstrakty, które na ogół 
były opóźnione w stosunku do momentu ukazania s ię  oryginalnych 
źródeł o około В tygodni. Obecnie akceptuje s ię  opóźnienie o 
około 3-4 miesięcy, e w wielu wypadkach nawet znacznie większe, 
co z pewnośclę nie świadczy o postępie. To rosnęce opóźnienie 
w pewnym stopniu Jest spowodowane wprowadzeniem p r o f i l i  Se
lektywnej Dystrybucji Inform acji /SOI/ -  is tn ie je  w iele waż
nych powodów, dla których uprzednia selekcja pozycji wybranych 
z taśmy głównaj stała s ię  konieczna, natomiast część opóźnleó 
w produkcJl~finalnych w ersji drukowanych Jest spowodowana prze
de wsz^tkłm róźnorodnoócię stosowanych składów drukarskich, 
stanowlęcych re lik t  fora produkowanych "technikę pary".

Oo omówienia pozostaje jeszcze problem kompletności in 
formacji. Anderle opublikował w pracy "Informacja w 1985 roku" 
dane dotyczęce liczby  abstraktów zamieszczanych w 19 głównych 
wydawnictwach wtórnych na Zachodzie. W roku 1957 opublikowa
no 600 tys. abstraktów, w roku 1971 Jeden m ilion, co przy eks
trapo lac ji daje około 1 min 750 tya. w 1976 r. Bloręc pod u- 
wagę liczbę pozostałych wydawnictw abstraktowych, która Jak 
się ocenia, przekracza 20 tys , /niektóre z nich publikuję 
200-500 abstraktów rocznie/ uzyskujemy w sumie liczbę 5 min 
abstraktów. Ponieważ Jednak w iele publikacji źródłowych Jest 
odnotowywanych przez kilka służb musimy wnieść poprawkę ze 
względu na dublowanie; zakładaJęc na jogóln iej, że każdy do
kument oryginalny Jest odnotowany przynajmniej dwukrotnie, na
leży podanę liczbę zmniejszyć do 2,5 min Jednostek informacyj
nych.

Zajmijmy s ię  teraz odtworzeniem liczb y  oryginalnych publi
kowanych jednostek in form acji. Dotychczas została wymieniona 
liczba  100 tys. wydawanych czasopism. Każde z nich zamieszcza 
przeciętn ie 100 artykułów rocznie, co daje liczbę ok, 10 min 
artykułów. Należy jeszcze uwzględnić reporty, patenty,księż- 
k i, materiały konferencyjne i  inne dokumenty. Liczba ich bę
dzie przypuszczalnie taka sama Jak w przypadku artykułów, co 
w sumie wynieale około 20 min dokumentów rocznie. Gdy po
równać 2,5 min pozycji odnotowanych przez służby abstrakto-

48



ме z po»vyi:8zyinl ezacunkowynl wvyliczeniami dla dokumentów orygi
nalnych to stwierdzimy. l;e dane te  3 9  Zenujęce.

MoZna przytoczyć Jeezcźe Inny dowód na poparcie powyższych 
stwlerdzeó. Maurice Line opublikował oetatnio wysoce eymptome- 
tyczne dane z doświadczeń B ritish  Library. Lending O lvlelon w 
Boston Spa /Wypożyczalnia B ritish  Library/. Posiada ona około 
50 tys. tytułów wydawnictw seryjnych, natomiast w 1975 roku 
dostarczyła ok. 2.5 min kopii artykułów. Badania wykazały, że 
mniej n iż 15 tys. wydawnictw seryjnych zaspokaja wszystkie za
potrzebowania zgłoszone w clęgu 3 miesięcy, przy czym 3 600 
spośród nich przestało s ię  ukazywać. Stwierdzono również, że 
60% zapotrzebowania pokrywało 5 200 tytułów. 50% -  1 400 tytu
łów. 30% -  450 tytułów a IC^ - zaledwie 56 tytułów.

Wyniki mojej dyskusji z  Maurice Linem były zackakujęce 
dla nas obydwu: okazało s ię  bowiem, że najbardziej poszukiwa
nymi tytułami były czasopisma dostępne niemal w każdej b ib lio 
tece sp ec ja lis tycznej; na cze le  te j l is t y  s ta ła : "Science", a 
następnie "Nature". "Dournal o f American Chemical Soc iety". 
"New England Oournal o f Medicine". "Gournal o f B io log ica l Che
m istry". Przypuszczalnie Is tn ie je  parę przyczyn wyjaśniajęcych 
te dane.

1. Tytuły nlepożędane cechuje zła  Jakość. Twierdzenie to 
obala Jednak obecność na l iś c ie  źródeł niewykorzystywanych ty
tułów uznanych za wartościowe.

2. Oslęgalność: czasopisma wykorzystywane z dużę często- 
tllw ośc lę  sę gromadzone w ponad 30 bibliotekach W ielk iej Bry
ta n ii.  Jak podaje B ritish  Union Catalogue o f P er iod ica ls .któ
ry obejmuje Jedynie ogranlczonę lic zb ę  b ib lio tek  bez uwzględ
nienia b ib lio tek  przemysłowych,

3. 3ęzyk czasopisma: około 30% wykorzystanych publikacji 
w Boston Spa pochodzi spoza W ielk iej B rytan ii, a zatem o i l e  
może tu występować faworyzowanie tytułów w Języku angielskim, 
to n ie należy srykluczać tytułów nieanglelsklch. Dednakże l i s 
ta czasopism niewykorzystywanych zawiera ty le ż  tytułów czaso- 
piem angielskich,co i  obcych.

4. Specjalistyczny charakter czasopism dla bardzo węskle- 
go kręgu czytelników,z których każdy /lub większość/ posiada
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własny nuner czasopisna. Powód tan aoła dotyczyć aałego kręgu* 
jednakie nie Jest on ietotny^zwłaszcza j e l e l l  uwzględnimy wyeo- 
kę cenę niektórych czaaoplsn specjalistycznych.

Bioręc pod uwagę fakt, le  tytuły nlepolędane stanowię obe~ 
cnie Jedyne egzemplarze gromadzone w W ielkiej Brytanii* nalela* 
łoby szukać Innych powodów dla tych zaskakujęcych danych. Czy 
ktoś ośmieliłby s ię  tw ierdzić, 2e prawdopodobnie w iele tytułów 
czasopism, nie mówlęc Jul o zawartych w nich artykułach* Jest 
nieznanych większości? J e le l l  Jest to prawda w przypadku wy
dawnictw seryjnych /co Jest najłatw iejsze do kontrolowania z 
punktu widzenia przetwarzania Informacji/* to czego molna spo
dziewać się w wypadku raportów 1 materiałów konferencyjnych?

Staje s ię zatem dość oczywiste* że słulby Informacyjne nie 
sę w stanie wywięzać się z zadania zapewnienia kompletności in- 
formacjx. Być mole jeat to zsskakujęce* a le według posiadanych 
informacji nie przeprowadzono ładnych badaó w tym zakresie. Me
todę łatwę 1 niekosztownę byłoby na przykład wykorzystanie du
żej b ib lio tek i, tak iej jak Boston Spa, które posiadałaby wszel
kie wydawnictwa wtórne publikowane na św lecle. Należałoby prze* 
znaczyć dla każdego artykułu zawartego w wydawnictwie seryjnym 
kartę perforowanę i  zakodować w skrócie podstawowe dane o niat 
ISSN /International Standard Seria l Number/, rok. numer roczni
ka, numer zeszytu* numer kolejny pierwszej strony oraz sześć 
pierwszych l i t e r  nazwiska autora* datę otrzymania czasopisma. 
Gdyby czynność tę wykonywać dla każdej pozycji* w każdym z o- 
trzymywanych czasopism* można by w sposób prosty sprawdzić*czy 
dany artykuł był włęczony do wydawnictw wtórnych. Jak często 
Jest dublowany 1 Jakie jes t jego opóźnienie w stosunku do mo
mentu odnotowania w wydawnictwach wtórnych. Można przypuszczać, 
że poza opóźnieniem spowodowanym przesyłaniem, dane te byłyby 
jednakowe dla wydawnictw pierwotnych i  wtórnych.

Molna przypuszczać, że tego rodzaju badania ujawniłyby 
wiele takich faktów,jak: nadmierne dublowanie* nieusprawiedli
wione opóźnienia i  wyjętkowo dużo nie odnotowanych pozycji. 
Prawdopodobnie nawet tak potężne ełulby abstraktowe Jak
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Bulletin Slgneletlque wo Francji i  Referstlvnyj Zurnal w ZSSft 
byłyby zduelone wynlkeel teklch badeA,

Oekle kroki eo2ns podjąć dla przezwyciężenia tych niedobo
rów? J eże li chodzi o oszczędność kosztów, to -upraazczanle wyea- 
gałoby w iele trudu, natoaiaet znacznie wlękeze korzyści aożna 
uzyakać ze standardyzscjl, zapewnienia koapatybllnoścl eyateaów 
inforaacyjnych oraz uaożllwienia sryaiany danych. Czynniki te 
olałyby również wpływ na żanlejszenle opóżnleó. Koapletność 1 
wszechstronność In fo raacjl stanowię problea bardziej skoapllko- 
wany, a ponadto wyaageję jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, 
czy rzeczywiście sę to konieczne cechy in foraacjl rozpatrywanej 
z punktu widzenia użytkownika.

Obecnie rozważyay zagadnienie koopletności. Is tn ie ję  pew
ne arytyczne dotyczęce apoaobów zapewnienia koopletności In fo r- 
a ac ji: propozycje UNlSIST-u oraz innych dużych eyateaów.takich 

INIS, AGRIS. które Już obecnie stosuję zreglonalizowane 
wprowadzanie in fo raa c jl. Specyfika przyjętego rozwięzania po
lega na tya, że inforaacja wejściowa, opracowana dla głównego 
ośrodka przez którykolwiek ze współpracujęcych ośrodków,nie 
Jest ukierunkowana przedaiotowo /teaatycznio/ lecz dotyczy pew
nego obszaru geograficznego. Ne przykład Polaka posiadałaby oś
rodek odpowiedzialny za przygotowanie in forawcji wejściowej dla 
głównego ośrodka w odniesieniu do każdego opublikowanego w Pols
ce ertykułu, reportu lub keiężkl, n iezależnie od ich zawartości 
teaatycznej. Na Inforaacje wejściowe opracowywane w ośrodku re- 
gionalnya powinny składać s ię  takie podstawowe dane. Jak tytu ł 
publikacji w Języku oryginału, przetłuasczony następnie na Ję
zyk lub Języki syeteau, nazwiska autorów lub arapółautorów. na
zwa in s ty tu c ji, którę autor reprezentuje, znoraallzowany opis 
b ib liograficzny, ewentualnie abstrakt oraz słowa kluczowe lub 
kody k la sy fik a c ji w bardzo ogólny sposób charakteryzujęce 
treść dokuaentu, połęczone za poaocę nleskoaplikowanych reguł 
indeksowania, przy Jednoczeenya ograniczeniu ich liczebności. 
Inforaacja wejściowa powinna być opracoivana w foraacle przed- 
aaazynowys. Powinna być również opatrzona dodatkowya zneklea 
id en ty fikac ji rekordu. Dane te , stsnowięce bardzo iatotny e- 
leaent systeau  ̂ z  załęczonę kopię dokuaentu oryginalnego były-
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by przekazywane do głównego ośrodka przetwarzania, porządkowa
ne według kodów tewatycznych, a następnie przesyłane do Jedne
go lub kilku podośrodków do bardziej ogólnego Indeksowania, a 
tak ie,-o  I le  byłoby to polędane. do ośrodków dziedzinowych -  w 
zakresie chenli, wedycyny, f iz y k i.  Ośrodki te nogłyby składać 
się z kilku szczeb li organizacyjnych, których role polegałaby 
na kolejnym uzupełnianiu opisu dokuaentu w Języku InformacyJ- 
nyn. Jeś li okazałoby się to konieczne. Wykonalne byłoby te ł 
przekazanie uzupełnionych opisów dokuwentów do punktu wyjścio
wego w ośrodku głównya. W ten sposób dysponowalibyśwy wyczer- 
pujęcya systeaee, zapewniajęcyn pełność In foraacji wejściowej.

Dzięki temu ułytkownik sia łby pewność, łe  na Jakiekolwiek 
zapytanie infornacyjne uzyska pełnę odpowiedź. Cały systea z 
jego jednostkanl organizacyjnymi byłby kompatybilny jeko funk* 
cjonujęcy według określonych standardów, przy czym kałdy z je 
go ośrodków dziedzinowych i  oddziałów posiadałby kopie dokumen
tów oryginalnych. W powyższych rozważaniach nie podjęto zagad
nienia kompletności i  trafności inform acji, zakładajęc, że sto
sowany system Indeksowania Jest doskonały /wiadomo Jednak, że 
tak nie Jest/.

Kolejne pytanie, które należałoby postawie w naszych roz
ważaniach, dotyczyłoby kwestii potrzeby posiadanie przez użyt
kowników pełnej litera tu ry  na dany temat. Należy zastanowić 
s ię ,czy  jesteśmy w stanie przyswajać tę pełnę Informację 1 adap
tować ję  dla naszych indywidualnych celów; przykładem mogę 
byc "Chemical Abstracts" o potencjalnej objętości dzies ięc io 
krotnie większej niż obecnie lub "Medlars", który dostarczał
by 30СЮ opisów h is to r ii choroby zamiast obecnie 300, dla Ja
kiegoś nieznanego syndromu. Przypuszczam, że owe 300 opisów 
przypadków choroby Jest wystarczajęce dla celów użytkownika, 
problem stanowi natomiast ocena możliwych do uzyskania 3000 
opisów dla dokonania niezbędnej s e lek c ji. "Oeśli wprowadzi s ię 
do komputera śmieci - otrzyma s ię  na wyjściu śmieci" -  porze
kadło to przez długi czas stanowiło celnę charekterystykę sy
stemów informacyjnych, co w ięcej skutkiem tak iej bezwartościo
wej informacji Jest dalsze je j  rozrastanie s ię  /śmieci rodzę 
śmieci/. Gest również prawdę, że często to, co Jest odrzuca-
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re przez jeden eyetea jako inforeacja bezwartońciowa /śaleci./ 
ao2e być wartońclowya nabytklea dla Innego eystenu. Ponieważ 
Jednak fakty takie c ięg le  aaję a ie jece. JuZ obecnie nie aoZe- 
ay uporać aię z nadalarea ubogiej w treść, bezwartościowej in- 
fo re a c ji,produkowanej przy obecnya etylu pracy eyetemów. Nie
zależn ie od innych rozwaZaś na teaat przedstawionej wyżej 
koncepcji globalnego systemu inform acji,z odległymi od główne
go ośrodka ośrodkami dziedzinowymi, moZna przewidywać. Ze taki 
system funkcjonowałby z nieuniknxonymi opóźnieniami,nawet więk
szymi niZ obecnie, których nie byłyby w stanie zrekompensować 
Jego faktyczne za lety .

Kolejnę słabę stronę obecnych systemów informacyjnych 
Jest zakres tematyczny istn iejęcych banków danych, wykazujęcy 
poważne luki. Z powodów dość oczywistych jes t bardzo niewie
le  banków danych dla nauk społecznych. W ujęciu historycznym, 
rozwój największych banków danych był popierany ze względów 
komercyjnych, - na przykład przemysł chemiczny był zaintere
sowany rozwojem "Chemical Abstracts", przemysł farmaceutyczny 
-  rozwojem "Medlars" i  "Excerpta Medlca". Nie występowało na
tomiast analogiczne popieranie banków danych w reukach społe
cznych, nie majęcych powlęzań z przemysłem. Prawdę Jest, Ze 
obecnie, z powstaniem wielu nowych wzorów, niew ielkie służby 
pracujęce systemem ręcznym rozrastaję s ię w tych dziedzinach, 
gdzie brak Jest czasopism monotematycznych /"źródłowych"/.Naj
częście j w naukach społecznych informacja przechodzi z gazety 
do czasopisma specjalistycznego, skęd w przypadku akceptacji 
t re fla  do małych służb informacji wtórnych. Dlatego też obec
nie dęźy s ię  do wyłęczania tych dziedzin ze zautomatyzowanych 
banków danych. Jakkolwiek is tn ie ję  też próby rozwięzaó i  w tym 
zakresie -na przykład SPINES lub DEVSIS.

GednakZe dysponujemy cennym środkiem, który można z powo
dzeniem stosować Jako miarę wartości oryginalnej publikacji - 
późniejsze JeJ cytowanie. Wiele wysiłku włożono w badanie war
tości i  zaetosowenia analizy cytowania, przy czym "Social 
Science C itation Index" stanowi najpoważniejsze z osięgalnych' 
bibliograficznych narzędzi badawczych. D.eśll założymy, że 
"wartościowa" praca będzie później cytowane przez pracowników
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naukif to solne a^dzlć. le  pl«ć cytowaA. m odrólnlanlu od cy
towania aaaego s ieb ie , stanowi slar^ Jekodcl pracy. 3est rów
n ie ! prawdą, le  nie wszystkie publikowane prace są powszechnie 
znane. Jednakie przy systeaach globalnych aankaaent ten zoata- 
nle zlikwidowany: Infornacja wejściowa w globalnych bankach da
nych bądzle growadzona zgodnie z początkową notacją w fo rs ie  
przejściowej 1 zostanie włączona do głóiwiego banku danych t y l 
ko wówczas Jeś li spełni kryteria co najsnlej pięciokrotnego JeJ 
cytowania w określonys czasie. Przeglądy zawartości treśc i ban
ków danych będą dokonywane okresosro w celu zapewnienia stałego 
utrzyeywanla w nich danych o publikacjach o wartości uznaitanej 
przez wiele la t  od sosentu ich ukazanie s ię  w druku. Garfield 
Jul obecnie wykorzystuje częstotliwość cytowania tytułów czs- 
soplss do rozszerzenia gromadzonych aktualnie baz danych.

Nalały Jednak upewnić s ię  czy nasza analiza Jest prawidło
wa. Duly systes In fo rsac jl aa sn lejsze szanse sprawnego funkcjo
nowania niż systesy sałe; ludzie z nls związani są zbyt odsunię
c i od kontaktów z ulytkownikasl. a więc sają snlejszą solllwość 
oddziaływania na nich,wykazują te l  sn lsjeze zainteresowanie czy 
systes jako całość pracuje dobrze. Ponadto każdy systes od- 
dzlaływuje na ludzi z nim związanych, niejako w nie będących. 
Izo lu je  ich. dostarcza cząstkowych 1 wypaczonych In fo reac ji o 
rzeczywistości, co powoduje ilu z ję  socy i  efektywności, Dednak- 
le  systesy i  ludzie są powiązani w sposób bardziej wyraflnosra- 
ny: proces se lek c ji odbywe s ię  w ten sposób, że systesy przy
ciągają 1 utrzysują ludzi odznaczających się cechasl pozwalają
cym na przystosowanie s ię do życia w systesie. Zajsowanle s ię 
kosztownysi urządzeniani 1 zasobasi in fo rsa c jl. przyciąganie i  
utrzysywanie ludzi zajeujących się prograsowanies. którzy nie 
są zainteresowani rzeczywlstysl zadaniasi systesu prowadzi do 
tego, że efektywne 1 szybkie przekazywanie in forsac jl od tych. 
którzy ją posiadają lub tworzą do tych. którzy Ją wykorzystują, 
nie da oczekiwanych 1 pożądanych rezultatów.

Możliwe Jest wskazanie pewnych cech jakiegokolwiek syste- 
nu, które są szczególnie charakterystyczne dla systesów in fo r -  
nacyjnych: w ielk la systesy funkcjonują sane lub n ie . J eże li nie 
funkcjonują .nic nie Jest w stanie zsusić ich do tego - nie poso-

54



2e nawet ezczególne wspieranie eysteau. Z drugiej strony, je le -  
l l  systea pracuje powinien być pozostawiony saa sobie. Systeay 
koapleksowe, które pracują były na ogół rozwijane na bezie sys- 
teaów prostych ju2 funkcjonujących. Nie wydaje elę prawdopodob
ne aby systea zaprojektowany od początku jako koaplekeowy nie 
aógł pracować. Nie jeet wykluczone. Ze globalny system informa
c j i ,  taki jak scharakteryzowany w y le j. mo2e pracować i  satysfak
cjonować użytkowników, tym bardziej. Ze duZy system, powrstały 
poprzez rozszerzenie zakresu mniejszego funkcjonującego eystenu, 
będzie spełniał inne zadania nlZ system mniejszy, z  którego 
został rozwinięty.

3est zatem niemal nierozwaZne zakładanie. Ze rozszerzenie 
1stniejęcego duZego banku danych pozwoli uzyskać poZędane rezul
taty. □esteómy zmuszeni do większej dalekowzrocznoócl 1 do włó
czenia do naszej analizy zarówno twórcę jak 1 użytkownika In for
macji -  nie powinniśmy ograniczać się do nas semych i  centralnej 
części systemu przekazywania informacji.

OeZell chodzi o twórców, to problem moZna zredukować w as
pekcie fizycznym przez wyeliminowanie informacji dublowanej. O- 
becnle wszyscy skłaniamy się do produkowania "plśmldeł" j e ś l i  
tylko ktoś potra fi wynaleźć nowy sposób wyraZenla znanych za- 
gadnleó. Z ra c ji nacieku różnych kryteriów,gdzie liczba  publi
kacji ma kapltalnę wagę. wszyscy przejawiaję tendencję do two
rzenie kilku wersji kaZdej nowej jednostki Informacji przezna
czonej do opublikowania. Latem 1976 r . odbyło s ię w W ielkiej 
Brytanii seminarium, na którym ten punkt widzenia był ostro kry
tykowany, natomiast uniwersytetom brytyjskim zalecono zmianę 
stanowiska w te j kwestii. *

Uzasadnienia dostarczyli uZytkownlcy informacji oraz kręgi 
wydawców, co spotkało się z poparciem dużej części uczestników 
seminarium. Przypuszczalnie kaZde nowe odkrycie Jest anonsowa
ne przynajmniej trzykrotnie 1 dlatego zmniejszenie ogólnej l i c z 
by publikacji z tego punktu widzenia stanowiłoby duże ułatwienie 
w rozwięzywaniu zagadnleó przetwarzania informacji.

Wielu spośród twórców inform acji, bardzo wrażliwych na wa
dy metod rozpowszechnienia informacji, podjęło kroki w celu 
przybliżenia istnlejęcych systemów drogę stworzenia ich własnych

э5



prywatnych e lec t rozpowszechniania in form acji, tzn. "n iew idzia l
nych kolegiów", w których p ięćdziesięciu  lub etu specjalletów  w 
danej dziedzin ie przekazuje wyniki prac 1 informacje o odkry
ciach bezpośrednio między sobę. Nowicjusze mogę z łatwośclę zoe- 
tać członkami tych "niewidzialnych kolegiów" przez wykazanie za
interesowanie publikacjami jednego lub dwu członków tak iej wspól
noty -  zostanę wówczas przy jęci i  wchłonięci. Dedynę rzeczę, któ
rej nie wolno robić, je s t formallzowanle tych s ie c i,  ponieważ za
bieg ten zburzyłby je .

Twórca je s t tu zarówno użytkownikiem, jak 1 dystrybutorem.
8 ponieważ je s t  to system efektywny, powinien- być pozostawiony 
samemu sobie. Rozszerzenie takiego systemu dla objęcia w ięcej niż 
jednego zagadnienia dla danej s ie c i zniszczy racje istn ien ia  
"kolegium". Wielu badaczy je s t  członkami tych s ie c i inform acji, 
lecz nie sę znane przypadki pomyślnego syntetyzowania kilku 
s ie c i.

Użytkownikami informacji jesteśmy od urodzenia do śm ierci. 
Informacja -  sten wiedzy ma zasadnicze znaczenie dla samego ży
cia . Odmówienie organizmowi procesu dostarczania informacji bę
dzie oznaczać dla niego śmierć. Informacja stanowi również na
rzędzie. pewnę wartość równoznacznę ze zdobywaniem mocy. Należy 
przy tym pamiętać, że bazy danych stanowię jedynie peryferyjnę 
część obszaru wiedzy.

Kiedy ktoś zdobywa jakęś wiedzę lub informację, następnie 
przekształca ję .  to Jego umysł przedstawia inny sten n iż przed 
je j  zdobyciem. Zatem funkcja reagowania jednostki stenowi 
nieodłęczny składnik procesu zdobywanie wiedzy. Zaspokojenie 
zapotrzebowania na wiedzę należy uważać za rodzaj sa tys fakc ji, 
odznaczajęcej s ię  takimi cechami jak Intensywność, ukierunkowa
nie oraz innymi cechami właściwymi ludzkiemu zadowoleniu. Prze- 
noszęc ten problem do omawianych przez nas zagadnień, możemy 
stw ierdzić, że pracownicy nauki i  techniki wymaganę wiedzę o— 
sięgeję w procesie zdobywania danych, a więc wiedzę ze świata 
przypadków - z faktów komunikacji ustnej i  pisemnej i  następnie 
przekształcaję te dane w użytecznę informację.
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Stwrlerdzenle to as zasadnicze lap likacje .
Po pierwsze. ke±dy z nas zaspokaja potrzeby informacyj

ne w specyficzny sposób: is tn ie ję  indywidualne różnice wyraża
nia i  zaspokajania własnych potrzeb i  dotyczy to również in
formacji. Niektórzy przedkładaję słowo mówione nad pisane.

Po drugie, zaspokajanie potrzeb Jeat zagadnieniem zarówno 
społecznym. Jak i  biologicznym. Sposób, w Jaki zaspokajamy na
sze potrzeby Jest w dużym stopniu uzależniony od dężenie do te
go celu przez nasze otoczenie. Na przykład Jeś li widzimy, że 
każdy Jedzęc śniadanie w hotelu czyta specjalny numer gazety, 
również będziemy ch c ie li naśladować go.

Po trzec ie , potrzeby sę zaspokajane przez zorganizowane 
systemy osięgalne dla nas. Sę one kształtimane przez otoczenie 
w którym sę wyrażane. Z ko lei Jeś li społeczeóstwo, w którym ży
jemy produkuje porannę gazetę, to będziemy Ję czytać rano. 3eś- 
l i  gazeta ukazuje się tylko po południu, zwyczaj nasz zmieni 
s ię .

Po czwarte, potrzeby sę modyfikowane przez kształcenie i  
dokształcanie. Uczymy się hamować i  powścięgać nasze wyma
gania, wyrażajęc Je w różny sposób i  dostosowujęc do potrzeb 
innych. Posłużmy się Jeszcze raz przykładem gazety: J eś li do
stępnych jes t dla nas 20 gazet, to szybko zorientujemy s ię , 
która z nich. ewentualnie dwie. dostarczę nam informacji w 
formie z łatwościę przyswajalnej i  która na jlep iej odpowiada 
naszym kryteriom wyboru. Informacja stanowi każdorazowo końco
wy etap procesu zapoczętkowanego wskutek naszych podstawowych 
potrzeb. Is tn ie je  również parę czynników ograniczajęcych, któ
re należy rozważyć.

Po pierwsze, świadomość zdobywania: zdolność orientowania 
się kiedy zdobywać i  gdzie zdobywać.

Po drugie, możliwość zdobywania lub jeJ ograniczenie; Jeś
l i  is tn ie je  szereg przedmiotów zwięzanych z naszymi potrzebami, 
to oznacza to możliwość ich zdobycia.

Po trzec ie , środki przeciwdziałejęce zdobywaniu. J eś li ma
my szereg przedmiotów lub faktów, a między niektórymi spośród 
nich is tn ie ję  pewne powlęzanla. zaś między innymi nie is tn ie ję , 
to stanowi to ograniczenie w ich wyborze i  uzyskaniu.
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heny tu do czynienie z Interesujвсуш faktem, e mianowicie 
im więcej obcujemy z wiedzę, t j . księikemi. artykułami I t p . , 
tym mniej jesteśmy na nię wrażliw i. Prćg wrażliwości na spra
wy którymi jesteśmy zainteresowani, je s t  niższy niż ogólny 
prób wrażliwości na nowę wiedzę i  to stanowi pewnę ulgę. Na
leży  również peniętac. Ze ogólna pojemność pamięci mózgu ludz-

6 15kiego Jest prawdopodobnie rzędu od 10 do 10 bitów maszyno
wych, t j .  większa niż pojemność pamięci najdoskonalszego kom
putera. Obecnie pojemność pamięci ludzkiej jes t nawet więk
sza niż to zakładamy według kombinstorycznych wykładników móz
gu ludzkiego. Ograniczenia wzraeteję nie w odniesieniu do pa
mięci lecz przy wyszukiwaniu informacji.

Dochodzimy zatem do zagadnienia wykorzystania informacji 
lub dostosowania źródeł informacji do możliwości ludzkich. Da
ne lub wiedza sta ję się informację, kiedy aę wykorzystywane, 
a z ko lei informację sę dane wykorzystywane w procesie podej
mowania decyzji. Również i  tu is tn ie ję  ograniczenia. Podejmo
wanie decyzji i  rozwlęzywanle problemów je s t  bezpośrednio 
zwięzane z określonym sposobem percepcji i  osobowośclę. Należy 
zatem rozpatrzyć kilka szczegółowych aspektów.

1. Ogół danych niezbędnych do wsparcia naszych działać 
zmienia się zależnie od sposobu percepowania rzeczywistości 
lub określonego problemu. Osoby konserwatywne przy ocenie ja 
kiegoś wydarzenia wymagaję więcej danych niż te, które chęt
nie podejmuję ryzyko. Zarówno jedni,Jak i  drudzy wymagaJę wię
cej wiedzy niż to Jest niezbędne i  j e ś l i  wiedzę tę zdobędę 
rzadko Ję wykorzystuję.

2. Sposób, w jak i rozwięzujemy problemy 1 podejmujemy de
cyzje jes t w dużym stopniu uzależniony od naszego ustosunkowa
nia się do problemu.

3. Zazwyczaj dężymy do rozwięzania problemu stosujęc meto
dę krok za krokienl

4. Jednostki przyswajaję różnorodne strateg ie  w próbach 
zrozumienia cech dostępnej informacji.

5. Według teo r ii podejmowania decyzji sposób naszego dzia
łania w wypadku wyboru polega na zakładaniu prawdopodobieństwa 
możliwych zdarzeń; zakładane prawdopodobieństwo Jest z ko lei



uzależnione od uprzedniego doświadczenia zarówno faktycznego^ 
Jak i  aubiekrywnego.

Wazyatko to prowadzi do ewutnego wnioeku, że nadzieja na 
idealny projekt, doekonały algorytm, przepis na tworzenie ay- 
stenów informacji Jest n iestety nierealnyn marzeniem, do 
którego spełnienia nie należy dężyć. □ eś li is tn ie je  Jakakol
wiek recepta na bazy danych i  systemy informacji, to  sprowadza 
się  do tego, że powinny one być elastyczne w takim stopniu, na 
Jaki pozwalaję czynniki zwięzane z ich działslnoócię. Zajmuje
my s ię  systeaes dynamicznym: może on funkcjonować dobrze Je
dynie wówczas J eś li dopuszcza zachodzenie owych dynamicznych 
procesów niszbędnych tak dla poprewnej rea liza c ji zadania,Jak 
i  dla otoczenia.

Korzystanie z określonego benku danych często nie daje 
wyników relewantnych dla sposobu myślenia użytkownika. Banki 
danych opleraję s ię  zazwyczaj na schemacie logicznym innym 
niż schemat właściwy użytkownikowi. Korzyętanie z banku da
nych w reżymie on-line otoże zmniejszyć skutki te j rozbieżnoś
c i ,  Jednakże wymaga to od użytkownika przyswojenia schematu 
logicznego, na którym opiera s ię  struktura banku danych. Nato
miast sedno zagadnienia tkwi w tym, że każdy bank danych po
siada własnę strukturę loglcznę.

Naszym celem na najbliższy okres powinno być przynajmniej 
zapewnienie kompatybilności struktur logicznych banków danych. 
3est oczywistym nonsensem rozcięganie wymagania kompatybilnoś
c i  na metody indeksowania i  strukturę tezaurusów. Nie Jest też 
sensowne narzekanie, że Jakaś pozycja znajduje s ię  w kilku ban
kach danych -  może to być właśnie JeJ właściwe miejsce. Należy 
raczej uskahżać s ię  z ra c ji nieobecności relewantnej lub war
tościowej Jednostki informacji oraz włęczanla do banku danych 
o dokumentach bezużytecznych, powoduJęcych Jedynie wzrost szu
mu informacyjnego. Należy Jeszcze bardziej zwracać uwagę, aby 
wprowadzane zmiany struktury banków oparte była na wzorach 
najlepszych z istn iejęcych systemów oraz by banki danych two
rzono jedynie dla tych dziedzin , które sę obecnie niedostate
cznie nimi objęte lub nie sę objęte w ogóle. Dlatego korzyst
niejsza Jest posiadanie 100 prawidłowo funkcjonujęcych banków
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dtuiych dla lOO dziedzin n il  Jednego globalnego, który nie pra
cuje w ogóle.

M rzenla o zapeenlanlu doetępnoócl in fo resc jl ju± w dniu 
je j  opublikowania Jaat utopl«. Wi«±e alę z  tym problem JeJ 
dokładnego przatłuaeczenla na Język ojczyaty danego użytkowni
ka 1 zgrupowania w zbiory Jednoatek o nleskoóczenle zróżnicowa
nej w lalkoicl 1 zawartoócl. Dskkolwlek pełna rea lizacja  tego 
warzenia Jaat prawdopodobnie niewykonalna, to Jeat parę zegad- 
nlaó. które wolna zrealizować przekładaJęc Je na roboczy pro- 
graa. Jednakie będzie to wymagać redykalnych zwlan całej kon
cepcji przetwarzania in forw acji.

Muaiwy zaczęć wyólać w kategoriach Informacji Jako w ie l
kości fizyczn ej, zwłaszcza ze względu na materiały b ib lio tecz
ne. Przy doatęple do In fo reac jl za pośrednictwem terminalu ża
lne ta lowenego na biurku ulytkownlka nie moleny dłu lej utrzymy
wać tradycyjnej b ib lio tek i; faktycznie e ta je  elę one magazynen, 
i  zwlęzanyal z tya problenawl obeługl. Zajaujemy elę obecnie 
księlkawi i  artykuławl. a nie śrubkami i  prętami określonego 
rozmiaru i  z określonego metalu. Zoeteło to Jul zrealizowane 
w Boston Spa, a inne b ib lio tek i i  ałulby dostawcze idę za tym 
wzorem.

Zaryzykomełbyn twierdzenie, le  po następnych 15 latach bę
dziemy m ieli b ib lio tek i podzielone na dwie grupytmała.podręcz
ne zbiory epacj a lls  tyczna o zawartości zeien la jęcej s ię  stosoar- 
nie do badaó aktualnie prowadzonych oraz dule regionalne aysta- 
my zaopatrujęca ulytkownlków w dokumanty.W przyszłości mole na- 
etęplć niezbędny przełom, unolllw iejęcy udostępnianie informa
c j i  on-llne w syatemle równoległym do s ie c i komputerowej. Przy
puszczalnie obydwa systemy molna łęczyc. Jednakie nie wydeje 
s ię  prawdopodobne gromedzenle pełnych tekstów wszystkich doku
mentów piśmienniczych i  nie nele ly  rozweźać tego powalnle.

Sieciowe bazy danych is tn ie ję  Jul obecnie, zaś n a jb lllszę  
przyazłość cechować będzie sta ły  rozwój s iec i i  dostępnych baz 
danych.Oednek leden bank danych bez odpowiedniej obsługi.zapew- 
n lajęcej doeterczanie dokumentów nie będzie zdolny do przetrwa
nia, Materiały pierwotne, tJ.znejduJęce się w głównym banku da
nych będę musiały być dostępne w cięgu 3-5 dni, natomiast doku-
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nenty Htórn* będę nogły pojawiać alę z nlękazya opdżnlenleo. Po
średnio będzie to Biało wpływ równie! na przenyał wydawniczy:Je
go plerwezynl k llen tea l będę ośrodki dosterczajęce dokueenty do 
banków danych 1 o ich względy Instytucje wydawnicze powinny ubie
gać e lę  -  odwrotnie n i !  to ва Blajace obecnie« kiedy ośrodki trak* 
towane eę Jako zagro!enle dla tego przenyału«zmagajęcego alę z 
trudnośclSBl przez a leble aamego stworzonymi,

Włęc2»n le  do obecnych banków denych Indeksów cytować wyda
je  a lę równie! rzeczę oczywlstę. Horyzont czasowy Jest w pew
nej Bierze sprawę dyskusyjnę 1 będzie za le !e ł od rozwoju 
techniki komputerowej oraz urzędzeó sieciowych. Skoro is tn ie 
ję  banki danych to dostęp do nich powinien być swobodny 1 szyb
k i. Trzeba będzie roznięzać obecne trudności w zakresie pracy 
s ie c i epowodowane niedostatecznymi urzędzeniami łęczności, 
będ! wysokimi kosztami komunikacji. PonadtOt wydatkuje s ię  na 
badania informacyjne dość znaczne sumy z dochodu narodowego, 
a następnie dostęp do uzyskanej informacji sta je s ię  trudny 
i  bardzo kosztowny. Wydaje s ię ,  !e  w dalszej perspektywie in
formację wejściowę do niektórych banków danych nogę dostarczać 
pierwotni wydawcy. Mo!e to odbywać się przez wykorzystanie 
składu maszynowego, przechodzenie do pakietów relewantnej In
formacji wejściowej dla słu!b wtórnych lub t e !  włęczenie stron 
zawlerajęcych informację relewantnę do znormalizowanego forma
tu, dogodnego do przetwarzania,z optycznym rozpoznawaniem zna
ków.

Za parę la t będziemy obserwować rozwój ośrodków dyspozy
cyjnych, stanowięcych pierwszy punkt, do którego zgłasza się 
zapotrzebowanie na informację. Ich funkcja będzie polegać na 
informowaniu u!ytkowników, który z banków danych dysponuje re
lewantnę informację, a zatem będzie swojego rodzaju super-in- 
deksem. Z ko lei może zaistn ieć szereg przypadków, zwłaszcza w 
nowych dyscyplinach, gdzie do wyczerpujęcego wyszukiwania in
formacji będzie zaangażowanych więcej niż jeden bank danych.
W dalszej perspektywie tego rodzaju ośrodki mogę same prze- 
keztałclć s ię  w banki danych. Na przykład -  Environmental 
Refora l System w UNEP, który me pracować Jedynie w reżymie 
on-lin e  może steć się w omawianej sytuacji prototypem.
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Tego rodzaju przeglądowy bank danych no2e etoeować analizy cy~ 
towad w celu kierowania użytkowników do odpowiednich apec ja ll- 
etów lub instytutów pracujQcych w danej dziedzinie,oaiJeJęc 
w ten Bpoaób całę litera tu rę . Dlatego t e i  banki danych nogę 
raczej wapiarać n i i  burzyć ’‘niewidzialne kolegia*. Występować 
prawdopodobnie zacznie tendencja do udostępniania aktualnych 
danych liczbowych lub faktograficznych: Już obecnie is tn ie je  
wiele banków danych statyatycznych 1 faktograficznych. Parę 
la t tenu nieniecki przenysł hutniczy podjęł próby zbudowania 
banku danych dla wapółdziałajęcych w łeó c ic ie li przedsiębiorstw, 
który umożliwiałby wybór s ta li określonej jakości przeznaczo
nej do szczególnego zastoaowanla. Inny przykład stenowi sys
tem zapisów medycznych w Mayo C lin ic , który umożliwia lekarzo
wi wykorzystanie wcześniejszych opisów przypadku choroby dla 
Celów diagnostyki i  leczenia.

Oeśli chodzi o problem trudności językowych, to dokonany 
został Już znaczny postęp, a będzie on coraz większy. IBM u- 
tworzyła ponad lO la t temu wewmętrzny. wielojęzyczny system 
maszynowego przekładu słów kluczowych. Innym przykładem Jest 
system TITUS stosowany w przemyśle włókienniczym.Podobne udogo
dnienie będzie posiadał system Road Research. Nie na powodów, 
by narzędzi wielojęzycznych nie włęczać do innych banków da
nych. Do niektórych systemów włęczonc również tezaurusy z au
tomatycznymi środkami tworzenia h ierarch ii terminów i  praktykę 
te zostanie rozszerzona.

0 w iele bardziej problematyczne Jest doprowadzenie do a- 
utomatycznej analizy tekstu i  automatycznego indeksowania,tak 
aby stały s ię one codziennę praktykę: J eś li streszczenia opra
cowywane sę według ścisłych zasad, można by Je wykorzystywać 
do automatycznej budowy kartorek inwersyjnych. Jednakże wy
magałoby to w iele dyscypliny ze strony autorów streszczeń. 
C ięgle zbyt mało wiemy o semantyce tekstu w Języku naturalnym 
we wszystkich Językach, by można było postulować określony 
kierunek przetwarzania informacji, zwłaszcza gdy mowa Jest o 
gromadzeniu pełnych tekstów -  co wymagane Jako warunek wstęp- 
ny - wydaje s ię  bardziej niż problematyczne.
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М1яю 2е współczesne eysteny In fornecji l  banki danych ma- 
w iele słabych stron, nie należy patrzyć na przyszłość pesy

mistycznie. Przeciwnie,dokonuje s ię  w iele dla poprawy sytuacji, 
a przy tym postęp Jest stosunkowo szybki. Dopóki Jesteśmy świa
domi zadania. Jakie mamy do spełnienia w "przemyśle informacyj
nym" oraz tego, £e mamy do czynienia z rzeczywistym użytkowni
kiem, możemy przyczyniać s ię  do poetępu. S eó ll Jednak zagubimy 
się w utopijnych marzeniach, a system stanie się tfważnlejszy niż 
Jest w is to c ie , to będzie stanowić to Już duże niebezpieczeńs
two. Niebezpieczeństwa małe,lub stosunkowo małe,mogę byc na
wet przyjemne.

Przekład z Jęz. angielskiego 
Elżbieta Artowicz

USES AND ABUSES OF DATA BANKS 

S u m m a r y

A fter reviewing the h istorica l development of lib ra ries  
and catalogues -  indexes - .  the evolution o f secondary on 
abstracting services is discussed in the ligh t of the ra
pidly growing rate of publication o f new research litera tu re . 
The retention o f trad itiona l formats and indexing practices 
is  shown to have had an adverse e ffe c t  on the benefits compu
teriza tion  of abstrectlng services might have brought. Users 
o f such services have to contend with a m u ltip lic ity  of sys
tems which makes saxlmum u tiliza t ion  d i f f ic u lt .  Inspite o f the 
large volume of abstracts published, evidence is  presented to 
indicate that only a re la tiv e ly  small proportion of litera tu re  
is  currently reported in secondary services. Rejecting a pos
s ib le  model for a global information system, i t  is  argued that 
addition of c ita tion  indexing to secondary services would o f-



fer a neans of screening the litera tu re  for the "valuable** pub
lications. A fter discussing the u tiliza tion  o f litera tu re  in 
increasing the knowledge domain of users and the influence of 
user habits in using knowledge in decision-making, possible fu
ture developments in Information systems are outlined.

БАНКИ ДАННЫХ -  ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Р е з ю м е

Автор дает исторический обзор развития библиотек и пред
метных каталогов, а также в связи с ростом количества науч
ных публикаций, рассматривает возникновение и развитие абстрак
тных служб. Показано отрицательное влияние традиционных форма
тов и методов индексирования, а также возможности применения 
ЭВМ Б абстрактных службах (реферативных служ бах). Автор ста
рается доказать, что несмотря на постоянное увеличение числа 
публикуемых абстрактов, только лишь небольшая часть научной ли
тературы охвачена вторичными документами. Автор доказывает,что 
включение в абстрактные службы, как неотъемлемой части, указа
теля цитированной литературы могло бы являться средством се 
лекции ценных публикаций. Рассмотрев вопрос использования ли
тературы для расширения кругозора потребителей, а также влия
ния, которое оказывают привычки потребителей на применение 
знания при принятии решения, автор рассматривает характерные 
особенности потенциального развития информационных систем.
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S. GA8R0WSKA. S, CẐ UtfOAROW
Instytut In fo raac jl Naukowej 
Bułgarskiej Akadeali Nauk

SYSTEM ZNFORI1ACY340-WySZUKlWAWCZY 
W  OZlS)ZlNIE POLITYKI NAUKOWEJ I KSZTAŁCENIA 

W  BUŁGARII

Załolanla l  organizacja aystsau InforaacyJ- 
nago w dziedzin ie p o lityk i naukowej 1 kształ
cenia w Bu łgarii. Cel Syeteau. Użytkownicy 
Systeau: kadry kierownicza aparatu partyjne
go i  państwowegOf kierownicy Instytucji nau
kowych 1 szkół aryżazych oraz pracownicy nau
kowi 1 sp ec ja liś c i.
Analiza aaterlałów w dziedzin ie p o lityk i nau
kowej, naukoznawstwa. organ izacji nauki, pla
nowania. s o c jo lo g ii 1 aetodologli nauki -  w 
calu arytypowanla źródeł dla Systeau. Zakres 
Systeau oraz budowa rubrykatora o strukturze 
hierarchicznej. Struktura 1 funkcjonowanie 
Systeau. Współpraca al^dzynarodowa.

Przekształcenie nauki w be^ośrednl^ s l łg  wytwórczo stało 
sio podstawo postępu naukowo-technicznego. Nauka coraz czościej 
aa decydujęcy wpływ na najważniejsze probleay społeczno-ekonoai- 
cznego 1 kulturalnego rozwoju społeczartstwa. W zwlęzku z tya 
aktualne s ta je  s ię  zagadnienie doskonalenia organ izacji badań 
i  zarzędzania naukę, poznanie prawidłowości, warunków 1 czynni-

"Zagadnlenla Inforaacji Naukowej” 1977 nr 1/30/
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ków wpływajęcych na podnoazenle efektywności nauki, prawidłowe 
określenie s tra teg ii 1 taktyki prowadzonej po lityk i naukowej w 
kraju .

Dzięki polityce Bułgarskiej P a r tii Koouniatycznej etworzo- 
no w Bułgarii nowy pod względem tre śc i, formy 1 funkcji społe
cznych system badań naukowych, odpowiadajęcy potrzebom społe
czeństwa eocjalletycznego. zgodny z wewnętrznę logikę i  tenden
cjami roziwoju rewolucji naukowo-technicznej.

XI Zjazd Bułgarskiej P a r t ii  Komunistycznej postawił przed 
naukę bułgarskę odpowiedzialne zadania znlerzajęce do doskona
lenia planowania, prognozowania 1 zarzędzania naukę. Rozwlę- 
zanie tych zadań jes t śc iś le  powięzane z problemami działalnoś
c i informacyjnej.

W celu dostarczenie kadrom kierowniczym Bułgarii termino
wej 1 aktualnej informacji o organ izacji, zarzędzanlu 1 tenden- 
cjacn rozwoju współczesnej nauki, w 197b r. postanowiono zbudo
wać system informacyjny w dziedzin ie po lityk i naukowej 1 kształ
cenia na poziomie wyłezym. powierzajęc jego zorganizowanie trzem 
organom informacyjnym -  Ośrodkowi Informacji Naukowej Bułgars
k ie j Akademii Nauk. Centralnemu Instytutowi Informacji Naukowej 
i  Technicznej 1 B ibliotece Wyższych Szkół Technicznych.

CEL SYSTEMU

Celem systemu Informecyjno-wyszukiwawczego w dziedzin ie 
po lityk i naukowej 1 keztełcenla na poziomie wyższym w Bułgarii 
je s t ;

-  dostarczanie informacji o organ izacji i  zarzędzanlu nau
kę. działalnośclę naukowo-badawczę i  nauczaniem na poziomie wyż
szym, co przyczyni e lę do optym alizacji zarzędzania naukę w Buł
ga r ii :

-  udostępnlenze informacji o tendencjach 1 prognozach roz
woju poszczególnych dziedzin nauki w eka ll kraju i  w ska li mię
dzynarodowej. o możliwościach powstawania nowych dziedzin i  k ie
runków naukowych, o pojawianiu się istotnych zmian w pewnych 
dziedzinach oraz o formach współdziałania nauki z  przemysłem
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1 in.a które ueoJfcllwlę prawidłowe strateg ię krajowej po lityk i 
naukowej •> c zy li rozwijanie najbardziej perapektywlcznych kie
runków nauki, aajęcych decydujęce znaczenie dla postępu epo- 
teczno-ekonoalcznego Bułgarii;

-  dostarczania In fo raacjl o aolllwoóclach zwiększania e- 
fektywnoóci pracy naukowej 1 In .

Przy re a liza c ji określonych celów w renach Systenu nale- 
ly  uwzględniać ponllsze warunki:

-  Systea powinien dostarczać Infornację ektualnę. konplek- 
sowę, przedstawlajęcę nowe koncepcje. Jak równlel o charakterze 
syntetycznyn i  faktograflcznyn;

-  dostarczana Infornacja powinna wyprzedzać praktykę. być 
obiektywne, dokładna i  wyczerpujęca, analityczna l  uno^lw la- 
Jęca podjęcie konkretnych decyzji w procesie zarzędzanla;

-  Syeten powinien dostarczać przede wszystkln infornację 
o po lityce naukowej, o organ izacji 1 zarzędzanlu naukę 1 szko- 
łan l wyiazynl w krajach socjalistycznych, ze względu na to , ie  
organizacja dzia ła lności naukowo-badawczej w tych krajach za
sadniczo ró in l alę od organ izacji w krajach kapitalistycznych. 
Polityka naukowa krajów członkowskich RWPG stanowi organlcznę 
część akładowę po lityk i państwowej 1 partyjnej. Oest ona bez
pośrednio zwlęzana z plananl perspektywlcznyni rozwoju socja
lis tyczn ej gospodarki narodowej poszczególnych krajów oraz so- 
cja llstycznę integrację ekononicznę;

-  Syeten powinien być elastyczny, aby w odpowiednie czasie 
nógł reagować na sta le zn lenlajęce s ię  potrzeby infornacyjne 
pod wpływea szeregu obiektywnych i  subiektywnych czynników,zwię- 
zanych z preweal rozwoju współczeanej nauki 1 działa lności prak
tycznej .

UŻYTKOWNICY SYSTEMU

W nryniku badań potrzeb Infornacyjnych kadr kierowniczych 
nrydzielono nsetępujęce kategorie użytkowników:

I  grupa -  kadry kierownicze, podejnujęce zadania strate
giczne, c z y li odpowiedzialne za kierowanie 1 strategię p o llty -
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kl naukowej 1 kształcenie na pozloale wyłezye w Bułgarii /e« 
to kadry kierownicze aparatu partyjnego i  państwowego/;

I I  grupa - kadry kierownlczaf rea lizu jęce przede wszyst- 
kin zadania taktyczne 1 operacyjne /вщ to kierownicy i  organy 
klerujęce organizacji naukowych i  szkół wyższych/:

I I I  grupa - pracownicy naukowi i  apacja llócl opracowuję- 
cy probleny teoretyczne 1 raatodyczne po lityk i naukowej i  nau- 
koznawstwa.

Charakterystyka tematyczna potrzeb informacyjnych trzech 
wymienionych kategorii użytkowników ukazuje,że:

- pierwsza grupa użytkowników systemu powinna otrzymywać 
kompleksowe informację przedetawlajęcę nowe koncepcje oraz 
informację o charakterze faktograficznym,przede wszystkim na 
temat problemów zarzędzania, planowania, finansowania i  pro
gnozowanie nauki i  kształcenia na poziomie wyższym, koordyna
c j i  i  kontroli badań naukowych 1 in .;

- druga grupa - informację syntetyczne i  faktograficznę 
dotyczęcę działalności naukowo-badawczej, środków i  form pod
niesienia wydajności precy naukowej, kw a lifikacji kadr nauko
wych. wdrożenia osięgnięć naukowych do praktyki i  in . ;

-  trzecia  grupa -  informację sygnalnę, abstraktowę /re- 
ferujęcę/ i  faktograficzne w zakresie ogólnych problemów nau
k i. zagadnień teoretycznych i  metodycznych naukoznawstwa 1 po
l i t y k i  naukowej i  in.

ŹRÓDŁA SYSTEMU

Aktualność problematyki po lityk i naukowej i  kształcenia 
na poziomie wyższym spowodowały niebywały wzrost i lo ś c i publi
kacji naukowych i  opracowań, a także czasopism, informatorów, 
raportów i  innych materiałów, omawiajęcych różne aspekty nauki 
i  p o lityk i naukowej. Wydawnictwa te publikowane se przez orga
nizacje naukowe, domy wydawnicze, firmy, krajowe 1 międzynaro
dowe organizacje i  in.

Różnorodność 1 bogactwo źródeł pierwotnych 1 wtórnych o 
powyższej tematyce -  z jednej strony -  a specyfika informacji
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dla kadr kierowniczych -  z drugiej, poatawiły zadanie rzetelne
go podejścia do źródeł informacji i  konieczność aystanatyczneJ 
kontroli informacji wprowadzanej i  opracowywanej w ranach Sy- 
atenu. Należało aprawdzić przydatność i  wiarygodność wszystkich 
źródeł in fo rn ac ji. określić które z nich zawierają najbardziej 
wartościowe informację i  na Jaki tenat / t j .  stanowię najbar
d z ie j "produktywne'' źródła/.

W latach 1973 i  1974 przeprowadzono szereg obserwacji i  
analizę źródeł /według prawa Bradforda/, w celu wytypowania 
tych źródeł, które będę poddawane opracowaniu analltyczno-eyn- 
tetycznenu w ranach Systemu. Analizie poddano naatępujęce wy
dawnictwa informacyjne:

1. Letopis* źurnalnych atatej SSSR
2. U lrich 's In st. Per. Directory
3. World L is t of S c ien tific  Periodicals
4. Letopis* pereodlceskich izdanij NRB
5. La presse franęaise. Guide genćrel, nethodique
6. W illin g 's  Press Guide
7. Standard Periodical D irectory. New York
8. International Bibliographle der Zeltechriften  L i t .
9. Subject Index to Periodicals

10. The Readers Guide to Periodical L iterature.
Ustalono ilość czasopism zawieraJęcych materiały na temat 

nauki i  działa lności naukowo-badawczej adnotowane z określo- 
nę częatotliwośclę w wyżej podanych wydawnictwach w 1972 r. 
/rys. 1/. Badania dotyczyły materiałów w dziedzin ie po lityk i 
naukowej, naukoznawstwa, organ izacji nauki, planowania, socjo
lo g i i  i  metodologii nauki. W tym celu przeanalizowano 77 czaso
pism. z których 3 zawieraJę 4 8 .^  analizowanych materiałów,
5 -  62^. 11 -  85. 26 -  97^.

37,6% artykułów /materiałóin/, włęczonych do wyżej wymie
nionych biuletynów bibliograficznych, pochodzi z 2 czasopism, 
a mianowicie "Nature" 1 "New S c ien tis t". Następnie należy wy
mienić jeszcze 4 czasopisma, a mianowicie "Le Progres Scien ti- 
fique" /Paryż/, "Research Management" /New York/, "Nauka Pols
ka" /Warszawa/, "La Recherche" /Paryż/. 32% wymienionych arty
kułów pochodzi z pozostałych 71 czasopism.
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Ilość wykazujęce 
jednakowę często
tliwość
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Analogiczne badania przeprowadzono dla czaeoplen otrzymy
wanych w Bułgarii /rye. 2./, w wyniku których ustalono. 2e w 
Bułgarii znajduje e lę większość ’‘produktywnych" 1 peryferyj
nych źródeł objętych tematykę Systemu,

Badano również źródła, w których opublikowano najwlększę 
Ilość materiałów na temat poszczególnych grup według poniższe
go podziału, a mianowicie:
-  polityka naukowe -  "Nature” . "Research Management", "New 

S c ien tis t". "Science P o licy ", "La Recherche",
-  finansowanie nauki 1 działa lności naukowej -  "Nature",

"Le Progres S c len tlflqu e", "New S c ien tis t".
-  planowanie -  "Research Management” , "W lrtscheftswissenschaft", 

"Voprosy ekonomiki".
-  naukoznawstwo - "Nature". "New S c ien tis t". "Le Progres Sclen

t l f  lque". "W lrtschaftswlseenschaft",
-  organizacja -  "Nature". "New S c ien tis t" ."Nauka Polska",

"Le Progres S c len tlflqu e ".
-  zarzędzanle -  "Kominunlst". "Naukovedenle 1 Informatlka".
-  zagadnienia ogólne -  "Nature", "Le Progres Sclen tlflque", 

"S c ie n tif ic  World".
Badania te były dokonywane w zwlęzku z częstotliw ośclę 

ukazywania s ię  poszczególnych wydawnictw: 39,6% czasopism u- 
kazuje s ię  4 razy w roku; 32.4% -  Jako m iesięczniki; 13% -  Ja
ko tygodniki; 13% -  Jako dwumiesięczniki. Najbardziej "produk
tywnymi" czasoplemaml okazały s ię m iesięczniki.

Na podstawie przeprowadzonych badsó podjęto decyzję, w wy
niku której od 1975 r . do chw ili obecnej do Systemu co tydzleó 
wprowadza s ię  1 opracowuje materiały z 245 źródeł czasopiśmlen- 
nlczych. z  których 25 stanowię wydawnictwa periodyczne organi
za c ji międzynarodowych.

Podział opracowywanych źródeł według Języków wydania:

w Języku angielskim ukazuje s ię  -  106 czasopism
rosyjskim - 44
francuskim -  49
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Języku nienleckla ukazuje s ię  -  40
polskie -  1
czeskie -  1
węglsrekle -  i
rueurtskie • 1
esrbeklB -  1
włoskie -  1

245

НГ procsals opracowywania okresowo sprawdzano 1 analizowa
no eataniały pod kętsa ‘‘produktywności*', przydatności 1 wiary
godności wyalenlonych śrśdeł. 1 tak, na przykład w 1975 r . u- 
stalono, ±e J s ie l i  chodzi o ogólnę "produktywność** Iródła wol
na uszeregować naetępujęco: angielsk ie -  lO /13%/, n leeleckle 
-  8 /10,ЗЯ^, francuskie-3/4%/, rosyjskie -  4 /5,2%/*“̂ ,

W 1975 r . w czaeoplaeach zagranicznych dotyczęcych nauki 
1 dzia ła lności naukowo-badawczej najwięcej eaterlałów opubli
kowano na naetępujęce tematy /zgodnie ze echeeatea klasyflka- 
cyjnya kartoteki/: 1/ polityka w dziedzin ie kształcenia na po
ziomie wylszye -  124; 2/ Instytucje naukowe -  70; 3/ polityka 
naukowa w poszczególnych krajach -  61; 4/ potencjał kadrowy 
/zasoby kadrowe/ -  50; 5/ probleny poszczególnych dziedzin na
uki -  42; 6/ proces dydaktyczny l  praca wychowawcza - 35;
7/ naukoznawstwo -  32; 8/ nauka -  produkcja -  30; 9/ ogólne 
teoretyczne problemy po lityk i naukowej -  24; 10/ współpraca 
międzynarodowa -  24,

ZAKRES SYSTEMU

System obejmuje w całości trzy  podstawowe kierunki tema
tyczne :

’^Analiza została przeprowadzona na podstawie 77 czasopism, 
które nie obejmuję łród e ł informacji poruszajęcych problemy 
szkolnictwa wyższego.
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- organizacja 1 zarzędzanle naukę, łęcznla z h la torlę nau> 
k l. efektywność, aapekty rozwoju w akall alędzynarodowej ltd .;

- organizacje 1 zarzędzanle azkołaal wylazyal, łęcznle z 
h is torię  azkolnlctwa wylazego. alędzynarodowyal aapektaal roz
woju Itp . ;

-  duże krajowe 1 alędzynerodowe progresy badawcze, tema
tyczne ukierunkowanie badart dużych organizacji naukowych.

Tesatyka Syatesu została ujęta w rubrykatorze o struktu
rze hierarchicznej, który składa się z 3 części.

Część pierwsza zawiera rubryki /działy/ z dziedziny orga
n izac ji 1 zarzędzanle naukę /82/.

Część druga zawiera rubryki /działy/ z dziedziny organiza
c j i  1 zarzędzanla szkolnictwem wyższym /87/.

Część trzecia stanowi wykaz wskaźników, które charaktery
zuję stan 1 rozwój nauki i  kształcenia na poziomie wyższya.

Pierwsza część rubrykatore zawiera 110 działów /rubryk/, 
zgrupowanych w następujęcych 8 klasach:

82.01 -  zagadnienia ogólne
82.02 -  h istoria  nauki
82.03 -  teoria 1 organizacja działalności naukowej
82.04 -  zarzędzanle dzlała lnośclę naukowę
82.05 -  efektywność działa lności naukowej
82.06 -  powiężenia działa lności naukowej z produkcję
82.07 - alędzynarodowa współpraca w dziedzin ie nauki

1 techniki
82.08 -  organizacje międzynarodowe.
Liczba stopni podziału klas zawiera elę w przedziale od 

0 do 8, tzn. wyetępuję klasy bez dalszego podziału, np. klasa
82.01 -  zagadnienia ogólne. 82.02 -  h iatorla nauki 1 In.

Z wymienionych 8 klas pierwszej części rubrykatora, w 
k lasie 82,03 -  teoria i  organizacja działa lności naukowej, wy
odrębniono najwięcej działów; w jeJ skład wchodzi ponad po
łowa wszystkich rubryk tematycznego ukierunkowania 82. Rubry
ka "obsługa informacyjna*' zawarta Jest w te j klaale 1 zaopat
rzona symbolem 82.03.01.05, gdyż obsługę Informacyjnę potrak
towano Jako część potencjału naukowego /82.03.01/,
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Kiesa 83.03 zawiera rubryki węakoteaatyczne /do 8 etopni 
podzlalv/. na przykład: techniczne środki ekaperyaentalne pra- 
cy|Z eyabolee 82.03.03.01.01.01.01.01.

Drugie a le jece ze względu na ilość rubryk /działów/ zeJ-> 
auja klaea 63.04 - zarzędzanle działaInościę naukowę. zawiera» 
Jęca 16 rubryk. Najbardziej letotnynl z nich eę naetępujęce: 
polityka naukowa /82.04.01/: prognozy rozwoju nauki 1 techniki 
/82.04.01.01.02/: planowanie nauki 1 postępu technicznego 
/82.04.01.01.03/ 1 In ..

Druga część rubrykatore -  organizacja 1 zarzędzenle 
ezkolnlctwea wylazya /87/ zawiera ty le  eaao rubryk co część 
pierwsza. Rubryki podzielono na 13 klas:

87.01 -  h istoria  szkolnictwa wyłazego
87.02 - polityka w dziedzin ie kształcenia na pozloale

arylszys
87.03 -  uchwały 1 przepisy prawne
87.04 - organizacja i  zarzędzanle
87.05 -  eysteny szkolnictwa «ry2szego
87.06 -  potencjał szkolnictwa wylszego
87.07 -  efektywność kształcenie na pozloale wylszyn
87.08 -  integracja szkolnictwa wylszego 1 nauki
87.09 -  Integracja szkolnictwa wylszego i  przanysłu
87.10 -  szkoły wylsze
87.11 -  studenci
87.12 -  współpraca alędzynarodowa
87.13 -  organizacje aiędzynarodowe.
Podział klas w drugiej części rubrykatora Jest niekiedy 

sledalostopnlowy. Ale 1 tutaj Is tn ie ję  klasy bez dalszego po
działu -  h istoria  szkolnictwa wylszego /87.01/; polityka w 
dziedzin ie kształcenia na pozloale wyiezya /87.02/; Integracja 
szkolnictwa wyłszego 1 nauki /87.08/: Integracja szkolnictwa 
wyższego i  przeaysłu /87.09/.

W klasie 87.05 -  eysteny szkolnictwa wyższego,wydzielono 
najwięcej działów -  zawiera ona 37 rubryk. Tutaj wchodzę ta
kie d z ia ły : rekrutacja do szkół wyższych, forny kształcenia, 
nstodyka nauczania itp . Na 6 stopniu podziału występuję takie 
rubryki. Jak: nauczanie progranowane /67.05.04.01.04.03/, wy-
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korzystanie środków technicznych w kształceniu /87.05.04.01.04. 
03/. podporządkowane rubrykon wyiszego stopnia: 87.05.04.01.04 
- netody przedstawienia nateriałów szkoleniowych; 87.05.04.01 - 
naukowa organizacja procesu nauczania.

Pod względee i lo ś c i działów następna po klasie 87.05 Jest 
klaea 87.11 - studenci /23 rubryki/, 87,06 - potencjał szkol
nictwa wyższego /13 rubryk/ itd .

Trzecia część rubrykatora zawiera wykaz /spis/ 20 wskaźni
ków, które można uszeregować w kilku grupach.

Pierwsza grupa wskaźników dotyczy potencjału kadrowego -  
ogólnej i lo ś c i pracowników, zatrudnionych w działalności nauko
wej 1 szkolnictwxe wyższym, w podziale na poszczególne dziedzi
ny wiedzy, ilość wykładowców, studentów Itp .

Druga grupę obejmuje wskaźniki wydatków na naukę i  kształ
cenie na poziomie wyższym /szkolnictwo wyższe/. Tutaj wchodzę 
takie wskaźniki,Jak wielkość wydatków w skali kraju, w poszcze
gólnych dziedzinach lub według rodzajów badeó /podstawowe, sto
sowane, projektowo-konstrukcyjne/, udział wydatków w docho
dzie narodowym 1 in.

Kolejna grupa wskaźników dotyczy efektywności badaó nau
kowych i  kształcenia na poziomxe wyższym -  termxnów wdrożenia 
wyników badań naukowych, efektów wdrożenia itp .

Wskaźniki stanowięce trzec ię  część rubrykatora w zasa
dzie można było uwidocznić w samym rubrykatorze, a le to spowo
dowałoby, że byłby on bardziej skomplikowany. Wydzielenie 
wskaźników do samodzielnej części rubrykatora świadczy o dużym 
znaczeniu informacji o charakterze ilościowym /faktograficznej/. 
Dak wykazuje doświadczenie, użytkownicy Systemu bardzo często 
potrzebuję danych o rozwoju nauki i  szkolnictwa wyższego w po
szczególnych krajach świata.

Podstawowym celem rubrykatora Jest charakterystyka zakre
su tematycznego Systemu. Nie przewiduje s ię wykorzystywania go 
w celu wyszukiwania informacji, chociaż materiały Indeksowane 
sę według rubryk. Oczywiście, w tym przypadku niektóre części 
rubrykatora sę rozbudowane w dużo większym stopniu niż Jest 
to potrzebne do ujęcia tematyki. Ponadto niezbyt precyzyjnie 
wydzielono rubryki, według których należy uzupełniać informa
cję o programach badań w skali krajowej 1 międzynarodowej.
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w ten sposób Język InforsacyJno-wyszuklwaMczy Systesu Jest 
Językiem podporzędkowany■ ,co wynika z faktu. 2e przewiduje się 
prowadzenie wyszukiwania w Języku naturalnym.

STRUKTURA SYSTEMU

W strukturze Systemu przewidziane sę nestępujęce podsys
temy:

-  Podsystem wprowadzania Informacji, w ramach którego 
przewidziane sę nestępujęce podstawowe procesy: badanie źródeł, 
opracowywanie źródeł 1 przygotowanie opisów w celu wprowadzenia 
do zbioru informacyjnego;

- Podsystem organizacji zbiorów Informacyjnych;
-  Podsystem obsługi informacyjnej, spełnlajęcy podstawowę 

funkcję opracowania danych wyjściowych Syatemu;
-  Podsystem zarzędzanla i  rozwoju Syatemu z podstawowymi 

funkcjami: opracowanie i  aktualizacja aparatu lingwistycznego 
Syatemu. badanie potrzeb Informacyjnych, planowanie rozwoju Sy
stemu. ocena funkcjonowania Systemu 1 In.

Struktura organizacyjne Systemu obejmuje ogniwa z Central
nego Instytutu Informacji Naukowej i  Technicznej. Ośrodka In
formacji Naukowej Bułgarskiej Akademii Nauk i  B ib lio tek i Wyż
szych Szkół Technicznych.

Systemem kieruje Reda Systemu, w skład której wchodzę 
przedatewlciele wyżej wyaienlonych organ izacji.

System Jest Podsystemem Krajowego Systemu Informacji Nau
kowej 1 Technicznej.

SPOSOBY OPRACOWANIA ŹRÓDEŁ

Opracowanie źródeł Systemu Jest dokonywane w sposób zde
centralizowany -  w pracy te j bierze udział kilka organ izacji. 
Zapewniona Jest koordynacja opracowaó poprzez podział pracy 
na zasadzie rozdzielenia źródeł między orgenizatorami - współ
twórcami Systemu.
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itródła są opracowywane poprzez eporzędzanie adnotacji, 
abstraktów /streszczeń/ i  przeglądów.

Adnotacje sę sporządzane ze źródeł o dużej ob jętości, za
wierających Infornację o nowych koncepcjach. Adnotacja składa 
się z danych bibliograficznych źródła i  tekstu o objętości 140 
słów: średnia objętość 76 słów /8-10 wierszy/. Adnotacje sę wy
korzystywane do Informacji sygnalnej i  dla zestawiania zbiorów 
w postaci kartotek. Oeźell źródło zawiera jakieś dane I lo ś c io 
we. to zamiast adnotacji aporzędzany jes t konspekt/streszcze
nie o charakterze konspektu/.

Streszczenia /abstrakty/ sporządza się dla źródeł, które 
zawieraję aktualne dane i  z zasady wskaźniki Ilościowe. Wystę
puję dwa rodzaje streszczeń /abstraktów/. Pierwszy -  o objętoś
c i nie większej niź 750 słów /około 2 stron/ przekazuje w pełni 
nowę informację zawartą w publikacjach o stosunkowo niedużej 
ob jętości. Drugi rodzaj streszczeń /abstraktów/ o objętości 
do 10 stron, stanowi właściwie skrócony przekład publikacji o- 
mawiajęcej podstawowe problemy rozwoju nauki 1 techniki, dzia
łalności naukowych organizacji akademickich i  in.

Oba rodzaje streszczeń /abstraktów/ wykorzystuje się dla 
informacji bieżącej w wydawnictwach.

Przeglądy są opracowywane na temat aktualnych problemów 
organizacji i  zarządzania nauką i  szkołami wyższymi, integra
c j i  nauki i  produkcji. Rocznie opracowuje się i  publikuje 
4 - 5  przeglądów, każdy o objętości około 30-40 stron. Raz w 
roku wydaje się zbiór prac nt. ‘ Podstawowe wskaźniki nauki i  
szkolnictwa wyższego krajów przodujących", w którym w uogól
nionej 1 usystematyzowanej postaci podane są wszystkie dane 
ilościowe zawarte w streszczeniach /abstraktach/, źródłach 
pierwotnych i  przeglądach.

W celu wyszukiwania informacji zorganizowano następujące 
zbiory informacyjne. W Ośrodku Informacji Naukowej Bułgarskiej 
Akademii Nauk prowadzony jest zbiór informacji sygnalnej w po
staci kartoteki, zorganizowanej według rubryk przedmiotowych. 
Wszystkie dokumenty /adnotacje/ są indeksowane za pomocą in 
deksowania swobodnego słowami kluczowymi, w celu utworzenia 
w przyszłości tezaurusa. Zbiór ten zawiera ponad 4 tys, doku
mentów i  rocznie zwiększa się o 800 dokumentów. *'
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w Centralnym Inetytucle In fo raac jl Naukowej i  Technicznej 
prowedzony Jeet zbiór In fo raacjl faktograficznej, który zorga* 
nlzowany został według wskaźników 1 według krajów*

Od początku 1975 roku rozpoczęto aksperywentalne opraco
wywanie In fo raacjl przy zastosowaniu elektronicznej aaszyny 
cyfrowej. Wszyscy uczestnicy Systeau nanoszę Infornacje na 
arkuszach roboczych według jed n o lite j aetodykl. W załęcznlku 
1 podano wzór arkusza roboczego. Inforaacja wprowadzana Jest 
do koaputera poprzez terminale 1 zapisywana na taóaach magne
tycznych. W załęcznlku 2 podano przykładowy zapis danych 
wprowadzanych do koaputera. Oeźell eksperyment da pozytywne 
wyniki, w przyszłoóci przewiduje s ię  przy zastosowaniu koapu
tera, opracowywanie in fo raac jl sygnalnej, rea lizac ję  selekty
wnego rozpomrszechnlanla In fo raacjl 1 mryszuklwanle retrospekty
wna. Wyszukiwanie przeprowadza się w Języku naturalnym, we
dług wazystklch elementów zapisów wprowadzanych do koaputera, 
w reźyaie konwersecyjnya, W tyn celu wykorzystuje s ię  pakiet 
programów systeau STAIRS,

FUNKCOONOWANIE SYSTEMU

Przez funkcjonowanie Systeau rozuale się sposoby obsługi 
użytkowników w trybie bieżęcego dostarczania informacji i  w 
odpowiedzi na zapytania /wyszukiwanie retrospektywne/.

Podstamrowę formę biażęcej obsługi stanowię następujęce 
wydawnictwa informacyjne:

-  Biuletyn Informacji Sygnalnej, wydawany przez Oórodek 
Informacji Naukowej Bułgarskiej Akademii Nauk. Ukazuje się 
24 razy w roku i  przeciętn ie numer zawiera 50 adnotacji.
W koAcu roku ukazuje s ię zbiorczy katalog z danymi b ib liogra
ficznymi wszystkich opublikowanych w Biuletynach Informacji 
Sygnalnej dokumentów. W każdym numerze Biuletynu podany Jest 
wykaz nowych zagranicznych wydawnictw kslężkowych z dziedziny 
organ izacji i  zarzędzanla naukę. Dane te pochodzę z opracowy
wanych czasopism.

-  Biuletyn Informacji ReferuJęceJ /pochodnej/ "Nauka i  
kształcen ie". Wydaje Centralny Instytut Informacji Naukowej
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1 Technicznej. C zęetotliw o^ -  10 razy ■ roku. Ka2dy nueer za
wiera średnio około 20 atreazczaś /abstraktów/ o objętości do 
700 ałów /około 2 stron/. Oatatnl nueer Biuletynu zawiera In
deks przedalotowy abstraktów zaaleazczonych w clęgu roku.

-  Ekspres -  Inforwacja 'Organizacja 1 zarzędzanle naukę". 
Wydaje Ośrodek In foraacjl Naukowej BułgarekleJ Akadeall Nauk. 
Biuletyn ten zawiera skrócone przekłady, etreszczenla 1 ea terle - 
ły  przeględowa najbardziej aktualnych ±ródeł Inforaacyjnych. 
Ukazuje się 12 razy w roku.

-  Biuletyn "Akadeala 1 uniwersytety za granicę". Wydaje 
Ośrodek In fornecjl Naukowej Bułgarskiej Akadeall Nauk 6 razy 
w roku. Zawiera on Inforeacje o aktualnych probleeach l  wyda
rzeniach w łyclu  akadenll 1 uniwersytetów za granicę.

Do bleZęceJ obsługi InforaacyJneJ гяИсгапе Jeat równleZ 
Selektywne Rozpowszechnianie In fo raac jl /SRI/, które obecnie 
realizowane Jeat w ograniczonym zakresie - obejauje ono tylko 
nlellcznę grupę ulytkownlków z kierownictwa Bułgarskiej Aka- 
deall Nauk.

Trzeclę grupę bleZęceJ In foraacjl stanowi Inforaacjs per- 
aonalna /osobowa/, z której korzysta Centralny Instytut In - 
fo raacji Naukowej 1 Technicznej. Deat to Inforaacja In lcju jęca, 
przeznaczona dla kadr kierowniczych. 3e2ell chodzi o treść 
Inforaacja osobowa zawiera bardzo walne dane. a ponadto Jest 
one podane w postaci eyntetycznej. Przy sryszuklwanlu retro
spektywnym w systemie rea lizu je  s ię około 500 kwerend. Wyszu
kiwanie przeprowadza się ręcznie w kartotekach lub według 
wskaźników.

Na obecnym etapie obsługa użytkowników Jest realizowana 
przede wszystkim poprzez wydawnictwa Informacyjne /około 60- 
-70% dokumentów udostępnianych przez System przechodzi przez 
wydawnictwa Informacyjne/. Obniża to efektywność Systemu.gdyZ 
wydawnictwa sę kłopotllwę 1 niedogodnę formę obsługi. W przy
szłości -  po wprowadzeniu automatyzacji — przewiduje s ię roz
szerzenie takich fora aktywnego rozpowszechniania Informacji. 
Jak Selektywne Rozpowszechnianie Inform acji. Informacja In l-  
cjujęca i  wyszukiwanie według zapytaó.

Sprzężenie zwrotne z użytkownikami uzyskuje e lę  przede 
wszystkim poprzez karty ankietowe. W praktyce okau ło się,Jak
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zreaztQ należało ale spodziewać, żs przy aktywnych forsach ob
sługi sprzełenle zwrotne jes t bardziej bezpośrednie. Na przy
kład; zwrot ankiet z  oceng użytkowników in fo reec jl wynosi przy 
wydawnictwach Inforeacyjnych aaksleun 7-12%. podczaa gdy przy 
aktywnych forsach in fo rsa c jl /SRI, Inforsacja osobowa 1 odpo
wiedzi na zapytania/ uzyskuje s ię  odpowiedź na 30-40% ankiet.

Dane uzyskane z ankiet wykazały, że około 43 użytkowników 
oceniło pozytywnie dostarczanę is  In forsację. 1/5 in fo rsac jl 
okazałe s ię  przydatna, co potwierdza Ich ocena. 1/10 użytkow
ników stwierdza, że otrzysane przez nich inforsacJe nie wnoszę 
nic nowego.

WSPÓŁPRACA rHęOZYNAROOOWA

Ważnys czynnlkles podniesienia efektywności obsługi In for- 
aacyjnej w dziedzin ie p o lityk i naukowej 1 kształcenia na pozlo- 
s le  wyższys Jest slędzynarodos» współpraca siędzy organasl in - 
forsacyjnysl krajów członkowskich RWPG. W tys zakresie uzyska
no Już posyślne srynlkl w rasach dwustronnej współpracy ośrodków 
In fo rsac jl akadesll nauk Bułgarii. Polski 1 NRO. Ponadto wszyst
kie kraje socja listyczne uczestniczę w systesle inforsacyjnys 
SPINES progresu UNESCO.

Dalsze pogłębianie 1 doskonalenie współpracy międzynaro
dowej widzimy w budowle podsystemu informacji naukowej MSINT 
w dziedzin ie po lityk i naukowej 1 naukoznawstwa.

Przekład z Jęz. rosyjskiego 
Marla Szomańska
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Załącznik 1

A R K U S Z  R O B O C Z Y  
Syateau "O N V O"

D ział: 

Sporzędzlł:

Kierownik -działu: 

Data

Nr N a z w a § T r e ś ć

Nuaer rejeatracyjny 
Centralnego Instytutu 
Inforwacjl Naukowej 
1 Technicznej /CINTI/

OlO

Rodzaj dokuaentu 020

Indeks według CINTI 040

Autor w Języku 
oryginału 100

Tytuł w Języku 
oryginału 200

Tytuł w języku 
bułgarekin 206

Tytuł łródła /w Jakie 
wydawnictwie wtórnye 
Jest adnotowany, rok, 
nuner, strona/

210

Kraj pochodzenia 
dokumentu 225

Oęzyk dokumentu 300

Miejsce wydanie 
dokumentu 310

Rok wydania dokumentu 320

Numer 401

Strona /od - do/ 401

■ Streszczenie 520

32



Załącznik 2

A R K U S
Syat

Dział: łnforaacja naukoaa 
z zagranicy

Sporządził: S. Kralawaka

Z R O B O C Z Y  
M U "O N V O"

Kloroanlk Działu: H. Dobrai 
D a ta __________
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Clgg dalszy dyskusji nad projektea "Reverta- 
za**» taaataa którsj je s t  połoczenlo wysiłku 
kilku laboratoriów 1 Instytutów aajgcych na 
calu rozalszanls konkratnago zadania badaw
czego. H artykule podano przykłady afaktyw- 
naj współpracy w zakraele nauk b io log icz
nych w kliku Instytutach Akadeall Nauk ZSRR, 
Projakt "Ravartaza" aa być o flc ja ln ls  za
twierdzony Jako forma organ izacji działalnoó- 
c l  naukowej. Zadanlaa uniwersytetu Jest two
rzenie odpowiadniaj ataosfery wapółprecy nau- 
kowaj, Q3



INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM IN THE FIELD OF SCIENCE POLICY 
AND HIGHER EDUCATION IN BULGARIA

S u Щ ■ a г у

The a r t ic le  contains general characteristics o f the essuap- 
tlone and organization of an infornatlon re tr ieva l eyatea fo r  
science po licy  end higher education purposes In Bulgaria.

The authors perforaed an analysis o f d iffe ren t aateria ls 
in the fie ld  o f science policy, science o f science, organiza
tion of science, planning, sociology and aethodology of scien
ce to appoint adequate sources fo r the systea.

They characterized the aaln tasks o f the systea and aen- 
tioned Its  users: aanegers of party and state aachlne, aanagers 
o f s c ie n t if ic  and higher education establlshaents, sc ien tists 
and sp ec ia lis ts .

There is  also presented subject scope o f the systea and 
structure o f an hierarchical c la ss ifica tion  to be used as a 
tool fo r inforaatlon re tr ie va l. A fter  discussing structure and 
conditions o f systea's working the authors deal with the prob
lems o f International cooperation.

ЙНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОБАЯ СИСТЕМА Б ОБЛАСТИ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ 1 
БЫСШЕГО ОБРАЗОБАНИЯ В НАРОДНОЙ РЕСПУБЖКЕ БОЛГАРИИ

Р е з ю м е

Б статье рассматриваются принципы организации Информацион
но-поисковой системы Б области научной политики и высшего обра
зования, которая была создана в 1975 г .  в Народной Республике 
Болгарии. Разработкой этой Системы занимались совместно: Центр 
научной информации Болгарской академии наук. Центральный инсти
тут научной и технической информации и Библиотека высших техни
ческих учебных заведений. Перечисляются основные цели созданной
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Системы, выделяются категории потребителей Системы, которыми 
являются, в первую очередь: руководящие кадры партийного и 
госзгдарственного аппарата, руководители научных учреждений и 
высших учебных заведений, а также научные работники и специа
листы, разрабатывающие теоретические и методические проблемы 
научной политики и науковедения.

С целью определения печатных источников для Системы,был 
проведен анализ материалов в области научной политики, науко
ведения, организации и планирования науки, социологии и мето
дологии науки. В результате этого анализа было установлено, 
что для Системы будет обрабатываться и вводиться в нее 2^5 
периодических источников.

Д алее, авторы подробно рассматривают технический охват 
Системы, разработанный для Системы рубрикатор с иерархической 
структурой, а также структуру и функционирование Системы.

Б заключение указывается, что важным фактором повышения 
.эффективности Системы является дальнейшее углубление и усовер
шенствование международного сотрудничества при создании подсис
темы научной информации ЫИСОН в области научной политики и 
науковедения.
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M A T E R I A Ł Y P R Z Y C Z Y N K I

BARBARA ZAMOOSKA
Ośrodek Informacji Naukowej PAN

MIĘDZYNARODCWY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACOI 
NAUKOVVEO I  TECHNICZNE3 - AGRIS

Dynafniczny i  wszechstronny postęp wiedzy i  osięgnięć ba
dawczych cechujęcy współczesnę dobę spowodował gwałtowny wzrost 
i lo ś c i informacji naukowej. Powiększa się ona w postępie geo
metrycznym, nieustannie mnoŁy się prowadzęc do chaosu, któremu 
nie przeciwdziałaję skutecznie próby modyfikowania dotychczaso
wych systemów informacyjnych, ani też powstawanie nowych rodza
jów informacji wtórnej, jak informacji o informacji i  przewodni
ków po Informatorach.

Sytuacja ta, powodujęca powszechne trudności w uzyskaniu 
szybkiej i  wyczerpujęcej informacji, znajduje pełne potwier
dzenie w zakresie nauk rolniczych. W 1970 r. Sekretarz Com
monwealth Agricu ltural Bureaux /САВ/ występił do Dyrektora Ge
neralnego Food and Agriculture Organization o f the United Na
tions /РАО/ -  in sty tuc ji odpowiedzialnej zgodnie z Konstytucję 
ONZ za krzewienie i  rozpowszechnianie wiedzy ro ln icze j na świę
c ie  -w sprawie rozpatrzenia możliwości poprawy is tn ie jęce j sy
tu ac ji. W efekcie tego występienia FAO podjęła się przeprowa
dzić analizę aktualnego stanu światowej informacji ro ln icze j
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i  opracować zasady systemu, który zapewniałby bardziej wszech
stronne i  sprawne funkcjonowanie te j informacji. W wyniku dzia
łalności zespołu ekspertów i  konsultantów, poiwołanego w tym 
celu przez FAO. powstał projekt International Information Sys
tem for the Agricultural Sciences and Technology AGRIS /Między
narodowy System Rolniczej Informacji Naukowej i  Technicznej/. 
Zakres działalności 1 forma organizacji tego systemu przedsta
wiona na 16 Sesji Konferencji FAO w listopadzie 1971 roku zos
tały przyjęte Jednomyślnie.

Projektodawcy 1 organizatorzy systemu AGRIS podjęli s ię  
szczególnie trudnego zadania. Współczesne rolnictwo bowiem 
wbrew powszechnym opiniom Jest dziedzinę o wyjętkowo szerokim 
zakresie powięzań międzydyscypllnowych. która obejmuje nie t y l
ko nauki przyrodnicze, lecz równie! techniczne i  humanistyczne. 
Fakt ten. Jak równie! olbrzymie zró!nlcowanle światowej proble
matyki roln iczej determinuję stopień trudności zorgenizowanie 
sprawnego i  wyczerpujęcego systemu informacyjnego w skali 
światowej.

Opracowanie koncepcji i  zało!eń organizacyjnych systemu 
AGRIS poprzedziła analiza stanu informacji ro ln icze j na świę
c ie . W 1970 r . zespół powołany przez FAO przeanalizował 500 
rolniczych serwisów informacyjnych wydawanych w Języku angiel
skim. stwierdzajęc !e  ta sama informacja powtarzana Jest prze
ciętn ie sześciokrotnie. Rocznie ukazuje się w skali światowej 
około 250 tys. pozycji, natomiast w analizowanych wydawnict
wach informacyjnych zamieszczonych ich było a ! około 1,5 
min. Wielokrotne powtarzanie te j samej informacji występuje o- 
bok braku jakichkolwiek danych o pokaźnej i lo ś c i dokumentów, 
dotyczy to szczególnie /choć nie tylko/ tzw. litera tu ry  nie
konwencjonalnej /opracowań niepublikowanych. Jak materiały 
konferencyjne, tezy. sprawozdanie Itp ./ . Wielokrotne opraco
wywanie i  wydawanie tych samych informacji / jest nieomal za
sadę powielanie najłatw iej dostępnych/, a z drugiej strony 
znaczne Ich niekompletność sę zjawiskami budzęcyei niepokój.

Wyniki analizy przeprowadzonej przez zespół FAO świadczę 
równie! o nieefektywnym wykorzystywaniu znacznych nakładów f i 
nansowych. Jakie pocięga za sobę obecna działalność informacyj-
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na. Tan stan rzaczy,według oceny akapartóiir,apowodowany Jeet 
przede arazyatkia faktaa. ±я Ilość dokueentów pierwotnych uka
zujących aię na ćwiecle z zakreeu rolnictwa Jest tak duła. łe  
ich opracowanie przerasta wołliwości Jednego kraju. Barierę 
stanowię zarówno koszty organ izacji 1 utrzyaania własnych roz
budowanych systeaów Inforwacyjnych,Jak równieł brak odpowied
nio dułej liczby  kwalifikowanych pracoamików. Aktualnie po
szczególne kraje doceniajęc ro lę  i  uzasadnionę skonoaicznle 
wartość działa lności inforaacyjnsj utworzyły własne liczne o- 
środki In fo reac ji. które sę w stanie objęć swoję działa lnościę 
Jedynie pewien fragment , i  aryłęcznie fragment,ukazuJęcych się 
na świecie dokumentów pierwotnyćh. Nawet "Bibliography of Agri
culture" -uznana za najpełn iejszy serwie informacji ro ln icze j 
na świacie Jest w etanie opracowsc zaledwie połowę istotnych 
informacji.

Aktualna sytuacja światowej informacji ro ln icze j Jednozna
cznie więc srykazała konieczność zweryfikowania dotychczasowej 
struktury JeJ funkcjonowania i  podjęcia próby rozwięzanla pro
blemu w skali światowej. W 1971 roku został powołany 21 osobo- 
wy zeepół ekspertów i  konsultantów, który opracował załołenla 
oraz program organizacyjny systeau AGRIS.

AGRIS Jest systemem o zasięgu światowym. Jego podstawowym 
zadaniem Jest zorganizomnie i  koordynowanie dopływu informa
c j i  /opracowanej na Jednolitych nośnikach/ z ośrodków krajo
wych i  między na rodosrych, systematyzacja te j in fo r u c j i  oraz 
JsJ rozpowszechnianie. Zamierzaniem organizatorów nie było u- 
tworzenie systemu konkurujęcego z Jakimkolwiek istniejęcym 
czy zastępienie istn ie jęcego systemu. W systemie AGRIS połę- 
dany Jest udział srszystkich krajów. Zapewnia on kałdemu uczes
tnikowi nie tylko uzyskanie informacji z obszaru całego świa
ta, le c z  równieł umołllwia przekazywanie wyników prac własnych 
ośrodków badawczych na forum światowe. Sę to dwie nlepodwełal- 
ne korzyści srynlkajęce z uczaetnictwa w systemie.

Organizacja systeau AGRIS kształtowana była zgodnie z ge
neralnymi koncepcjami United Nations International System of 
Information fo r Science and Technology /UNISIST/, utworzonego 
pod przewodnictwem UNESCO. Podobnie Jak International Nuclear
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Information Syetem of Internationel Atomic Energy Agency /IKIS 
of IAEA/, z którym organizatorzy współpracowali przy proj^cto- 
waniu 1 współpracuję aktualnie przy eksploatacji -  AGRIS je s t  
jednę z fora rea liza c ji koncepcji UNISIST,

System ten obejmuje dwa poziomy informacyjne. Poziom pierw
szy etanowi informacja ekspresowa z całego ćwiata — AGRINOEX; 
poziom drugi obejmuje informacje specjalistyczne /opracowania 
problemowe, kompilacyjne itp ./ .

Zadaniem AGRINOEX jest zapewnienie jak najszybszej i  naj
pełn iejszej informacji o wszelkich osięgnięciach naukowych i  
technicznych z zakresu rolnictwa, zawartych zarówno w publika
cjach, jak i  materiałach niepublikotvanych -  tezach, sprawozda
niach, materiałach konferencyjnych itp . Intencję tego systemu 
jes t sprawne pozyskiwanie informacji i  j e j  rozpowszechnianie 
w obszarze całego awiata. Ogólne ramy zakresu tematycznego 
systemu sę zbleZne z konstytucyjnie określonym zakresem dzia
ła lności FAO, e więc obejmuję cełoksztełt problematyki ro ln i
cze j. Uwzględniajęc szeroki zakres powzęzeó międzydyscyplino- 
wych nie określono precyzyjnie jego ram tematycznych, lecz  
uznano, ź.e do systemu tego będzie włęczana kaZda informacja 
przydatna dla rolnictwa.

Opracowaniem informacyjnym objęte sę prace naukowe 1 te 
chniczne przedstawione w róZnego rodzaju dokumentach, jak 
księZki, artykuły w czasopismach, sprawozdania, materiały kon
ferencyjne, tezy, patenty. Eksperci oszacowali ilość dokumen
tów ukazujęcych się rocznie i  relewantnych dla systemu w gra
nicach 200 -  250 tys. Materiały wejściowe do systemu opraco
wywane sę przez uczeecnlczęce w systemie AGRIS krajowe 1 mię
dzynarodowe ośrodki informacji ro ln ic ze j. W okresie organiza
c j i  i  przy opracowywaniu eksperymentalnego wydania AGRZN0EX 
uczestniczyło l i  państw, obecnie współpracuje juZ 26 ośrod
ków Informacji ro ln icze j reprezentujęcych 64 peóstwa. ję z y 
kiem obowięzujęcym w systemie je s t  język angielsk i.

Parametry określajęce efektywność działa lności informa
c j i  ekspresowej stanowię przede wszystkim -  czas, kompletność 
1 dostępność.
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Aby zepeivnic jak najszybsze dostarczenie Informacji u lyt- 
kownlkoa. m przypadku materiałów publikowanych, połędane je s t 
opracowywanie kart wejścia jeszcze przed ukazaniem s ię  publika
c j i  na podstawie materiałów przesyłanych do korekty. Realiza
cja tego założenia jes t możliwa pod warunkiem opracowywania 
kart wejście przez ośrodki krajów, w których dana publikacja 
je s t  wydawana.

Warunek kompletności w optymalnym stopniu moZe być speł
niony wówczas, gdy wszystkie kraje przystępie do systemu i  
opracowywać będę w pełnym zakresie własne materiały -  szczegól
nie dotyczy to litera tu ry  niekonwencjonalnej. W fa z ie  wstępnej 
opracowywanie znacznej części materiałów przejęły na sieb ie naj
lep ie j rozwinięte ośrodki informacji ro ln icze j, które do te j 
pory informację tę opracowywały dla własnych potrzeb.

Dostępność Informacji jes t szczegónie waZna w przypadku 
lite ra tu ry  niekonwencjonalnej. Informacja z dokumentów nie
publikowanych będzie zamieszczana w systemie tylko wtedy, gdy 
do karty wejścia załęczona będzie kopia dokumentu, aby materia
ły  te mogły być udostępnione w formie m lkrofisz ewentualnym u- 
Zytkownikom. Ola zapewmiania dostępności informacji zamieszcza
nych w AGRINOEX -  szczególnie dotyczy to krajów ze słabo rozwi- 
nlętę s ie c ię  bibliotecznę -  utworzono sieć wymiany międzybiblio* 
tecznej AGLINET, która obejmuje obecnie 15 głównych bib liotek 
w różnych rejonach świata.

Karty wejścia opracowywane przez krajowe ośrodki informa
c j i  ro ln icze j przekazywane sę do zorganizowanego przy FAO 
AGRIS Coordinating Centre, gdzie następuje opracowanie kompu
terowe materiałów polegajęce na systematyzacji przedmiotowej, 
wydawaniu drukowanej formy AGRIMDEX oraz sporzędzaniu kopii 
taśm magnetycznych.

Systematyzacja tematyczna była przedmiotem oZywionej dys
kusji organizatorów, którzy wstępnie p rzy ję li podział proble
matyki ro ln icze j na około 150 działów i  poddziałów. Podział 
ten moZe ulec zmianom -  szczególnie w poczętkowym okresie eks
p loatac ji systemu.
Przykładowo dz ia ł Gleboznawstwo F20 obejmuje następujęce pod
dzia ły :
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FZ l B iologia gleby
F22 Fizykocheaiczne właśclwoćci gleby 
F23 Geneza i  klaeyfikecja gleb 
F24 Geodezja i  kartografia
F25 2yzność gleb« nawozy i  nawożenie roćlin
F26 Zasoby gleb i  ich wykorzystanie
F27 Uprawa gleby
F2B Erozja gleb, rekultywacja

Przyjęty podział zezwala na trzystopniowe określanie przednio- 
towej przynależności dokuoentu. na przykład:

A Produkcja roślinna 
В Gleboznawstwo
C Żyzność gleb, nawozy i  nawożenie roślin

lub
A Ochrona roślin  
В Szkodniki roślin  
C Owoce cytrusowe

Informacja ekspresowa rozpowszechniana Jest w formie dru
kowanych maszynowo egzemplarzy AGRINOEX, zawierajęcych zwięzłe 
informacje b ib liograficzne usystematyzowane tematycznie w u- 
kładzie alfabetycznym według nazwisk autorów w ramach najmniej
szych przedziałów tematycznych.
A oto przykład zamieszczanych not:

___________________________________________________ 2
1 0019941 |Oetkens,S. [ /Polska Akademie Nauk. Instytut

Genetyki i  Hodowli Zwierzęt, Dastrzębiec/. 3

Lenght o f l i f e  and reasons for disposal of Black- 
-and-lVhite Lowland cows and heifers from state _

4 pedigree stock farms In Poland,|{/In PL/« [ Długość

życia i  przyczyny usuwanie krów i  Jałówek rasy n i

zinnej czarnobiałej z obór Państwowych Ośrodków 

6 Hodowli Zarodowej.I[Prace i  Materiały Zootechniczne 7

e /Poland/./1972/, I ]/no 1/p. 53-68._____________________________ 9

10 Includes summaries /in En,Ru/,
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1 -  eześclocyfrowy numer przydzielany odrębnie dla kaldej po
z y c ji • umieszczany na poczętku ftejścla*

2 -  nazwisko autora 1 skrót lmienle«
3 -  nazwa Instytucji, w której dana praca została wykonana oraz

adres te j Instytucji /dla uao^lwlenla nawlęzanla bezpoó- 
rednlego kontaktu osoboe zalnteresowanya^^*

4 -  tytu ł dokumentu n języku angielskim.
5 -  Jęz>^ w jakim dokument jes t napisany.
6 - tytu ł w języku oryginalnym / je ó ll Język posługuje się in

nym alfabetem n lł łaciósklm zastosowane musi być transli
teracja zgodne z przyjętymi przez AGRIS zasadami/,

7 -  tytu ł czasopisma,
8 -  miejsce i  data publikacji,
9 -  numer tomu ew. zeszytu, strony publikacji,
10 -  pozostałe informacje,jak np. iloóć cytowanych pozycji b i

bliograficznych, w jakich językach podane sę w opracowa
niu streszczenia.

3est to przykład formuły zamieszczanych not z artykułów pub
likowanych w czasopleeech. Do każdego ukazujęcego s ię  numeru 
AGR1NOEX załęczane sę cztery rodzaje Indeksów: Indeks autorów, 
indeks in s ty tu c ji, w których prace były wykonane. Indeks spra> 
wozdaó i  petentów oraz Indeks rzeczowy.

Drukowana forma AGRINDEX daje zatem kilka moZllwoócl wy
szukiwania określonych pozycji.

21nacznie szerszy zakres 1 wlększę szybkość moZna uzys
kać wykorzystując taśmy magnetyczne, na których sę naniesione 
pełne informacje z karty wejścia, a keZdy element tychZe In
formacji jes t znakowany poprzez kod /patrz za ł. AGRIS Form.!/ 
Autorzy AGR1NOEX opracowali szczegółowa instrukcję wypełnia
nia kart wejścia zawartę w "Guidelines for Bibliographic Des
crip tion ” . Formuła karty wejścia została opracowana z uwzglę
dnieniem zaleceó UNISIST International Seria l Data System 
/ISOS/, International Standard Organization /ISO/, i  z  wyko
rzystaniem reguł wypracowanych przez International Nuclear 
Information System /INIS/. Istotnym elementem karty wejścia 
je s t  kod 006, w którym odnotosrywana je s t  przynależność tema
tyczna dokumentów oraz jego charakterystyka. W następnych ko-
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dach podawany jea t śc is ły  opis b ib liograficzny, aż do kodu 620. 
w którym zamieszczane SQ deskryptory określajęce przedmiot ba
dań oraz dane geograficzne. Karty wejścia opracowano w takiej 
formie, aby moZna było wymieniać informację pomiędzy międzyna
rodowymi systemami informacyjnymi róZnych dziedzin, o i l e  za j
dzie tego potrzeba. Oednolite karty wejścia dla wszystkich kra
jów - Jednolita forma oznaczeń bibliograficznych będzie na pew
no czynnikiem ułatwlajęcyn międzynarodowę wymianę bibliotecznę.

AGRINOEX formalnie rozpoczęł swoję działalność z poczęt- 
kiem 1975 roku i  xnformecje ekspresowe ukazuję s ię w odstępach 
miesięcznych, w przyszłości ukazywać się będę w odstępach divu- 
tygodniowych.

Drukowana forma AGRINOEX rozsyłana Jest do wszystkich 
krajów świata. Ośrodki informacji ro ln icze j państw nie u- 
czestniczęcych w systemie AGRIS mogę otrzymywać egzemplarze 
AGRINOEX odpłatnie. Uczestnicy systemu otrzymuję bezpłatnie 
kilka egzemplarzy AGRZNOEX oraz taśmę magnetycznę z pełnymi 
informacjami kart wejścia. Warunkiem korzystania z taśm Jest 
posxadanie przez ośrodki centralne komputera trzec ie j genera
c j i .  Ola pełnego i  sprawnego wykorzystanie informacji zawar
tych w AG.1IN0EX Jest to warunek konieczny. Bowiem tylko przy 
użyciu komputera krajowe ośrodki informacji mogę dostatecz
nie szybko selekcjonować informację dostosowujęc Je do włas
nych zróżnicowanych potrzeb, tworzyć specjalistyczne przeglę- 
dy bib liograficzne, uzyskiwać odpowiedzi na szczegółowe pyta
nia.

Na podkreślenie zasługuję warunki uczestnictwa w systemie, 
8 mxanowxcie -  współpraca w systemxe AGRINOEX zobowięzuje u- 
czestnlkow do systematycznej i  terminowej r e a liza c ji spoczywa- 
jęcych na nich zadań.

Organizatorzy AGRINOEX przeprowadzili wstępnę kalkulację 
kosztóv/ systemu zakładajęc. Ze rocznie będzie objętych in for
mację 200 tys. dokumentów. Szacunek ten wypadł następujęco:
A. opracowanie materiałów wejściowych
B. opracowanie maszynowe materiału, pro

dukcja taśm i  drukowanie wydawnictwa
C. koszty działalności administracyjnej

razem

600 000 $

300 000 $  
200 000 $

1 100 000 $
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Koszty A W sytuecjlf gdy wszystkie państwa będę uczestniczyć 
w systemie będę ponoszone przez te państwa,proporcjonalnie do 
l lo ć c i  dokumentów opracowywanych dla systemu. Koszty В w okre
s ie  wstępnym będę pokrywane z fundacji międzynarodowej ewentu
aln ie podzielone między uczestników systemu. Koszty C we wstęp
nej fa z ie  pokrywane będę z bud:fcetu FAO. 3est to oszacowanie 
wstępne.

Drugi poziom informacyjny AGRIS obejmuje koordynację 
równego rodzaju opracowań specjalistycznych. Ideę przewodnię. 
podobnie jak i  w AGRI№EX,jest uniknięcie niepotrzebnego a 
kosztownego tworzenia duplikatów, w tym przypadku tych sa
mych opracowań kompllacyjnych. Celem jego jes t nie tylko ko
ordynacja, lecz równie! pomoc przy uzyskiwaniu potrzebnych 
dla opracowań informacji. Dysponuje on bankiem danych oraz 
różnego rodzaju Indeksami retrospektywnymi. Podstawę banku da
nych sę w głównym stopniu informacje uzy-jkiwane z pierwszego 
poziomu informacyjnego AGRINOEX. Zasady udziału w drugim po
ziomie systemu informacyjnego AGRIS nie sę tak sformalizowane 
i  zobowięzujęce, jak w poziomie pierwszym,! opleraję się na 
dobrowolnym udziale zainteresowanych stron.

Propozycje prezentowane w systemie AGRIS sę niewętpliwie 
interesujęce i  zachęcajęce do uczestniczenia w te j formie mię
dzynarodowej współpracy, W na jb liższej przyszłości Polska 
współpracować będzie w systęmle AGR3 -X, Instytucję,która re
prezentować będzie polskie ośrodki informacji ro ln icze j jes t 
Centralna Biblioteka Rolnicza.

L i t e r a t u r a

1, AGRIS: AGRINDEX. Suplementary Information FAO, Aug. 1973
2. AGnS: Guidelines for Bibliographic Description FAO/AGRIS 4 

/Rev. 1/, Dec. 1973
3, AGRIS: Subject Categories FAO/AGRIS 3 /Rev, 1/, Mar. 1974
4. Antonijevic S. Sistem AGRIS. Beograd 1975
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HALINA DOMAŃSKA
Ośrodek Inforreacjl Naukowej PAN

KRYSTYNA WIi9ZECKA
Centralna Biblioteka Rolnicza 
Resortowy Ośrodek Informacji

MIĘDZYNARODOWY SYSTEM INFORM^^COI 
ROLNICZEJ I LEŚNEJ - AGROINFORM

Na przełomie lat 1961/1962 Bułgarie, Czechosłowacja, NRD 
Polska, Węgry 1 ZSRR utworzyły Międzynarodowy Ośrodek Informa
cji z siedzibę w Moskwie /Kuba 1 Rumunia włęczyły się w póź
niejszym okresie/. Ośrodek tam miał za zadanie zorganizowanie 
Informacji dla potrzeb krajów członkowskich Rady Wzajemnej Po
mocy Gospodarczej /RWPG/.

W 1969 r. Ośrodek został zreorganizowany i powstało Cen
trum Informacji Naukowej i Technicznej. Centrum kontynuowało 
prowadzone przez Międzynarodowy Ośrodek prace nad organizację 
Międzynarodowego Systemu Informacji Naukowej 1 Technicznej. 
Głównym zadaniem Centrum ma być gromadzenie i udostępnianie 
informacji wszystkim krajom, niezależnie od ich ustroju.

W latach 1964 - 1973 Międzynarodowe Centrum prowadziło 
prace w zakresie koordynacji służb informacyjnych. W  ramach 
Międzynarodowego Systemu utworzono podsystemu dziedzinovje. 
Strukturę organizacyjnę MSINT przedstawiono na rys. 1.

W  marcu 1973 r. na 36 posiedzeniu Stałej Komisji R̂ ./PG ds. 
Rolnictwa i Leśnictwa rozpatrzono projekt orgenizacji współpra
cy w zakresie informacji rolniczej i leśnej jako dziedzinowego 
podsystemu w tworzęcym się Międzynarodowym Systemie Informacji 
Naukowej i Techniczne^ /MSINT/. Postanowiono, że Międzynarodo
wy System Informacji Naukowej i Technicznej w dziedzini.e roi-



Prace naukowo-badawcze 
Informacja patentowa 
Katalogi przemysłowe

Tłumaczenia naukowo- 
techniczne
Dokumenty opublikowane

Informacja naukowo- 
tecnniczna

r^ejestracja wydawnictw 
perlodycznych

Energii elektrycznej 
Przemysłu węglowego 
Czarnej metalurgii 
Czerwonej metalurgii 
Budowy maszyn
Chemii i przemysłu 
chemicznego
Przemysłu lekkiego 
Przemysłu spożywczego

Rolnictwa i Leśnictv/a 
/AGROINFORH/

Budownictwa
Gospodarki wodnej
Teorii i praktyki informa
cyjnej
Przemysłu naftowego i gazo
wego
Budowy maszyn rolniczych 
i cięgników
Handlu wewnętrznego
Informacji medycznej
Ochrony i poprawy środowis
ka

1. Struktura organizacyjna Ptiędzynarodowego Systemu 
Informacji Naukowej i Technicznej /MSINT/
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nlctwa 1 leśnictwa — później zwany AGROINFORM — będzie się roz** 
wljał w oparciu o doświadczenia Międzynarodowego Centrum Infor
macji Naukowej 1 Technicznej.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SYSTEMU

Międzynarodowy System AGROINFORM powstał jako jeden z 
pierwszych dziedzinowych podsystemów dla dyscyplin rolniczych 
1 leśnych /bez przemysłu spożywczego/. Strukturę organlzacyj- 
nę Systemu przedstawiono na rys. 2.

System AGROINFORM jest merytorycznie podporzędkowany Sta
łej Komisji ds. Rolnictwa i Leśnictwa RWPG. w skład której wcho
dzę ministrowie krajów partnerskich. Organem kierujęcym Systemem 
jest Rada Systemu, złożona z przedstawicieli krajowych ośrodków 
informacji rolniczej krajów RWPG. Polskę w Radzie reprezentuje 
dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej - Resortowego Ośrodka 
Informacji.

Z a d a n i a  R a d y  S y s t e m u ;
- ustalenie podstawowych kierunków działalności naukowo-techni

cznej objętej Systemem.
- rozpatrywanie aktualnych i perspeictywxcznych planów oraz 

przedstawianie ich do zatwierdzenia Stałej Komisji ds. Rol
nictwa 1 Leśnictwa RWPG,

- zapewnienie współdziałania 1 spójności Systemu AGROINFORM 
z innymi systemami w ramach MSINT.

- koordynacja prac nad budowę Systemu AGROINFORM,
- opracowanie planu kształcenia kadr dla Systemu.

Posiedzenia Rady Systemu odbywaję się przynajmniej raz w 
roku. Tematem obrad sę sprawy bieżęce zwięzane z funkcjonowa
niem systemu AGROINFORM 1 zalecenia Stałej Komisji ds. Rol
nictwa 1 Leśnictwa oraz Komitetu Pełnomocnych Przedstawicie
li Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowej i Technicznej.

Pierwsze posiedzenie Rady Systemu odbyło się w grudniu 
1973 r, w Sofii.

Rada Systemu powołała dwie grupy ekspertów jako swoje or
gana robocze:

1 Grupa Robocza ekspertów do spraw organizacyjnych 1 nau- 
kowo-metodycznych MS AGROINFORM,
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I I  Grupa Robocza do apraw koaplakaowego, tachnlcznego roz
woju MS AGROINi=ORM.

G ł ó w n y a  c a l a a  Syetaau AGROINPDRM Ja a t:
-  uaktywnianie działalności Inforaacyjnej oraz zapewnianie aca- 

łego przepływu Inforwacjl ro ln icze j 1 leśnej we wazyatklcłi 
kierunkach, rozwśj wapółpracy alędzynarodowej w zakraale In- 
fo raacjl wynikajQceJ z potrzeb apecjalnych grup użytkowników;

- ellBlnowarle niepotrzebnego dublowania opracoarywsnla dokuaen- 
tów na zaaadzle aiędzynarodowego podziału pracy z zachowanlaa 
praw autorskich 1 arydawnlczych;

- wzajewna powoc 1 arspółpraca krajów członkowskich RWPG;
-  poBoc w rozwijaniu krajowych dziedzinowych systeBów Inforaa- 

c j l  naukowo-technicznej;
-  zapewnienie wzajeanej wapółpracy z Mlędzynarodowya SyateaeB 

In fo raac ji Specjalistycznej 1 Innywl aigdzynarodowyai ayste- 
asBl in foraacji naukowej 1 technicznej:

-  opracowanie uniwersalnej k lasy fikacji in fo raac ji.
W rsaach re a liz a c ji Syateau AGROINFDRM podjgto uchwałę w 

sprawie uporzędkowanla pojęć z zakresu rolnictwa 1 leśnictwa 
przez stworzenie tezaurusów wielojęzycznych.

Przy budowle Syateau AGROINPORM uwzględniono zasadę dyns- 
alcznoścl, to Jest aożllwości doskonalenia 1 rozwoju Syateau 
w procesie eksploatacji. Struktura systeBu powinna uaożllsrić 
adaptację do zalenlajęcych się sarunków funkcjonowania Syste- 
Bu« zapewnić doskonalenia środków technicznych 1 technologii 
procesów Inforaacyjnych. ulepszanie Języka Inforaacyjnego 1 
fora obsługi użytkowników.
Ustalono następujęce etapy pracy:

1/ opracowanie projektu Syetaau.
2/ opracowanie Języka Inforaacyjnego: 

a/ typu klasyfikacyjnego -  rubrykator. 
b/ typu deskryptowego -  tezaurus.

3/ opracowanie spójnych dziedzinowych tezaurusów w po
szczególnych krajach.

4/ opracowanie założeó projektowych, projektu technicz
nego 1 projektu roboczego SystSKi.

5/ etapowe doświadczenie i  wdrożenie Systeau.
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Rys. 2. Struktura organizacyjna Międzynarodowego Systemu 
AGROINFORM
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Przy оргассягуивШи zało±ert Systemu zoeteły uwzględnione 
dokumenty noreetywne Hiędzynerodowego Systeeu Informacji Nau
kowej 1 Technicznej:

a/ komplekaosry program dalszego pogłębiania współpracy 1 
rozwoju socjallatycznaj 1 ekonomicznej In tegracji kra
jów socjalistycznych przyjęty na XX ses ji RWPG.

b/ postanoirlenle 36 1 38 posiedzenia S tałej Komisji RWPG 
do spraw Rolnictwa 1 Laónlctwa.

с/ podstawowe założenia MSINT dotyczęce rolnictwa 1 leó - 
nictwa.

d/ koordynacyjny plan prac № AGROINFORM na lata 1974-1978,
Dokumenty te maję zapewnić spójność dziedzinowego Hlędzyna- 

rodowego Systeeu AGROINFORM z mlędzynarodowyal eyeteasal In for
macji naukowo-technicznej. Jak równie! między krajowymi systema- 
a l. Jakie powstaję w poszczególnych krajach RWPG.

Przy etapowym wdrażaniu zautomatyzowanego systemu projektu* 
Je się opracowanie dokumentów z uwzględnieniem odpowiedniego po
działu pracy 1 srymlany Informacji między krajami członkami RWPG.

Wymiana informacji będzie odbywać się za pomocę ustalonej 
karty wejścia, poczętkowo będę to opisy bib liograficzne dokumen* 
tów, następnie rozszerzone o streszczenia /abstrakty/. Będzie 
wówczas moZllwa wymiana opracowanej litera tu ry  na maszynowych 
nośnikach informacji, wydawanie informacji sygnalnej,dotyczęcej 
aktualnych waZnlejszych zagadnieó gospodarczych. Ne tym etapie 
sutomatyciine opracowanie dokumentów będzie miało charakter eks
perymentalny 1 słuZyć będzie do praktycznego sprawdzenia po
szczególnych elementów projektu Systemu.

Planowane sę równie! dalsze prace metodyczne 1 organiza
cyjne nad ulepszaniem Systemu.

Dotychczasowy przebieg prac wskazuje na to. Ze pierwsze 
próby eksploatacji Systemu moZns przewidzieć w 1980 roku.

Z a d a n i a  S y s t e m u  AGROINFORM:
Informacja w obrębie Międzynarodowego Systemu AGROINFORM 

powinna obejmować wszystkie opublikowane 1 nleopubllkowane do
kumenty dotyczęce zakresu tematycznego Systemu. Dokuaenty te 
powinny być wyczerpujęco opracowane według jed n o lite j metodyki. 
Jednokrotnie sprowadzane do Systemu, wielokrotnie srykorzysty- 
wane.
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Krajowe organy Syataau b^dę a la ły  bezpośredni doatęp do 
zbioru /banku danyci)/ Syatemu. Inforaacja udoatępnlona będzie 
za poBOcę czytników oraz poprzez doetarczanle kopii dokueentÓw 
pierwotnych - w zalelnoócl od zapotrzebowania użytkowników.
W rasach rozwoju Systeeu będę prowadzone obserwacje wzrostu 
liczby  pracowników naukowych 1 epecjalletów* wzrostu liczby 
dokuasntów oraz psrspektywy rozwoju dyscyplin objętych Syste-

Selsktywne Rozpowszechnianie In forsac jl /Selektywna Dys
trybucja In foreacjl/  na określony teaat będzie realizowane dwa 
razy w Bleelęcu. Uwlelokratnlanie dokuaentów będzie wykonywane 
w rasach Syeteau poprzez sporzędzanle slkrofors 1 kopii doku- 
sentów.

Lżytkownikasl krajowyal Systesu będę: kierownicze 
organy rolnictwa 1 leśnictwa, instytuty naukowo-badaw
cze. azkoły średnie 1 sryższe. jednostki produkcyjne, ośrodki 
Inforsecyjne. placóidcl z  zakresu rolnictwa 1 leśnictwa oraz z 
dziedzin pokrewnych, organizacje społeczne 1 In.

Użytkownlkanl slędzynarodowyni Systesuj będę: organ RWPG. 
Blędzynerodowe organizacje krajów członkowskich RWPG oraz s lę -  
dzynarodowe dzledzlnosre 1 specjalistyczne aystesy In t.

Z b i o r y  S y s t e s u  powinny obejsować całę dos- 
tępnę śwlatowę literatu rę w zakresie tsstatykl Systesu. W Sys- 
tesle będzie a^korzystywane Inforsacja pochodzęcs od krajowych 
organów systesów In t. slędzynarodowych systenów In fo rsac jl dzie
dzinowej. Biędzynarodowych systesów In fo ru c jl  Specjalistycznej 
oraz Innych slędzynarodowych systenów z krajów nie będęcych 
członkasi RWPG.

Dokusentalnys zbiores Systesu AGROINFORM będzie csło- 
kszta łt krajowych zbiorów kospletcwanych poprzez opracowanie 
źródeł In fo rsac jl 1 wyslanę posiędzy członkasi Systesu AGRO
INFORM. a także z slędzynarodowych systesów in fo rsa c jl specja
lis ty czn e j.

Wszystkie kraje partnerskie będę opracowywać swoję krajo- 
wę litera tu rę  1 określonę lite ra tu rę  z poza krajów RWPG.

Wszystkie te dokusenty będę indeksowane za poaocę rubry- 
katora Syatesu 1 Międzynarodowego Tezaurusa Rolniczego 1 Leś
nego.
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w Zautoaatyzowenya Hlędzynarodowyfi Syateala AGROINFORM będ« 
raallzoMBna:
-  sta le zeaówlenle na inforaację bib liograficzny 1 faktografi

czny,
- Jednorazowe zaaówlanla na kopie Iróde l inforaecjl^
-  zaeówienla na inforaMcję typu przeglydowego.

Syatea aryezuklwanla In foraacjl bydzie epelniał naetypujy- 
ca funkcje:
1/ wydawanie fornalnego adresu dokumentu /dane b ib liograficzne/, 
2/ wydawanie eikrofora i  kopii dokuaentów według eforaallzowa- 

nego edreou dokumentu.
Proces technologiczny Syeteau przebiegać bydzle według 

następujycych zeead:
- geollngwletyczny podział pracy przy opracowywaniu dokumentów 

pxerwotnych,
- Jednokrotne zeatawlanle dokumentów wtórnych i  odpowladajy- 

cych la nośników.
- wielokrotne wykorzystywanie określonych nośników maszynowych 

w resortowych ośrodkach informacji celem zapewnienia dopływu 
informacji użytkownikom krajowym.

-  wymiana kopii dokumentów pierwotnych i  danych faktograficz
nych na ustalonych nośnikach maszynowych.

Wszystkie operacje w procesie technologicznym będę prze
biegać w następujęcych etapach:
-  zbieranie, opracowywanie i  wprowadzanie do zbioru informacji,
-  Selektypna Dystrybucja Informacji /SOI/, wydawania zbiorów 

Informacji dla skoapletowanla krajowych zbiorów w krajach 
partnerskich.

- retrospektywne wyszukiwanie in fc raa c ji przeprowadzane w spo
sób zdecentralizowany /w poazczególnych krajach/,

-  prace radakcyjno-wydawnicze.
Dokumenty wyjścia powinny zapewniać obsługę Inforaacyjnę 

użytkowników poprzez:
- SDI /Selektywna Dystrybucje Informacji/.
- odpowiedź na jednorazowe zapytania,
-  sporzędzanle kopii dokumentów na zamówienie w skali 1:1 lub 

w postaci mikrofilmu.
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-  drukoManla zbiorów Inforwacjl,
-  Inforwacja wyprcwradzone na wonitor Ысгапошу /dlaplay/.

Srodkl techniczne etoecMvane w procesie zbierania, opraco
wywania, przechowywania 1 przekazywania In fo reac jl w zautoea- 
tyzowanya ayatewle ASROINFORH obejwuj^:
-  urzędzenia peryferyjne 1 urządzenia do przygotoarywania aaazy- 

nowych nośników In forw acjl,
-  elektroniczny technikę obliczeniowy /ЕТО/.
-  urzędzenle do kopiowania 1 powielania aaterlałów.
-  środki łycznoścl.

Wszystkie kraje RWPG bloręca udział w Zautoaatyzowanya Mlę- 
dzynarodowya Systemie AGROINFORM obowlyzuje zastoeowanle tego 
eaaego typu koaputera. Jednakowego oprogramowanie, takich aa- 
aych urzydzeó peryferyjnych 1 nośników aaazynowych o jednakowej 
Btrukturze danych, Obowlyzuja ró«eile2 zaetoaowanle Identycz
nych foraatów wejścia dla opracowanej Informacji 1 takich aa- 
mych zasad Indeksowania,

Wymagane Jeat równie! uzgodnienie następujycych elesentów: 
rubrykatora. tszauruaa 1 formy opleu b ib liograficznego.

W kosztach budoRry MS AGROINFORM biorę udział wszystkie u- 
czestnlczęce kraje RWPG. Wydatki ka!dego kraju maję być nla 
mniejsze n i !  wydatki przeznaczone na budowę krajowego eyetemu 
Informacyjnego o takich samych paremetrach.

Przedstawione materiały dotyczęca powstawania 1 organiza
c j i  Systemu AGROINFORM obejmuję okres trzy le tn ie j dzia ła lności.

ROZWOO SYSTEMU

Międzynarodowy System AGROINFORM działa na podstawie o- 
kresosrych planów koordynacyjnych, ka!dorazowo opracowanych 1 
przyjętych przez Radę Systemu, a następnie zatwierdzonych przez 
Stałę Komisję do Spraw Rolnictwa i  Leśnictwa RWPG.

Obecnie Jest realizowany plan koordynacyjny prac dotyczęcy 
funkcjonowania l  rozwoju Systemu AGROINFORM w okresie 1976-1980,

Organem wykonujęcya zadania przewidziane do re a liza c ji sę 
d«d.e Grupy Robocze ekspertów, I  Grupa opracowuje zagadnienia
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шего<1усгл‘>, I I  Grupa-koMplekaowe zagadnienia techniczna* a nie
które ргоЫеву dyakutcwane aę przez obie grupy*

1 G r u p a  R o b o c z e  ekapertów do zagadnieó 
organizacyjnych 1 naukowo-eetodycznych Syateau AGROINFORM za j- 
■uja alg* Jak to wynika z nazwy* eprawawi organlzacyjnywl 1 we- 
codycznyai.

Pierwaze wykonane prace polegały na zebraniu aaterlałów 
o etanie wyjściowya Syateau i  Jego zaaobach. Naatępnle przea
nalizowano etan i  perepektywy rozwoju Syetenu In fo raac jl Rol
n iczej i  LeóneJ oraz uetalono ia tn ie jgce powlgzania 1 zaletnoś- 
c l  poaiędzy dzia ła jęcyal syeteaaai Infornacyjnyal.

Przeanalizowano załoiania fora opracowaó źródeł Inforaa- 
c j i (  usług dokuaentacyjnych* ilościowe wskaźniki przepływu aa- 
teriełów  Informacyjnych* zasady groaadzenia i  wyszukiwania do
kumentów oraz obsługi użytkowników.

Raetępnya etapea prac I  Grupy było opracowanie zakresu te- 
nstycznego Systeau. zakree ten etanowi ogólny zarys rubrykatora.

Zakres tenatyczny ujgty został w 17 działach, są to dyscy
pliny podstawowe i  kierunkowe zwigzane z całokształtem ro ln ic
twa i  leśnictwa.

W toku dalszych prac uetalono kategorie użytkowników in
formacji oraz rodzaje i  formy przekazu in foraacjl Interesuję- 
cej odbiorców określonych specjalności.

Ponadto sporządzono wykaz źródeł In fo rasc ji w poszczegól
nych działach nauki 1 produkcji z uwzględnieniem ich znaczenia 
dla tematyki informacyjnej Systeau AGROINFK}RM* wykaz ten za
wiera 3437 tytułów czasopism, w tym z krajów RWPG-664. pozosta
łe  tytuły wydawane sę w krajach kapitalistycznych. Wszystkie te 
czasopisma traktowane sę Jako zasoby materiałów źródłoarych Sys
temu. Wykaz czasopism z zakresu informacji Jeet w toku opracosry-
wania./

Obecnie dyskutowany Jest problea włęczenla do wykazu źró
deł Informacji niepublikowanych dokumentów /sprawozdania z kon
ferencji* sympozjów, zjazdów* sprawozdania z zakoóczonych te
matów bedaó naukowych* sprawozdania z podróży służbowych Itp ./ ,
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Rozpoczęte w roku 1964 opracowywanie analltyczno-syntety- 
cznych przeglądów lite ra tu ry  o światowych oslęgnlęclech nauki 
i  praktyki na określone tematy z zakresu rolnictwa 1 leśnictwa 
eę nadal kontynuowane, Oo koóca 1976 r . Polaka opracowała 43 
przeglądy,

I Grupa Robocza ekspertów do spraw organizacyjnych 1 nau- 
kowo-metodycznych aktualnie zajmuje alę opracowywaniem modelu 
funkcjonalnego, schematem dopływu informacji 1 programem szko
lenia kadr oraz prognoza rozwoju Systemu. Prócz tego pracuje 
nad doskonaleniem blelęcych prac informacyjnych, prowadzonych 
tradycyjnymi formami i  środkami,

I I  G r u p a  R o b o c z a  ekspertów do spraw kom
pleksowego, technicznego rozwoju Systemu AGROINFORM aa za za
danie opracowanie i  wdrolenie Międzynarodowego Systenu In for
macji Naukowo-Technicznej w zakresie rolnictwa 1 leśnictwa.

Dotychczasowe prace wykonane 1 prowadzone przez eksper
tów I I  Grupy koncentruję s ię  na opracowaniu technicznych za- 
łożeó projektu, projektu technicznego 1 wdrolenla Zautomaty
zowanego Międzynarodowego Systemu oraz opracowaniu Języków 
Informacyjnych dla Systemu.

Techniczne założenia projektu. W toku trzyletn ich  prac 
I I  Grupy Roboczej drogę analizy szeregu projektów przygotowy
wanych przez poszczególne kraje opracowano zadania techniczne, 
które stanowię podstawę do budowy zautomatyzowanego Międzyna
rodowego Systemu AGROINFORM. Koordynatorem tego problemu sę 
Bułgaria, NRO 1 ZSRR. Wyniki dotychczasowych ustaleń omówio
no w rozdziale Struktura Organizacyjna Systemu.

Języki lnformacv1ne Systemu. W Międzynarodowym SysteAle 
AGROINFORM przyjęto dwa Języki Informacyjne: rubrykator i  te 
zaurus.

R u b r y k a  t o r  Międzynarodowego Systemu AGROINFORM 
określa zakres tematyczny; stanowi on Język informacyjno-wy- 
szuklwewczy typu klasyfikacyjnego, Rubrykator zawiera wykaz 
dziedzin , grup 1 podgrup obejmujęcych swym zakresem rolnictwo 
1 leśnictwo.

Podział ten Jest oparty na trzystopniowej h ierarch ii. 
Pierwszy pozloB zawiera główne dziedziny rolnictwa 1 leśnictwa,
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naetepne dwa nl±sza stopnie h ierarch ii /grupy 1 podgrupy/ u- 
szczegółowieje probleeatyk^ w obrąbie danej dziedziny.

Przy budowle zakresu teaetycznego stosowano zasadf od ha
seł ogólnych do szczególoiaycha Rubryka tor oprócz haseł tewaty- 
cznych na rólnya pozloale. zawiera wieloczłonowy kod nuwerycz- 
ny. irynlkaJecy z reguł lo g ik i forwalnej. przy czya kaldy d zia ł 
/rubryka/ d z ie l i  e l f  wlnlaua na 2 poddziały /podrubrykl/.

Układ 1 kod nuweryczny rubrykators zapewniaje spójność z 
rubrykatorawl pokrewnych dziedzin i  wakrorubrykatorea. /Makro- 
rubrykator przedstawia zakres teaatyczny trszystklch dziedzin 
wiedzy objętych Mlędzynarodowya Systenee Informacji Naukowej 1 
T echnlcznaj/.

W wyniku dotychczasowych prac 1 dyskusji ustalono kolejno 
3 wersję rubrykatora. Rubrykator ten zaariera 17 dziedzin taws- 
tycznych, podzielonych na 138 grup, które z ko lei d z ie lę  s ię  na 
1400 podgrup. Obecnie przygotowywane Jest dalsze uszczsgółomrle- 
nie podgrup rubrykatora -  na 4 pozloale h ierarch ii. Dla Ilu s
tra c ji podajemy fragment podziału jednej z dziedzin.

60 Rolnictwo
60.40 Ochrona roślin
60.40.05 Ogólne zagadnienia ochrony roślin
60.40.10 Fltopatologla
60.40.15 Szkodniki
60.40.20 Chwasty
60.40.25 Metody ochrony roślin
60.40.25.05 Metody ochrony roślin  przed szkodnikami
60.40.25.10 Metody ochrony roślin  przed chorobami
60.40.25.15 Zwalczanie chwastów
60.40.25.20 środki chemiczne w ochronie roślin

Kod numeryczny /notacja/ rubrykatora Jest tak pomyślany, aby 
aolna było łatwo wprowadzać nowe hasłaAod numeryczny zwiększa 
się o 05/. Rubrykator na słulyć do k lasy fikac ji 1 sryszuklwanla 
Informacji według problemów w poszczególnych dziedzinach. Ru
bryka tor zawiera równlel odsyłacze kierujęca do Innych działów, 
grup czy podgrup w przypadkach pokrewnych zagadnlert.

M i ę d z y n a r o d o w y  T e z a u r u s  R o l n i 
c z y  1 L e ś n y .  Przy ustalaniu metodyki budowy tezaurusa
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uwzględniono ogólne zaloZenia przyjęte przy tworzeniu epójnych 
dzledzlno«rych tezaurusów w ranach Nlędzynarodowego Syateau In- 
fo raac jl Naukoivej 1 Technicznej.

Przy azczegółosryn opracowywaniu Tezaurusa Rolniczego 1 Leó- 
nego wzorowano alę na Tezaurusie Budownictwa ZSRR. który od k ll>  
ku la t  jes t eksploatowany. Mlędzynarodosry Tezaurus Rolniczy 1 
Laóny zawiera skład leksykalny dla tych saaych dziedzin, które 
uwzględniono w rubrykatorze oraz uzupełniony je s t  dwoaa dzlała
ni nodyfIkatorów /właściwości 1 pojęcia ogólne/.

Działy Międzynarodowego Tezaurusa Rolniczego 1 Leśnego;
-  podstasry społeczno-polityczne, zsrzędzanle. planowa

nie 1 skononlka produkcji ro ln icze j
-  biologia rolnicza
-  gleboznawstwo
-  uprawa r o l i
-  nelloracja rolne
-  hienia rolna
-  ochrona roślin
-  produkcja roślinna
- produkcja zwierzęca
-  weterynaria
-  gospodarka leśna
- łosdectwo 1 gospodarka łowiecka
-  ochrona środowiska kr rolnictw ie
-  nechsnlzacja 1 elek tryfikacja  rolnictwa
-  budosmlctwo w iejskie
-  obrót produktów rolnych
-  właściwości
-  pojęcia ogólno

Tezaurus je s t  tworzony etapani. zarósmo je ś l i  chodzi o 
liczebność i  dobór deskryptorów. jak 1 o wersje językowe. Naj
pierw uzgadnia s ię  eewantyczne znaczenie pojęć w dnu językach -  
rosyjskla i  nlewlecklw. następnie w odstępie pół rocznyo do
stosowuje s ię  terwlnologlę deskryptorów w językach narodosrych. 
Oeśli chodzi o liczebność 1 dobór deskryptorów. to równocześ
nie wprowadza się  hasła do isszystklch dziedzin. Najpierw opra
cowano zbiór lOOO deskryptorów. w następnya etapie 15СЮ. potea
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2300, obecnie zakres ełownlctwa poszerzony Jest do 5000 deekryp- 
torów. Przewiduje s ię . ie  w końcowye etapie proc tezaurus bę
dzie zawierał około 20000 deskryptorów. Oeskryptory w tezaurusie 
powięzane sę kodea iden ty fikacji /kod nuweryczny/, a ich pozycję 
w hierarch ii odzwierciedla notacja alfanumeryczna. P ięc iocy f- 
rowy kod iden tyfikacji jes t niezalełny od pozycji w h ierarch ii 
1 ustala identycznoćć eeaantycznę deskryptorów w Językach naro
dowych, tzn. ±e wszystkie równoznaczne deskryptory maję ten sam 
kod iden ty fikacji.

Notacja składa się z l i t e r  i  cyfr,w  sumie maksysalnie z  l i  
znaków, które podaję informację: numer deskryptora grupowego, 
stopień h ierarh li i  numer deskryptora właściwego. Oeskryptory 
grupowe Tezaurusa Rolnictwa i  Leśnictwa muszę być zgodne z des- 
kryptorani makrotezauruse Międzynarodowego Systemu Informacji 
Naukowej i  Technicznej. Budowa notacji pozwala na zastosowanie 
ośniostopniowej h ierarchii deskryptorów, praktycznie jednak 
wykorzystuje s ię 3-4 stopnie: na Jednym poziomie h ierarch ii mo
żna umieścić 99 deskryptorów.

Zwięzki hierarchiczne i  kojarzeniowe oraz kod identyfika
c j i  deskryptorów w Międzynarodowym Tezaurusie Rolniczym i  Leś
nym в deskryptorami w krajowych tezaurusach muszę być takie 
same, co zapewni ich spójność.

Układ deskryptorów w opracowywanej obecnie pierwszej wer
s j i  tezaurusa jes t monohiererchiczny, polih iersrchia będzie 
zastosowana w następnej w ersji.

Oeskryptory tezaurusa można podzielić na kategorie pojęć;
- dotyczęce człowieka /podmiot, roln ik , rybak, robotnik itp ./ , .
- dotyczęce obiektów /roślina, zwierzę, maszyna/,
- dotyczęce procesów zależnych od człowieka /siew, namrożenie, 

sortowanie/,
-  dotyczęce procesów niezależnych od człowieka /aeyailacja, od

dychanie, bielicowanie/,
-  dotyczęce właściwości /gęstość, lepkość/,
-  dotyczęce pojęć abstrakcyjnych /dyscyplina naukowa, terminy 

ekonomiczne/.
Tezaurus zawiera deskryptory i  askryptory w Języku rosy j

skim i  niemieckim. Składa się on z części alfabetycznej i  sys-
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teeatycznej. Zastosowano następujęcy systee odsyłaczy: 
deskryptor 
deskryptor szerszy 
deskryptor w$±szy 
deskryptor kojarzeniowy 
synonla /aakryptor/
Wydruk aktualnie opracowywanej czyści alfabetycznej 1 sys- 

teaatycznej tezaurusa Jest planowany na Jesień 1977 r ,  /wersja 
pierwsze/.

Równocześnie z budowę tezaurusa sę prowadzone doświadcze
nia z próbnya Indeksomnlew dokuaentów. Doświadczenia te aaję 
na celu,obok sprawdzenia przydatności Tezaurusa Rolniczego 1 
Leśnego, rozszerzenie składu leksykalnego tezaurusa, sprawdze
nie spójności seaantycznego znaczenia deskryptorów w Języku 
rosyjskie 1 nieelecklB oraz opracowanie eetodykl Indeksowania 
dokuaentów w Systeele. Kllkoaa aetodaal indeksowano te sane 
dokuaenty. Obecnie sprawdza s ię  przydatność stosoawanych aetod 
indeksowania oraz ocenia prawidłowość h ierarch ii 1 składu lek
sykalnego tezaurusa za poeocę pytań Inforaacyjnych dotyczęcych 
treśc i wcześniej Jul zaindeksowanych dokuaentów. Wyniki tych 
prac będę porównane 1 przedstawione na poczętku 1978 r.

Budowa wielojęzycznego wlędzynsrodowego tezaurusa Jest 
procesen złolonys. Bardzo duZo trudności sprawie znalezienie 
ekwiwalentnych pojęć określonego deekryptora w В Językech. Róż- 
ny Jest teZ zakres znaczeniowy wielu pojęć w różnych Językach, 
co koBplikuJe ustalenie h ierarch ii. Wiele obiektywnych trudnoś
c i  sprawia ró««nleZ szeroki zakres dyscyplin głównych i  poaocni- 
czych, które obejmuje rolnictwo,

Polska na dodatkowe trudności, gdyż Jest Jedynya krajen w 
Systemie, który nie ma krajowego tezaurusa rolniczego.
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R E C E N Z O E O M Ó W I E N I A

PROBLEMY ZAUTOHATYZOWANEO ANALIZY TEKSTÓW 
W OęZYKU NATURALNYM^

Badania nad wykorzystanlea koaputerd* m bibliotekach 1 
ośrodkach in fo raac jl wykazały, la  zaatoaowanla koaputera do ln> 
fo ra a c jl naukowej nla zawaza nalały do udanych. Wzrost kosztów 
przetawrzanla in forwacjl przy złolonoóci procaaów zwlQzsnych z 
autoaatyzacjf Joat nlawapółalarny do uzyskiwanych afektów. W ce
lu uzyskania zadom la jęcy^  rezultatów nla srystarczy proste 
przejócle z aetod rpcznych na zautowatyzowane: niezbędna Jest 
opracowania nowych technik 1 algorytaów postępowania.które po
tra fiłyb y  sprostać wyaaganloa zarówno koaputaryzacjl,Jak 1 po
trzebom Inforwacjl naukowej,

Pomlao truiJnoócl 1 nlepoivodzan koaputer na przestrzeni os
tatnich 20 1st powoli acz konaakwentnla utwierdzał ewoję pozy
cja w procesach przetwarzania, przechowywania 1 sryszukistanla 
In forw acjl. Elaaantanl przekeztałcanyal przy Jego użyciu aogę 
Jul być nie tylko symbole matematyczna, lecz  rósmiel słowa,fra
zy. całe dokumenty będl Inne noónlkl Informacji. Zadecydowało 
to m.In. o coraz szerzej p o ję ty^  próbach zastosowania maszyn 
w pracy nad tekstami w Językach naturalnych. Problemom tego ro
dzaju poówlęcona Jest omawiana praca G. Saltona.

^Opracowano na podstawia: Gerard Salton: Dynamie Information 
and Library Processing. New York; Prentlca-Hall. Inc. Engle> 
wood C l i f fs .  1975. 523 s.

113



Według autora ksl«±ka ta aa przerzucić poaoat poaigdzy 
naukę o koaputarach a Inforaację naukowę. Poaoatea tya powinno 
stać eię przyjęcie nowego "drodowlaka dynaalcznago" dla dzla> 
łalnońci Inforaacyjno-wyazuklwawczaj. Chodzi tu przede wszyst
kie o ideę 'b ib lio tek i dynaalcznej' /dynaaic library/ 1 dzla ła- 
jęce na Jej gruncie procesy dynamicznego przetwarzania informa
c j i .  Główny sens tego postulatu sprowadza się do wykonywania 
proceaów, takich jak analiza treóci dokuaentu. klasyfikacja do- 
kunentu.czy ta l wyszukiwanie In foraacjl przy s ta łe j współpracy 
z użytkownlkiea 1 przy clęgłyn przystosowywaniu się procesów 
do zmieniajęcych się wyaagaó i  uwerunkowaó.

Proponowane przez Saltona 'środowisko dyneelczns' opiera 
alę na trzech następujęcych zasadach.

1. Systen b ib lio tek i acentrallzowanej. w której kaśdy ma
te r ia ł wejściowy przechodzi kolejne etapy przetwarzania i  u le
ga atopniowye wodyfIkacjoe.

2. Molllw le najszersze srykorzystanle działań skoordynowa
nych, takich Jak scentralizowane działalność Inforeacyjno-wy- 
ezuklwawcze, opracowanie wspólnych katalogów, ujednolicenie o- 
peracji bibliotecznych 1 In.

3. Dopuszczenie do współdziałania użytkownika, który 
miałby wpływ na operacje wyszukiwawcze, procesy indeksowania, 
kontrolę zbiorów itp .

Stanowisko takie wyraźnie sprzyja rozwojowi standardowych 
1 skoordynowanych rozwlęzeń w dziedzin ie systemów łnfornatycz- 
nych, jakkolwiek jednocześnie pozwala poszczególnym ośrodkoe 
przystosowywać swój p ro f i l  do specyficznych wymagań i  zapotrze
bowań własnych użytkowników.

Zasadniczym zadaniea dla spełnienia tego typu założeń jes t 
utrzymanie systemu s ie c i ośrodków Informacyjnych 1 b ib lio tecz
nych 1 'przepływu' Informacji. Poszczególne partie księżki sę 
próbę odpowiedzi na pytanie, jak sprostać temu przedsięwzięciu 
dysponujęc komputerem.

W przednowxe autor dokonuje podziału poszczególnych roz
działów księżki według dwóch zasadniczych profilów ; jedne z 
nich aę wyraźnie ukierunkowane na problemy wyazukiwania In fo r- 
nacjl, pozostałe natomiast poruszaję problemy komputeryzacji
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Jako tak ie j. Podział taki ułatwia czytelnikowi akoncanti 
alQ na najbardzlaj Interesujących go zagadnieniach. Podobne 
rozłożenie akcentów nie pozostaje oczyw iicle bez związku ze 
zróżnicowanym atopnlea trudności poszczególnych p a r t ii książ
k i.

N iezależnie od powyższej k lseyrzkecjl, opartej ne opro fi
lowaniu teaatycznya, całość pracy Jeat podzielona na trzy częś
c i ,  Część pleraraza atanoad. wprowadzenie do zagadnleó "środowi
ska dynaelcznego" i  zawiera w aterlsł łatwo przyswajalny nawet 
dla czytelnika nie obytego z autowetycznyal eystsnanl in forea- 
cyj no—aryszuklwawczynl,

Pozostałe dwie części prezentuję probleay bardziej złożo
ne, wyeagajęce od odblORCy pewnej wiedzy fachowej oraz przygo
towania nateaetycznego. Dla czytelnika oswojonego z aparaten 
wateastyczno-loglcznya stosowanyw przez Saltona rozdziały te 
nie powinny sprawiać kłopotu. Jakkolwiek sę one trudne ze wzglę
du choćby na różnorodność 1 złożoność przedstawionych w nich 
technik 1 zastosowanych wetod i  ob llczeó,

W części drugiej eutor owawia techniki watewatyczne stoso
wane przy budowle systewów oraz przy Ich ocenie. Na wstępie wpo- 
ro wlejsca poświęca badanlow etatyatycznyw procesów zwięzanych 
z przetwarzanlea In forw acjl, co stanowi podstawę b lb lloaetryk l. 
Twierdzi on, że uogólnienia statystyczne wraz z obserwacjawi 
ewplrycznywl pozwalaję na wyprowadzenie określcpych teoretycz
nych sforwułowaó pomocnych przy op ie le  wielu strukturalnych 1 
funkcjonalnych aspektów procesu przetwarzania In forw acjl. Przy- 
kładea takich, wyraźnie zresztę arbitralnych forwuł, wożę być 
prawo Polssona, wykorzystymne przy op isie liczby  wypożyczeń 
1 obiegu charakterystycznego dla kalężek w danej b ib lio tece w 
przeclęgu danego okresu.

G. Saltona szczególnie Interesuję zjawiska o charakterze 
hlperbolicznyw. Za ilu strację  wożę posłużyć tu chociażby dys
trybucja artykułów w lite ra tu rze  czesoplświenniczej; pojawia
nie e lę  artykułu na dany tewat w danyw czasopiświe powoduje 
zazwyczaj napływ nowych wypowiedzi ne dany tewat. Podobnie, 
J eże li dysponujewy skoóczonys zbiorea Jednostek charakteryzu- 
Jęcych się pewnę wspólnę własnośclę, przy czyw dostęp do po
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szczególnych Jednoetek jes t Jednakowy* to dla Jednostek wybra
nych raz Is tn ie je  większe prawdopodobieństwo ponownego wyboru. 
Ola określenia prawidłowości tego typu i  Innych autor wyprowa
dza 1 onawia szereg aodeli teoretycznych.

Część trzecia  Jest pewnego rodzaju nawlęzaniea do zagad
nień poruszanych na poczętku ka ię ik i. Posługujęc s ię skoapli- 
kowanya aparatea analizy aatenatyczno-logicznej* autor zajnuje 
się bardziej szczegółowyal probleaaai procesu indeksowania i  
wyszukiwania in fo raac ji. Porusza przede wszystkie problea auto
matycznych necod budowy 1 prowadzania kartotek* Jak te ł in
deksowania dokumentów oraz k lasy fikacji dokumentów 1 zapytań. 
Nawięzuje szerzej do wprowadzonego pojęcia "clustered f i l e " *  
a więc kartoteki zbudowanej na zasadzie jed no lite j "w lęzkl" 
/cluster/. Dokumenty zgrupowane w jednej "więzce" wyposażone 
sę w Jednakowe opisy treśc i — co odzwierciedlaję zespoły wskaź
ników wag -  przy czyś kaZdę "więzkę" charekteryzuje typowy dla 
n iej p ro f i l  tematyczny* c z y li "centroid"* przypominajęcy środek 
ciężkości bryły. Tak zorganizowana kartoteka pozwala zdaniem 
autora lep ie j sprostać wymogom "środowiska dynamicznego".

Dynamizm* na Jaki zezwala "clustered f i l e " *  widoczny Jest 
przede wszystkim w sposobie umiejscowienia dokumentu w zbiorze 
oraz stopniu łatwości jego mryszukania. Bezpośrednie dezyderaty 
użytkownika mogę prowadzić do zmian w zap isie parametrów cha- 
rakteryzujęcych dany dokument /poprzez zmianę wskaźników wagi 
przy nazwach* wycofanie obecnych lub wprowadzenie nowych nazw/ 
będZ nawet do przeniesienia danego dokumentu do innej "w ięzki" 
o odmiennym profilu  tematycznym.

Podobne przeklasyfikowania czy teZ aktuelizacje zbioru ma
ję  mzejece w wyniku kolejnych prób wyszukiwawczych, dokonywa
nych w celu wykrycia stopnia relewantności wydobytych dokumen
tów. Proces wyszukiwania dopuszcza więc wstępne przeszukiwania 
zbioru dla każdego zapytania wchodzęcego do systemu. Pewnę i -  
lość każdorazowo otrzymanych dokumentów przedstawia się użytkow
nikowi do przeteatowania ze względu na relewantność; Jego in
formacje wpływaję na ewentualne zmiany w op isie dokumentu 1 Je
go miejsca w zbiorze.
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Pozostałe partie trzec ie j części ka lęlk l pośailęcone aę 
problenoe przetwarzania tekstów w Jęz^ach naturalnych i  oce
nie przydatności dotychczasowych eetod analizy Językowej przy 
opisywaniu treści dokueentu netodaal zautomatyzowanyni. Wnios
k i 1 postulaty dotyczęce tych dwóch ostatnich kwestii podsueo- 
wano pon ile j. Oaówlenle to nie na charakteru reprezentatywne
go dla ca łośclisn l pod względea stopnia trudności kslęlkl^anl 
je j  n lezaiernle złolonej strony werytorycznej.

Ujsujęc rzecz bardzo ogólnie* przyjwuje się* ie  analiza 
treśc i dokuaentu przedstawionego w języku naturalnym powinna 
polegać co najmniej na Iden ty fikacji pojedynczych terminów 1 
określeniu r e la c ji jak ie pomiędzy nimi zachodzę. Tekle 
metody* które opieraję się tylko na wydobywaniu z treśc i po
jedynczych słów czy choclalby całych fraz* nie mogę prowadzić 
do zadowalajęcych rezultatów.

Analiza treśc i powinna uwzględniać dwa rodzaje zwięzków 
zachodzęcych w tekście: z  jednej strony re lac je  analityczne* 
znane równie! jako loglczno-semantyczne* z drugiej natomiast 
re la c je  syntetyczne* c z y li llngwlstyczno-semantyczne. Pierw
sze określaję zwięzki Istn le jęce sta le pomiędzy jednostkami 
językowymi* a więc np. te* które zachodzę pomiędzy “ rodzice”
1 “d z ie c i” * będ! pomiędzy “ językoznawstwo” 1 “składnia” . Nie
którzy uwaiaję* że w celu Iden ty fikacji r e la c j i  tego typu wy
starczy dysponować słownikiem zawlerajęcym d e fin ic je  poszcze
gólnych jednostek leksykalnych oraz przykłady typowych kon
tekstów* w których jednostki te mogę się pojawiać* Natomiast 
w wypadku r e la c j i  syntetycznych mamy do czynienia ze zwięz- 
kaml występujęcyml pomiędzy terminami w danym konkretnym uży
ciu .

Salton twierdzi* że system analizy treśc i* który wycho
dziłby poza Identyfikację pojedynczych terminów, musiałby dys
ponować potrójnym aparatem.

Po pierwsze* niezbędnym dla sprawnego funkcjonowania ta
kiego systemu sta je s ię opis danego pola semantycznego* na któ
rym dany system funkcjonuje. Opla taki podawałby podstawowe 
pojęcia* czy też nazwy Istotne dla danej dziedziny wiedzy* u- 
względnlajęc jednocześnie podstawowe zwlęzkl loglczno-semanty
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czne poBlQdzy л1«1. Przy eysteaach działających obecnie brak 
Jednakie Jednonyślnoścl co do tego, co stanowić powinno a le- 
nentarnę encyklopedię wiedzy dla dziedzin, na których ayatewy 
te operuje. Jak równia! co do aaoego sposobu budowania podob
nego koapendlun.

OruglB z ko lei warunkiea sprawnej analizy treśc i Jest po
siadanie odpowiedniej aetody. I  tu P^ak niestety zsdowalajęcej 
te o r ii lingwistycznej, która byłaby w etanie przedstawić cha
rakterystykę Jednostek leksykalnych i  zespolić Ję z regułeal 
językowyai tak, aby eprostac całej zieloności Języka netursl- 
nego i  podołać Jednocześnie wyaogoa systeaów zautoaatyzowanych. 

Trzecie załolen le dotyczy zespołu procedur, które pozwo
liły b y  przypisać kaZdeau cięgowi wejścloweau strukturę głębokę, 
okraślajęcę llngwlstyczno-seeantyczne re lac je  powiędzy Jednost
kami otrzyaanyai w erynlku analizy lingw istycznej. Jak równie! 
re lac je  loglczno-seaantyczne wydobyte z encyklopedii.

W syeteaach działajęcych obecnie Żadne z tych trzech częś
c i  składowych nie Jest opracowana na ty le  dobrze, by zapewnić 
poprawnę analizę tekstu w Języku naturalnym przy uZyclu kowpu- 
tere.

Przy Iden ty fikacji treśc i dokumentu zasadnicze rola przy
pada analizie językowej. Kłopoty z wieloznaęznościę i  złoZonoś- 
c lę fora Językowych ulegeję zwiększeniu przy zautomatyzowanych 
metodach In terpretacji tekstu. Występuję one na różnych etapach 
analizy językowej. I  tak, na przykład róZne c ię g i wyraZeó aogś 
być uZyte dla wyrażenia te j samej treśc i.
1. Interesuję się a.zn. eutomatycznya przetwarzaniem danych.
2. Automatyczne przetwarzanie danych Jest Jednym z moich za

interesować.
3. Zainteresowania moje skuplaję się takZe na automatycznym 

przetwarzaniu danych.
Z kolei w dwu cięgach bardzo podobnych ro le semantyczne 

przypisane poszczególnym elementom mogę być zupełnie odmienne>
1, To Jest łatwe w uZyclu.
2. To je s t niebezpieczne w uZyclu.

Zdanie pierwsze odczytujemy jako: "tego uZywa się z ła t -  
wośclę" i  "to " występuje w r o l i  obiektu. Natomiast w zdaniu
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druglB ‘‘to" Jest egensea. e całe zdanie eolna zinterpretować 
Jako *to grozi nlebezpleczeAstwee. gdy Jest etosowane".

Przy zwięzkach analltycznyćh Is tn ie je  co prawda aolllwość 
wydzielenia w słowniku znaczeń poszczególnych terminów, trudno 
Jednak mówić o niezawodnych metodach kojarzenia poszczególnych 
znaczeń w konkretnych ulyclach. Na przykład Jakkolwiek zrobimy 
rozróżnienie pomiędzy znaczeniami wyrazu “pokój" Jako -  “ po
mieszczenie" . "stan bez wojny", oraz "akt deklarujęcy zaprzes
tanie konfliktu" - to w wypadku wyrażenia "głoóny pokój" trud
no przewidzieć czy chodzi tutaj o hałaśliwe pomieszczenie, czy 
też o słynny rozejm.

Obecnie trudno Jeszcze mówić o tym. że is tn ie ję  takie me
tody analizy tekstów w Języku naturalnym, które potrafiłyby 
odróżnić wszystkie sposoby wyrażanie znaczeń i  dać la  odpowie
dni zapis.

Badania tekstu z punktu widzenia Językowego obejmuję trzy  
stopnie: analizę morfologlcznę, składniowę i  seeantycznę.

Analiza morfologiczna spełnia w zasadzie Jedynie funkcję 
pomocniczę: JeJ celem bywa zazwyczaj znormalizowanie słownika 
za pomocę reguł słowotwórczych. Najczęściej Jest to tzw. od
rywanie afiksów, co pozwala zredukować słowa do wspólnego te
matu, Jak np. w wypadku słów: analizator, analiza, analizowa
ny, analizować, I tp , Przy wyszukiwaniu informscjl wyrazy zre
dukowane pozwalaję dotrzeć do Jednostek dotyczęcych pojęć po
krewnych.

Systemy polegajęce na odrywaniu aflkeów mogę również zna
leźć zastosowanie przy określaniu kategorii gramatycznych wy
razów. I  tak np. w Języku polskim wyrazy zakończone foreantem 
"acz" to zazwyczaj rzeczowniki wskazujęce na wykonawcę czyn
ności: biegacz, spawacz, lodołaeacz, Łtd. Należy Jednocześnie 
podkreślić. Iż  słowniki będż l is t y  wyrazów zredukowanych do te
matu pozwalaję na bardziej ekonomiczny zapis.

Analiza składniowa stosowane przez dany system może byc 
albo "ograniczona" /lim ited/ albo "pełna" / fu ll-sca le/ . Pierw
szy typ wykorzystuje wiedzę o pojedynczych słowach 1 kontekście, 
w którym one występuję. Polega on na przydzieleniu słowom w 
tekście kodów składniowych wybranych z l is t y  słów funkcyjnych.
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•łownlke euflksó» cry te± l is t y  «pyj^tków od zasad odrytMnla 
BufiksóK. Kaldej k lasie, do której przydziela a i«  poszczegól
ne terainy, przypisana Jest odpowiednie postępowanie, a więc 
wskazówki, czy dany teram  naleiy opuścić, uiyć jako terała in 
deksowany, czy pozostawić w celu ewentualnego wcielenia do fr e 
zy indeksowanej.

Syateay dokonujęce pełnej analizy składnioMj is tn ie ję  za
zwyczaj tylko Jako narzędzie teoretyczne. Większość z nich o- 
plera się na granatykach struktur frazowych. Dzlsła ję one będż 
na zasadzie "top-to-bottoa*', a więc zaczynaję od pełnych zdaA,
8 poprzestaję na pojedynczych eleesntach struktury, będi ta i 
w kierunku odwrotnye, kiedy to strategia polega na analiz ie  po
jedynczych słów 1 łęczenlu ich we frazy, których koebinacjs 
tworzę w ostateczności pełne zdania.

Is tn ie ję  Jednocześnie analizatory składniowe, które uwzglę> 
dnlaję strategie bardziej zło ione. Jak np. dołęczanie, opuszcza
nie będi zastępowanie Jednostek. Operacje te wogę słuiyć sprowe- 
dzanlu do wspólnego forwatu składniowo róinych a znaczeniowo i -  
dentycznych s forwułoweó.

Niezależnie od wetod składniowych eystesy tego rodzaju wo
gę stosować ponocniczD procedury aenantyczne. Analizy tak prze
prowadzone biorę pod uwagę kontekst eeaantyczny, i  to zarówno 
ten sprecyzowany w tekście podlegajęcys an a liz ie . Jak i  ten 
szerzej pojęty, rozualany Jako p ro fil tematyczny właśclsry dla 
tekstów tego rodzaju co rozpatrywany.

O i l e  w standardowej ana liz ie  składniowej kontekst okreś
la jęcy relac je  lingwlstyczno-sewantyczne nie wykracze poza 
granice pojedynczych zdań, o ty le  przy ana liz ie  znaczeniowej 
jest on poszerzony tek, że obejnuje cełe dokuwenty a nawet Ich 
zbiory. Syetes analizy eeaantycznej powinien więc brać pod u- 
wagę wiedzę o deny^ przedmiocie 1 o zwięzkach poelędzy tys 
przedmiotea a świates zewnętrznym.

Badania nad stworzeniem sprawnej analizy treśc i doprowa
dziły  do wyodrębnienia dwóch zasadniczych kierunków. Z jednej 
strony wysiłki za lerza ję do zbudowania uniwersalnego alfabetu 
seirentycznego opartego na zespole podstawowych przedmiotów 1 
re la c ji poBiędzy nimi. W ramach tak rozumianego modelu in ter-
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pretac jl eeaantycznej znaczenia przedataalana aę za ponocQ аЬв~ 
trakcyjnych r e la c jl alędzy koablnacjaal przedmiotów.

Przaciwnlcy podobnej nadstruktury teoretycznej forsuję 
przekonania, te  znaczenia zawarte w tekstach pisanych powinny 
w sposób oczywisty być odniesione do fora Językowych ulytych 
przez autora, e więc powinny być analizowane poprzez rozpatry
wanie zwlęzków. w które wchodzę poaiędzy eobę pojedyncze słowa 
lub frazy.

IV praktyce wlękezoóć systeaćw analizy semantycznej etano
wi pewnego rodzaju kompromis pomiędzy tymi dwoma stanowiskami.

Wymagania sklarowane pod adresem systemów tego rodzaju 
autor grupuje w następujęcych podpunktach. System powinien:

1/ określać, kiedy dwa zdania lub Ich fragmenty sę syno
nim Iczna;

2^ wykrywać wieloznaczności semantyczne typu "pokój był 
krótk i” :

3/ odrzucać te znaczenia, które w danym kontekście sę 
srykluczone przez wiedzę użytkownika o rzeczywistości, np. dla 
"pokój był kwadratowy";

4/ wykrywać sprzeczności pomiędzy różnymi zdaniami będż 
częściami zdaó;

5/ określać prawdziwość danego wyrażenia na podstawie zna
jomości kontekstu językowego, będż je ż e l i  to konieczne, na pod
stawie wiedzy o świacie.

N lezala ln le od tego. że analiza składniowa 1 semantyczna 
mogę być stosowane równolegle, te dwa sposoby badania tekstu 
traktuje się właściwie Jako kryteria  podziału systemów. Mamy 
więc do czynienia z dwoma typami systemów.

1. Systemy oparte na an a liz ie  składniowej /parsers/, któ
re dla danego wyrażenia w Języku naturalnym sporzędzaję zestaw 
drzew syntektycznych wskazujęcych tak na gramatyczne funkcje 
każdego terminu. Jak 1 ne re la c je  poaiędzy tymi terminami.

2. Systemy oparte na an a liz ie  semantycznej /Interpreters/, 
które bazuję przede wszystkim na Informacji semantycznej wydo
bytej ze słownika lub encyklopedii.

21atrzymajmy się na systemach semantycznych. Te z nich. 
które wywodzę się z pragmatycznego rozumienia języka nstural-

121



nego Jako formy celowej dziełalnoćcl ludzkiej. e nie Jako abs
trakcyjnego rachunku synboll wybranych z alfabetu pojęć pier
wotnych, daję się podzielić no trzy grupy.

Pierwszy a o d e 1 posługuje się pojęcie» к a t e- 
g o r y z a c j  i. Oego podstawę Jest zespół kategorii, będż 
wskaźników semantycznych, przydzielanych słowo» Języka neturel- 
nego w celu scharakteryzowania ich własnoócl eenantycznych,
I tek np. “kawaler* posiada takie cechy Jak: ludzki, aęski. nie 
żonaty.

Przy określaniu znaczenia zdania wskaźniki semantyczne ka
tegoryzuj ęce poszczególne słowa sę łęczone przy użyciu określo
nych reguł, które z kolei identyfikuję pewne konbinacje Jako 
poprawne, a inne Jako błędne. Przypisywanie znaczenia słowu 
Jest zwlęzane z konceptualizację okrećlajęcę zwlęzkl, w które 
dane słowo może wchodzić z innymi ełowanl w tej samej struktu
rze. W ten sposób charakterystyka słowa “bić* Jako aktu fizy
cznej agresji może sprecyzować bliższe okoliczności zwlęzane z 
czynnośclę "bicia*, a mianowicie identyfikację agenss Jako o- 
soby, obiektu czynności Jako osoby lub zwierzęcia oraz ewentu
alnie instrumentu należęcego do kategorii faktycznej lub przy
sposobionej broni.

M o d e l  a s o c j a c y j n y  polega na wykorzysta
niu sieci pojęć powięzanych wzajemnie drogę skojarzeó. co od- 
zwierciedlaję krawędzie pomiędzy parami wierzchołków. Wierz
chołki te przedstawiaję zazwyczaj przedmioty, wydarzenia, po
jęcia, itp., natomiast krawędzie określaję ich własności będż 
też łęczęce je relacje. Relacje te mogę być tyou logiczno-se- 
mantycznego /encyklopedycznego/ albo też llngwistyczno-seman- 
tycznego, a więc oparte na zależnościach kontekstowych.

Ostatni model, to m o d e l  p r o c e d u r a l n y ,  
którego podstawę Jest założenie, że w celu zbudowania semanty
cznej interpretacji tekstu w języku naturalnym, konieczne Jest 
połęczenle informacji otrzymanej w wyniku analizy semantycznej 
z wiedzę o faktach pozajęzykowych na danym obszarze tematycz
nym, zebranycn w materiałach encyklopedycznych.

Większość z istnlejęcych programów analizy semantycznej 
tekstów polega na wydzieleniu w każdym zdaniu Jego części za-
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eadnlczejf orzeczeniowej 1 ustaleniu je j  związku z pozoetałysl 
elenentanl danego zdania. Eleaenty te określa się Jako ro le . 
Przykładani ró l - czy też przypadków w ujęciu gramatyki Fillmo
re ' a - mogę być agens /А/, Instrument /I/. objekt /0/ 1 in .
D efin ic je  r o l i  semantycznej wyględaję przykładowo:
1 : instrument /zazwyczaj przedmiot fizyczny/ używany do «ryko- 

nywania czynności,
A : przyczyna za jśc ia , będż bezpośredni wykonawca czynności.

Chsrakteryetyks słowa "bić** daje s ię więc wyrazić na przy
kład w zap isie: /А O I/ -  Запек /А/ "bił** psa /0/ kagańcem /I/. 
Llngwietyczno-semantyczne re la c je  utworzone na podstawie anali
zy przypadków można zastępie szeroko rozumianę wiedzę encyklo- 
pedycznę.

Większość z działajęcych obecnie w praktyce systemów wy
korzystuje w pi*ocesach analizy zarówno reguły składniowe. Jak 
1 semantyczne. Ogólnie rzecz bioręc, analizy ayntaktyczna i  
semantyczna przeprowadzane sę n ieza leżn ie, przy czym składnie 
wykorzystuje s ię często dla rozwięzanis problemów natury se
mantycznej, natomiast procedury semantyczne służę do wyjaśnia
nia wieloznaczności powierzchniowych. Zdarza się jednak, iż  
podejmowane sę próby całkowitego zintegrowania składni z aeman- 
tykę,

Salton zwraca uwagę na to , że znacznę liczbę arynlenlonych 
przez niego modeli stanowię Jednak systemy eksperymentalne o 
ograniczonej zaledwie stosowalności praktycznej, będż wręcz 
sztuczne twory laboratoryjne. Zastosowalność obecnych syste
mów sprowadza s ię  właściwie do operowania nimi w węsklch za
kresach tematycznych. Systemy zaprojektowane Jako bardzo ogól
ne, okazuję się nadto skomplikowane 1 niepraktyczne w użyciu. 
Natomiast modele bardzo wyspecjalizowane nie sę wystarczaJęco 
elastyczne. Synonimie, anafors, konstrukcje eliptyczne 1 id io - 
matyczne, znaki interpunkcyjne, wieloznaczność wyrazowa i t p . , 
c ię g le  Jeszcze pozostaję faktami Językowymi, którym trudno 
sprostać za pomocę Istn lejęcego aparatu analizy lingw istycznej. 
Szanse udoskonalenia funkcjonowania takich systemów więżę s ię  
śc iś le  z  nadziejami pokładanymi w postępach nauki o Języku.
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Кэ1в±кв G. Saltona ełu^yć шо±в Jako Inforaator dla In fo r- 
Batyków oraz pracownikóir b ib liotek i  ośrodków In foraacji, ata- 
nowlęc świetny wybór aateriałów do atudlów nad zastosowanlea 
koaputerów dla celów wyszukiwania in fo raac jl. Dużya walorem tej 
pozycji je s t  przejrzyste kompozycja oraz obszerne wykazy b ib lio 
graficzne dołączone do każdego rozdziału. Kłopot natomlaat aogę 
sprawiać niekiedy przykłady^ często nlewysterczajęce będż nie> 
kompletne dla pełnego zrozumienia Ilustrowanego problemu.

Anna Duszaк

TEORETYCZNE, PRAKTYCZNE I DYDAKTYCZNE PROBLEMY 
INFORMACOI NAUKOWEO*̂

Omawiana kslężka je s t  rezultetea zbiorowych badaó specja
listów  w zakresie Informacji naukowej z wielu krajów uczestni
czących w precach Advanced Study In stitu te stanowiącego rodzaj 
s ta łe j konferencji organizowanej przy poparciu NATO S c ien tific  
A ffa irs  D ivision /Wydział ds. Nauki NATO/. Pierwsze spotkanie 
uczestników Instytutu odbyło s ię  w sierpniu 1972 r. w Seven 
Springs Champion Pensylwania /USA/. Dego celem było podjęcie 
próby ustalenia zakresu in foraac jl naukowej traktowanej jako 
dyscyplina /Science o f Information/ głównie dla celów dydakty
k i. Uczestnikami spotkania by li sp ec ja liśc i zajaujęcy się  ba- 
daniea problemów informacji oraz in fo raac jl naukowej, reprezen- 
tujęcy z jednej strony różnorodne dyscypliny naukowe, a tya sa- 
nyn różne podejścia do rozważanych zagadnieó, a z  drugiej stro 
ny różne Instytucje naukowe i  narodowe krajów członkowskich 
NATO 1 Innych.

'Opracowano na podstawie: Perspectives In Information Science. 
Edited by A. Debons and W.D. Cameron. Noordhoff -  Leyden:
NATO Advanced Study Institu tes Series, 1975, 797»Х1У s. Serie 
E: Applied Science -  nr lO
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Materiały 1 referaty prezentowane w oaawlanej kelQlca zos
tały zgroaadzone i  opracowane w rezu ltacie drugiego spotkanie 
członków Instytutu, które odbyło elę w sierpniu 1973 roku w 
Aberyewyth w w ie lk ie j Brytanii.CTelee tego spotkania s ia ł być 
przeględ dorobku obrad w Pensylwanii oraz wzbogacenie, przez 
sprecyzowanie fornalne, trzech zasadniczych probleaów etanowlę- 
cych przediplot zainteresowań pracowników naukowych informacji;
-  sposobu rozumienie tego, co nazywamy informację,
-  praktycznych aspektów rozumienia Informacji oraz
-  ustalenia wymagań wobec programów kształcenia kompetentnych 

kadr pracowników informacji.
Praca 1 dyskusja prosedzona podczas trwania obrad podpo- 

rzędkowane były celom dydaktyczno-lnatruktałowya, co z  jednej 
strony było zgodne z  interesami NATO jako in stytu c ji In lc ju ję - 
cej 1 poplerajęcsj działalność Instytutu, a z drugiej strony 
wynikało z załołen la, ±e podjęcie rozwalań nad is to tę  in for
macji naukowej Jako dyscypliny naukowej wymaga uwzględnienia 
trzech podstawosrych komponentów jakiejkolw iek nauki;
-  zespołu praw, t e o r i i  1 modeli,
-  określenia przedmiotu JeJ badań w warunkach społecznych,
-  pewnej wiedzy etanowlęcej podstawę f i l o z o f i i  nauczania danej 

dziedziny.
Jednocześnie podkreślić naleZy, Ze In ic ja torzy  1 organi

zatorzy podjętych prac uznali za konieczne podporzędkowanle 
teoretycznych 1 funkcjonalnych aspektów Informacji naukowej 
celom dydaktycznym. Jako Ze przygotowanie odpowiednio k w a lifi
kowanych kadr Informacyjnych zadecyduje o kierunkach rozwoju 
te j dyscypliny w przyszłości 1 JeJ funkcji społecznej w tera
źn ie jszośc i.

MTydawcy omawianej pracy podkreślaję we wstępie. Ze sposób 
prezentacji materiału był podyktowany względami wydawniczymi i  
nie odzwierciedla dokładnie przyjętych uprzednio metod i  zasad 
pracy uczestników Instytutu.

W celu zapewnienia sprawności organizacyjnej s e s ji oraz 
JeJ efektywności merytorycznej uczestnicy obradowali w 4 gru
pach roboczych zajmujęcych się opracowaniem odpowiednich punk
tów programu s e s ji ,  przy czym kaZdę z grup reprezentowali wy-
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brenl referenci, których funkcje polegała na podaunowaniu prac 
irczećnlejezych i przedłożeniu propozycji instruktażowych doty
czących dalszych badań. Organizowane parę aieeięcy przed właści- 
wę seeję Instytutu spotkania reprezentantów grup roboczych okre
ślały tok i kierunki prac całego zgronadzenia.

Realizowane przez grupy probleay badawcze ujęto w czte
rech punktach:

I. Charakter /natura/ Inforaacji
II. Techniki infornacyjne a potrzeby ludzkoóci
III. Społeczne oddziaływanie informacji
IV. Zawodowe aspekty informacji.
Należy zasygnalizować, że problemy te zostały w omawianej 

pracy ujęte w sześciu rozdziałach zawierajęcych referaty szcze
gółowe, poprzedzonych na wstępie informację przedstawicieli 
grup oraz streszczeniami wydawcy, co w sumie odpowiada jednak 
organizacji prac Instytutu:
/I/ 1. Charakter i funkcje informacji

2. Charakter informacji naukowej 
/II/ 3. Systemy informacyjne: Charakter, projektowanie 1 wy

korzystanie systemów
4. Wykorzystanie informacji

/III/ 5. Oddziaływanie technik informacyjnych na człowieka 
1 społeczeństwo

/IV/ 6. Zawodowe aspekty informacji naukowej.
Przytoczona wyżej zasada podziału prezentowanego w księż- 

ce materiału wydaje się w pełni uzaeadnlona potrzebę rozgrani
czenie podstawowych aspektów, w jakich probleay informacji by
ły dyskutowane i opracowywane.

Pierwszym podstawowym problemem podejmowanye przez uczest
ników sesji Instytutu było abstrakcyjne pojęcie samej informa
cji oraz potrzeba konceptualizacji informacji naukowej jako 
nowej dyscypliny /Science of Informatior\/, która powstała po 
II wojnie światowej jako rezultat gwałtownego rozwoju nauki i 
techniki oraz dostarczanych przez nie człowiekowi pomocniczych 
środków technicznych do celów podejmowania decyzji, tj. syste
mów informacyjnych opartych na etoeowanlu elektronicznej tech
niki obliczeniowej.
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z przedetewlonych w keięłce «rynlków prac nad rozwięzanlen 
tego problemu wynika, le  nie udało się dotychczaa otworzyć u- 
nlwersalnej d e fin ic ji  samej Informacji,pozostającej w dalezys 
cl^gu pojęciem nledefInlowalnym, choclal Intu icyjn ie zrozumla- 
łya. Ze Jednę z najważniejszych przyczyn tego atanu rzeczy u- 
wala Blę fakt, 2e tradycyjne atosowanle terminu Informacja ma 
charakter nienaukowy. Dlatego odwoływanie alę w litera tu rze  
naukowo-technicznej do tego historycznie niejasnego terminu 
Jako terminu podstawowego kończy s ię  niepowodzeniem. Ola po
parcia op in ii o nledefInlowalnoścl pojęcia informacji przyto
czono Jednę z prób w tym zakresie podjętą przez H. Welllscha. 
który zbadał 39 opublikowanych d e fin ic ji  Informacji 1 stwier
d z i ł ,  że żadna spośród nich nie Jest adekwatne ani konsekwen
tna. Rozbieżności w rozumieniu pojęcia Informacji wykazuję 
również autorzy referatów zawartych w omawianej książce.

W pracach o charakterze technicznym pojęcie Informacji o- 
kreśla się Jako coś, co człowiek zdobywa i  używa do osiągnię
cia pewnych celów. Wynika stąd łączenie pojęcia Informacji z 
pojęciem pewnej wartości, a w szczególności danych posiadają
cych pewną wartość w procesie podejmowania decyzji. W tym 
św ietle pojęcie informacji wiąże s ię z cechą użyteczności.Zda
niem A. Faithorne'e określenie pojęcia informacji Jest uzależ
nione od punktu widzenie 1 ta możliwość wieloaspektowego ujmo
wania Informacji Jest zjawiskiem korzystnym, ponieważ umożli
wia elastyczną interpretację pojęć podstawowych pożądaną na 
wczesnych etapach rozwoju nauki. Autor ten wyraża pogląd, że 
przypuszczalnie właściwą drogą do zdefiniowania pojęcia in for
macji Jest wydzielanie i  klasyfikowanie różnych jeJ rodzajów. 
Inni autorzy -  G. Harmon, K.W. Otten i  □. N lco lls  są skłonni 
wiązać w różny apoaób pojęcie Informacji z pojęciem meteener- 
g l l ,  rozumianej Jako to, co pełni funkcję Instrumentalną w 
procesie przekształcanie i  kontroli energ ii. W tym rozumieniu 
Informacja Jest środkiem wyrażenia ustalonych rytmów lub wahań 
en erg ii.

Kolejną próbą określenie is to ty  Informacji Jest propozycja 
stworzenia funkcjonalnych modeli Informacji, zgodnie z którymi 
Informscję utożsamia się z pewną praktyką, doświadczeniem.
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Autorzy R.F. Barnes i  S. Wetanebe okre^laję Inforaację jako 
pewne doświadczenie epołeczno-peychologlczne. rezultat decyzji, 
która z ko lei powoduje zapotrzebowanie rte Inforwację. 3ednakle 
w proponowanyn przez nich sodelu inforwacji nie sę uwzględnio
ne zalany świata zewnętrznego zachodzęce pod Jej wpływee.

Nawięzujęc do powyższych propozycji sodelu In foraacjl, 
K.W. Otten przedstawia wzbogacony wodel In fo raacjl, który je s t 
relatywistyczny i  funkcjonalny. Istotę poględów tego autora 
stanowi stwierdzenie, że wszelkie rozważania o In foraacjl saję 
sens jedynie wówczas kiedy dotyczę jakiegoś konkretnego syste- . 
su i  jego środowiska, a także uwzględnlaję kontekst, w któryś 
Inforsacja powstaje pod wpływes jakiegoś bodźca. Tworzenie 
in fo rsac jl -  jego zdaniem -  podlega zależności systenowej.

Wyslenlone propozycje sodelowego ujęcia zjawiska In forsa- 
c j i  zostały poddane krytyce przez H. Smitha 1 X.O, Honasterlo 
i  uznane przez nich za irynik postawy redukcjonlstycznej ,a więc 
zubożajęce 1 upraszczajęce pojęcie In fo rsac jl. Autorzy c l  pod
kreślaj ę w swych referatach, że informacja nie soże być rozwa
żana jako zjawisko jednorodne. Każdy z proponowanych modeli in
formacji okaże się zawodny, j e ś l i  nie znajdzie odniesienia w 
kategoriach podstawowych procesów myślenie, podejmowania decy
z j i  i  rozwięzywanle problemów, c zy li j e ś l i  nie uzyska wymiaru 
ludzkiego, a w tej dziedzin ie nasza wiedza jeet jeszcze zbyt 
uboga. Dlatego też,zdaniem Smitha,właśclwszę drogę do zd e fi
niowania pojęcia Informacji byłaby Integracja istniejęcych te 
o r i i  in forsac jl niż badanie i  rozwój modeli w mniejszym lub 
większym stopniu jednostronnych.

W podsumowaniu wyników oinóiidonych prac nad poszukiwaniem 
precyzyjnej formuły pojęcia informacji zaproponowano, wobec 
niemożliwości jednoznacznego zdefiniowania informacji, rozpa
trywanie j e j  w czterech kategoriach pojęciowych: przedmiotu, 
rzeczy /commodity/, procesu, stanu wiedzy i  środowiska. Z ko
le i  każda z tych czterech kategorii może byc rozważana w dwu 
aspektach: definicyjnym /defin itional/  i  sprawdzalnoścl / c r i
teria !/  . Rozpatrywanie powyższych kategorii informacji w as
pekcie definicyjnym ma na celu ■ryjeśnlenle je j  znaczenia, na
tomiast ich rozważanie w aspekcie sprawdzalnoścl sa doprowadzić
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do otwiordzonla czy m ekradlonych «arunkach aog^ być ona acha- 
raktoryzoMano jako In foraacyjne.czyll przynależna do afery in - 
fo rn ac jl, Przadatawlona kategoria pojęciowa rozpatrywana w aa- 
pakcie deflnlcyjnya 1 aprawdzalnoAcl tworzę aatrycę ayetanaty- 
zujęcę tzw. *podataaroare zaaady In fo raac jl* , zawieraj ęcę przy
kłady d e fin ic j i  1 ao lllw o łc l aprawdzenla.

Artykuł.
rzecz

RozuBlanla ka
tego r ii

Aspekt d e fin i
cyjny

Aapekt aprawdzal- 
noścl

Enplryczno ro- 
zuBlanla koBu- 
n lkacji i  wła
dzy

Dana wartość 
Zakodowany fakt 
Eaplryczna 
treść decyzji

Teoria klasyfika
c j i
Teoria wykrywanie
sygnałów
Teorie kodowania

Procae
Strukturalna 1 
organizacyj na 
cechy koaunlka- 
c j l  1 wiedzy

Tr an af or aa c J a 
danych
Struktura prze
twarzania

Maszyny Turinga 
Teoria autoBatów 
РгоЫеву progra- 
Boaranla

Stan
wiedzy

Pragaatyczne 
rozualanla In- 
foraacj i

Proces uczenia

Budowania 1 
wzbogacanie In
te la  ktualnego 
Bodalu śwista 
zewnętrznego

Konceptuallzacj a 
InforBacJl w kon
tekście Innych 
pojęć, takich Jak 
paradygeat, świa- 
topoględ

środo
wisko

SyatoBy odnla- 
alania pojęcia 
In fo raac jl. np. 
człowlak-naazy- 
na, człowlak- 
-człowiak

środowisko tech
niczna człowieka * 
środek Jest in - 
foreację

Systeay kontroli 
1 sterowanie 
Socjologiczna a- 
nallza aysteBów 
tworzenia wiedzy

Równio akoapllkowanya ргоЫевев Jak zdefiniowanie pojęcia 
InforBocJl Jeat acharaktaryzoorania zakraau 1 przedBlotu badań 
In fo raac jl naukowej Jako nowej dyacypllny akuplajęcoj zalntere-
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вомаШа coraz wlfkazej liczby a рос j  a lia  tów, reprezentuj ocych 
nauki techniczne oraz bibllotekoznaioettiro. Główny przedelot dya- 
kuaji 1 aporów eiędzy apecja lla taei atanoarl problee określenia 
dyacypliny, która atała alę podatawę rozwoju te j nauki. Zaaad- 
ności latnienla in fo reac ji naukowej i  JeJ wyodrębniania spośród 
innych dziedzin nikt z uczeatników sea ji nie podwaial. Z przed
stawionych w keięice referatów dość Jaano wynika, ła  opinie 
apecjallatów polaryzuję s ię w dwu kierunkach. Oedna z grup 
traktuje inforeację neukoarę Jako arynik rozszerzenia zakresu 
bibliotekoznawstwa i  Jego wzbogacenia przez aiykorzyetanie es- 
tod autoeatyzacjl dla celów groeadzenia i  rozpowszechniania In- 
fornacji /3.G. Keeting/a a ich oponenci, reprezentujęcy podejś
c ie  techniczne /3.C.R. Llckllder/ określaję in foreację naukowę 
Jako wynik współzależności nlędzy koeputeryzację /coaputer 
science/ i  koeunlkację. a także zwięzanych z n ia i technik. In
ni uczestnicy dyskusji /В. Nevltt . V .  Rosenberg/ wskazuję na 
rolę czynnika poznaarczago oraz percepcji we wszelkich proce
sach inforeecyjnych. a także f i l o z o f i i  i  psychologii, dyscyp
lin  tradycyjnie zwięzanych z arledzę i  in foreację i  doetarcza- 
Jęcych forealnej podbudowy dla te j noaraj nauki.

Wydaje s ię . że złożoność dyskusji nad charekterea i  is 
totę in foreac ji naukowej wynika z paradoksalnej sytuacji, k ie
dy podejBuJe s ię  próby eonodyecyplinowego u jęcia nowej dz ie
dziny wiedzy, która wyłania s ię  na styku wielu nauk i  w swo
je j  genezie ea charakter eiędzydyecypllnowy. W tya duchu u- 
trzysany Jest interesujęcy referat V. Rosenberga, który w fak
cie powstania in fo reac ji naukowej Jako nowej dyscypliny widzi 
reakcję na koaplekeowy charakter probleeów poznawczych przed 
któryal s to i człowiek. Wobec złożoności probleeu in fo reac ji 
naukowej niewystarczajęca s ta je  s ię -  Jego zdaniea -  trady
cyjna eetodologia nauk. estodologia nauk ścisłych oparta głów
nie na poznawaniu obiektywnych praw fizycznych. Obiektywiza 
aetod nauk ścisłych eta je  s ię zawodny w odniesieniu do koeplek- 
aowych probleeów ogólnospołecznych. Majęc na uwadze społeczny 
wysiar in fo reac ji i  in fo rea c ji naukowej, sugeruje konieczność 
zrezygnowania z poszukiwania ścisłych, obiektywnych eetod ba
dania ta j dziedziny 1 przejścia do postawy zakładajęcej ia tn ie -
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nie przypadkoRTOŚcl 1 eublektywlznu. c z y li przyjęcie bardziej 
indywidualnego podejścia do In fo reac jl. Mole to doetarczyć pod- 
etaw do określenia zakreeu 1 charakteru Inforwacjl naukowej tra
ktowanej w kategoriach epołecznych.

To oryglnalnot choclal z pewnośclg dyakuayjne, rozuelenle 
In fo reac jl naukowej aa ewoja dalaze iap llkacje  w odniealenlu do 
zagadnleA dydaktyki, t j «  prograaów nauczania 1 kierunków kaztał- 
cenla kadr pracowników In fo raac jl, Prograay nauczania w zakra- 
a le In fo raac jl naukowej powinny, zdanlaa uczaatnlków obrad.kon
centrować alg wokół trzech podatawowych zakraaów problaaowych: 
t e o r i i ,  zagadnleó technicznych 1 ałulb Inforaacyjnych, Zakraay 
ta w realizowanych obecnie na świacie prograaach nauczania nla 
znalazły doatatacznla pełnego odbicia. Wlgla alg to bowlea za
równo z probleaea rozbleZnoścl tak eaaych prograaów z punktu 
widzenia przedalotów nauczania w eka ll algdzynarodowej , jak 1 
nlejednollTościg pozioaów kaztałcenla zwlgzang ze epecyflkg or
ganizacji azkolnlctwa w poszczególnych krajach. Migdzydyacypll- 
nowy charakter In fo raacjl naukowej wyeaga włgczenia do progra- 
aów nauczanie wiedzy z różnorodnych dziedzin nauki, takich jak: 
logika, aatenatyka, atatyatyka, lingwistyka 1 nauka jgzyków ob
cych, psychologia, eocjo log ia , cybernetyka i  inforaatyka. 3ed- 
nakZe w te j kweatll uczeatnlcy prac Instytutu nie zd o ła li za- 
proponoarać uniwersalnego rozwigzanla.

Probleaea równie kontrowerayjnya jak treść prograaów nau
czania, niezależnie od zgodności poglgdów o potrzebie Ich in
teg rac ji, eg kierunki kształcenia pracowników naukowych 1 tech
nicznych In fo raac jl. Podobnie l  w tya zakresie nie zdołano roz- 
atrzygngć czy bardziej poZgdane je s t  kaztałcenle pracowników 
In foraacjl dziedzinowej, czy teZ pracowników o ogólnych kwali
fikacjach, którzy atoeoamle do warunków 1 potrzeb potra fig  wy
korzystać zdobytg wiedzę 1 ualejgtnoścl w procesach poznawania 
rzeczywlatoścl ze pośrednlctwee in fo raa c jl. w zwlgzku z tya 
podkreślano wagę etyki zaarodowaj pracowników In foraacjl tak na
ukowych, jak i  technicznych, którzy powinni równleZ odpowiadać 
określonya wyaaganloa intelektualnya, to znaczy charakteryzo
wać alję wazechatronnośclg zalntereeowaó oraz wlększg nlZ prze
ciętna arraZliwośclg poznawczg. Oset to azczególnle latotne ze
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względu ne rolę czynnlke ludzkiego w procesech rozpowezechnla* 
nia informacji oraz w funkcjonowaniu systemów informacyjnych i  
ich oddziaływaniu na epołeczeóatwo. Zagadnienie projektowania 
i  funkcjonowania oraz społecznego oddziaływania aystemów in
formacyjnych były przedmiotem rozwaień wymienionych na wstępie 
grup roboczych 1 obejmowały: aspekty techniczne /integracja 
s ie c i komputerowych, techniki komunikacji, metody przetwarza
nia danych/t lingwistyczne i  semantyczne /niedoskonałość sto- 
aowanych Języków wyszukiwawczych oraz niemo±llwość przetwarza
nia informacji w Języku naturalnym i  Interesujęca propozycje 
Bar-H illeła eksperymentalnego tworzenia Języków pośrednlczę- 
cych/, a także problemy ekonomicznej efektywności systemów 1 
epołeczno-utylitarne.zwlęzane z konlecznośclę zapewnienia 
większej elastyczności w korzystaniu z systemów przez Jednost
kę. instytucje oraz społeczeństwo. Przy te j okezjl zwrecano u- 
wagę na brak efektywnej metodologii badania potrzeb użytkowni
ków. co Jest niezbędnym elementem sprzężenie zwrotnego w aya- 
temacn i  Jednym z podstawowych warunków ich funkcjonowania i  
wykorzystania.

Wymienione problemy dyskusji i  prac clęgłych Instytutu 
maję pomóc w ustaleniu priorytetowych programów badawczych w 
zakresie informacji naukowej oraz przyczynić elę do wzbogace
nia programów dydaktycznych.

Bioręc pod uwagę rozległość zadań badawczych i  dydaktycz
nych postawionych przed Instytutem 1 dyakutowenych podczas Je
go sesji# a Jedynie wyrywkowo zesygnallzowsnych w niniejszym 
omówieniu, nie należy spodziewać aię aby prezentowana księżka 
mogła dostarczyć czytelnikowi uniwersalnych rozwlęzań podsta
wowych problemów informacji naukowej i  semej informacji oraz 
praktyki informacyjnej, co nie umniejsza wkładu autorów po
szczególnych referatów w poszukiwaniu nowych formuł dla pojęć 
te j dyscypliny. Oednakże dzięk i specyficznej organizacji pra
cy Instytutu akupiajęcego kilkudziesięciu wybitnych specjelia- 
tów z różnych krajów świata 1 pomyślanego Jeko instytucja sta
ła . funkcjonujęca w określonym trybie i  według określonego 
programu,możliwe było sprecyzowanie wielu problemów informa-
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c j l  naukowej oraz uśnladoalenle złożoności zjawiska in foraacji 
-1 je j  uwarunkowań społecznych i  kulturowych. Uczestnicy prac 
Instytutu postulowali potrzebę nlędzydyscypllnowego rozwiązywa
nia teoretycznych 1 praktycznych problenów in fo raac ji, przy Je- 
dnoczesnyn uwzględnianiu r o l i  1 odpowiedzialności człowieka w 
procesach rozpowszechniania Informacji. Niewętpllwę zasługę 
Instytutu Jest ujBowanle nleaal wszystkich rozważanych proble
mów w kategoriach społecznych. Potwierdza to również wysunię
ta na zakończenie s e s ji propozycja rozszerzenia działalności 
obecnego Instytutu przez przekształcenie go w Międzynarodowy 
Instytut Informacji Naukowej, który umożliwiałby współpracę 
i  konfrontację poględćw specjalistów  i  uczonych ze wszystkich 
krajów świata.

Omówiona kslężka nie Jest publikację o charakterze pod
ręcznikowym. Stanowi zbiór materiałów konferencyjnych, adre
sowanych do pracowników naukowrych 1 dydaktycznych informacji. 
Ze względu na różnorodność i  złożoność przedstawionych w niej 
zagadnień zainteresowany czytelnik przypuszczalnie znajdzie 
materiały użyteczne dla ewojej pracy zawodowej 1 naukowej, o- 
ryginalne i  niekiedy odkrywcze, a le też niekiedy dyskusyjne. 
Oeet to z pewnościę publikacja cenna ze względu na międzydys- 
cyplinowe u jęcie problemów Informacji i  podkreślenie je j  
społecznego charakteru.

Elżbieta Artowicz
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WSKAŹNIKI NAUKI W STANACH ZOEDNOCZONYCH

ję /
Opublikowane w 1975 r , przez Narodowę Radę Nauki '  opra

cowanie pt. "Wskaźniki nauki 1974"’^  zawiera u;}ęte w atrak
cyjnej fo ra ie  graficznej dane obrazujęce w sposób wieloaspek
towy i  przekrojowy rozwój nauki i  techniki w Stanach Zjedno
czonych.

Publikacja jest siódeye rocznym sprawozdaniem Narodowej 
Rady Nauki, a drugim rocznikiem tego typu po edycji pierwszej 
"Wskaźników" obejmujęcej dane do 1972 r.

Dek podkreślono we wprowadzeniu, poszukiwanie systemu 
najbardziej użytecznych, racjonalnych i  celowych wskaźników 
wyrażajęcych problemy 1 dynamikę nauki jes t procesem długo
trwałym. który został dopiero zapoczętkowany. Zaproponowany 
obecnie zestaw wskaźników będzie poddawany ocenie, ulegnie 
rozszerzaniu 1 doskonaleniu, jak również aktualizacji w mia
rę uzyskiwanie nowych danych, w miarę jak pogłębiać się bę
dzie rozumienie charakteru tych danych i  jak będę się fakty
cznie zmieniać przedsięwzięcia i  działalność naukowa.

Wskaźniki ilościowe nie mogę same stanowić substytutu 
doświadczenia ludzkiego i  op in ii społeczności naukotvej. Wska
źniki w najlepszym razie służyć maję jako narzędzie wspomaga- 
jęce.

Interpretacja wskaźników, ich znaczenia dla nauki w 
chwili obecnej i  dla przyszłości, wycięganie wniosków co do 
rozwoju po lityk i naukowej wymaga czynnego udziału społecznoś
c i naukowej.

V,

X X /

National Science Board jest organem powołanym przez Kongres 
Stanów Zjednoczonych w ramach ustawy o Narodowej Fundacji 
Nauki /National Science Foundation/, zobowięzanym do przed
stawiania Kongresowi corocznego sprawozdania o rozwoju nau
ki w Stanach Zjednoczonych.

ty t, oryg. Science Indicators 1974. Report od the National 
Science Board 1975 National Science Board, National Scien
ce Foundation. Washington 241 s.
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Prezentowane w sprawozdaniu dane odnoszę s ię  do różnorod
nych aspektów rozwoju nauki 1 techniki w Stanach Zjednoczonych 
w latach 1960-1974. Ujęto Je w Б rozdziałach, każdy rozpoczyna- 
Jęcy aię wstępem o charakterze obiektywnego podsumowania. Wy
kresy akładajęce się na poszczególne podrozdziały zaopatrzono 
w obszerne, a równocześnie nader rzeczowe komentarze. Odnośnie 
wskaźników międzynarodowych /rozdział 1/ zamieszczono w miarę 
ich posiadania dane dotyczęce pięciu potęg gospodarczych: 
Zwięzku Radzieckiego. Republiki Federalnej Nxemiec, Daponii. 
W ielkiej Brytanii 1 Francji. Orugę czgść publikacji stanowię 
tabele liczbowe, na podstawie których opracowano wykresy wy
pełniające część głównę.

Wskaźniki dotyczęce nauki zostały przedstawione w wydaw
nictwie w następujęcye układzie rozdziałów i  podrozdziałów 
/ liczby w nawiasach oznaczaję objętości rozdziałów w stronach/:
1. Międzynarodowe wskaźniki nauki 1 techniki /28/ 

środki na prace badawcze i  rozwojowe
Badania naukowe
Wynalazczość i  Innowacje techniczne 
Produktywność i  bilans handlowy

2. środki na prace badawcze i  rozwojowe /20/
środki psóstwowe na badania 1 rozwój
Prace badawcze i  rozwojowe w wielkich działach gospodarki, 
finansowane przez władze federalne 
Wyposażenie i  urzędzenia do badań naukowrych 
Rozpowszechnianie wyników prac badawczych i  rozwojowych

3. Badania podstawowe /32/
środki na badania podstawowe
Badania podstawowe na uniwersytetach i  w szkołach wyższych 
Badania podstawowe finansowane przez władze federalne w o- 
środkach badawczo-rozwojowych zarzędzanych przez uniwersy
te ty
Badania podstawowe w instytutach /laboratoriach/ federal
nych
Badania podstawowe w przemyśle
Badania podstawowe w instytucjach nie komercyjnych 
Wyniki i  zastosowania wyników badań

135



4. Prace badawcze i  rozwojowe oraz Innowacje w
przemyśle /32/
środki na prace badawcze i  rozwojowe w przemyśle

• Wyniki prac badawczych i  rozwojowych i  innowacje 
Zyski z prac badawczych 1 rozwojowych i  innowacji

5. Kadry naukowe i  techniczne /30/'
Charakterystyka 1 wykorzystanie kadr naukowych i  technicz
nych
Kadry badawczo-rozwojowe 
Bezrobocie wśród naukowców 1 Inżynierów 
Uzupełnienie kadr naukowych 1 technicznych 
Kobiety i  mniejszości narodowe w nauce i  technice

6. Ogólnospołeczne postawy i  opinie odnośnie nauki i  tech
nik i /10/

Załęcznlki -  tabele liczbowe /90/

Komentarz zawarty w podrozdziale "Rozpowszechnianie wyni
ków prac badawczych i  rozwojowych" przynosi kilka atwlerdzeó 
Interesujęcych dla służby informacji naukowej. Po pierwsze - 
publikowanie i  rozpowszechnianie informacji naukowych i  tech
nicznych, wynikających z prac badawczych i  rozwojowych jes t 
procesem nieodzownym dla uzyskania pełnych korzyści ze środków 
inwestowanych w badania. Rozpowszechnianie wyników ma na celu 
nie tylko zapobieganie dublowaniu prac. lecz także może mieć 
wpływ przyśpieszajęcy dalsze postępy nauki i  skracać cykl mię
dzy pracę naukowę i  rozwojowę, a wdrożeniem je j  wyników.

W Stanach Zjednoczonych is tn ie ję  specjalne programy dzia
łań władz federalnych, których przedmiotem jes t rozpowszechnia
nie i  przekazywanie wiedzy naukowej i  technicznej potencjalnym 
użytkownikom,tak w sektorze państwowym, jak i  prywatnym. Dzia
łalność tę ujęto w "Wykazie federalnych programów, środków i  
punktów przekazywania wiedzy technicznej” ,opublikowanym w 1975 
roku przez Komitet Przekazywania Krajowej Wiedzy Technicznej, 
działajęcy w ramach Federalnej Rady do Spraw Nauki 1 Techniki 
/Committee on Domestic Technology Transfer, Federal Council for 
Science and Technology/.
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Cełość Arodkón przeznaczonych w Stanach Zjednoczonych na 
tę działalność nie Jest znana. Znane sę Jednak niektóre dane 
co do nakładów rzędu federalnego na ten ce l.

Na działalność Informacyjne w sferze nauki 1 techniki 
składaję s ię :

1/ ełulby dokumentacyjne, referujęce 1 Informujęce:
2/ publikowanie 1 dystrybucja Informacji:
3/ organizacja sympozjów 1 przygotowywanie środków audio

-wizualnych :
4/ badania naukowe 1 prace rozwojowe w dziedzin ie nauki

0 informacji;
5/ budowa systemów, opracowanie metod 1 urzędzenia in

formatyczne.
Nakłady rzędu federalnego na działalność w wymienionych 

wyżej działach wzrosły 6-krotnle w clęgu 15-lecla 19G0-1974. 
Udział wydatków na Informację w ogólnych nakładach na naukę 
wzrósł z w 1960 r . do 2.5% w 1970 r . 1 pozostał na takim 
samym poziomie do roku 1974.

Wśród urzędów federalnych stosunkowo największe środki 
na informację przeznaczaję następujęce ministerstwa: Departa
ment Obrony, poprzez Ośrodek Dokumentacji Obrony -  33% wydat
ków rzędowych na Informację: Departament Handlu -  20%. w tym 
głównie Narodowa Służba Informacji Technicznej /NTIS -  Natio
nal Technical Information Service/; Departament Zdrowia 1 O- 
pleki Społecznej -  prawie 20%. W ramach tego ostatniego mi
nisterstwa realizowane Jest szereg programów rozpowszechnia
nia inform acji, z których najważniejszym i  najszerszym Jest 
działalność Narodowej B ib lio tek i Medycznej /NLM -  National
1 ibrary o f Medicine/.

Ewa Stolarska
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KOMUNIKAC3A W NAUCE I  INFORMACOA NAUKOWA

W aonogrefll “Koeunlkecja naukowa 1 Inforaatyka"*^ A ,I,M i
cha Jłow, A .I . Czerny 1 R.S. Gilarewakl rozpatruję problaay ko- 
aunlkacji naukowej 1 dzlałalnoćcl InforwacyJneJ w aferze nauki, 
dajęc analizę struktury 1 ogólnych właóclwoócl Informacji nau
kowej. Naukę rozpatruję w aspekcie Informacyjnym ’ Jako proces 
uzyskiwania, gromadzenia 1 logicznego przetivarzanla In foraacjl 
naukowej w celu uzyskania nowej wiedzy” /s. 6/.

Monografia zawiera przedmowę 1 dziesięć rozdziałów: kry
zys informacyjny we współczesnej nauce, komunikacja naukowe. 
Informacja naukowa, nauka 1 technika, eystem publikacji nauko
wych, wydawnictwa 1 dokumenty naukowe, działalnoóć informacyj
na, analiza i  synteza Informacji naukowej, zintegrowane syste
my Informacyjne, "informatyka” .

W przedmowie autorzy podkreślaję. Ze w rozwoju d z ia ła l
ności Informacyjnej coraz bardziej uwidacznia alę je j  zwlęzek 
z procesami komunlkacjx naukowej. "Procesy te tworzę jeden 
z ważniejszych czynników złoZonego zjawiska społecznego, któ
re nazywamy naukę,! zbadanie wewnętrznych prawidłowości i  me
chanizmów którego sta je  alę obecnie konlecznościę” /s. 5/. 
Podstawowe tendencje rozwoju nauki oraz ukształtowane trady
cje 1 mechanizmy społeczne maję charakter obiektywny i  nie 
mogę być dowolnie zmieniane. 3ednak w zakresie procesów komu
nikacji naukowej, a w szczególności w dziedzin ie działa lności 
Informacyjnej takie poględy niekiedy jeszcze utrzymuję s ię . 
"Sytuację, kiedy decyzje metodyczne lub organizacyjne do- 
tyczęce dalszego rozwoju działa lności informacyjnej eę podej
mowane bez uwzględniania podstawowych zasad komunikacji nauko
wej, można uważać za swolstę "chorobę dzleclęcę" Intensywnie 
rozwljajęcego się nowego kierunku działalności w nauce" /е.4/.

^^A.l. Michajlov, A . l .  CernyJ, R.S. G llja re vsk lj: Neućnye ko- 
munikacll 1 Informatlka. Moskva: Izd . "Nauka" 435 s.
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w rozdziale pierwszya autorzy rozpatruję naukę jako pro
ces infornacyjnyf wyodrębnlaję niektóre cechy ezczególhe współ
czesnej nauki i  podkreólaję, że proces społecznego podziału 
pracy w nauce współczesnej dokonuje się przynajmniej w dwóch 
płaszczyznach - eksperymentalnej i  teoretycznej -  oraz w trzech 
wyodrębnionych formach pracy naukowej -  działalności badawczej. 
informacyjnej i  organizacyjnej.

Analizujęc kryrzys informacyjny ezczególnę uwagę autorzy 
2nwracaję na bariery informacyjne w nauce: międzyjęzykowe. we- 
wnętrzjęzykowBt semiotyczne.

Przezwyciężenie kryzysu informacyjnego jes t możliwe po
przez właściwę działalność informacyjnę. 3ednak dotychczas 
nie sę dostatecznie precyzyjnie określone cele systemów in
formacji naukowej. Autorzy eę zdania, że należy uzyskać w 
pierwszej kolejności odpowiedź na poniższe pytania.
1. Dakle funkcje w nauce spełnia literatu ra  naukowo-technicz

na?
2. Jakie sę podstawowe cele 1 zakres działa lności informacyj

nej?
3. Jakie miejsce we współczesnej nauce zajmuje działalność 

informacyjna?
4. Gdzie przebiega granica między właściwę dzlała lnościę ba- 

dawczę 1 twórczę a dzlała lnościę informacyjnę?
5. Czy is tn ie je  granica form alizacji procesów twórczych, a j e 

ż e l i  tak. to gdzie one przebiega?
6. Jakie sę różnice między dzlała lnościę informacyjnę a dzia- 

ła lnośclę b ib lioteczno-bibliograficznę?

Rozdział drugi dotyczy komunikacji naukowej jako "cało
kształtu procesów przedstawienia, przekazywania i  uzyskiwania 
informacji naukowej w społeczeństwie, stanowlęcych podstawowy 
mechanizm istn ien ia  i  rozwoju nauki" /s. 45/.

Autorzy wyróżniaję: procesy nieformalne /bezpośredni dia
log, wzajemne wizyty w laboratoriach, zwiedzanie wystaw, ustne 
występienla, wymiana listów/ oraz procesy formalne /opracowanie 
wyników badań do publikacji, prace redakcyjno-wydawnlcze, re
cenzje, rozpowszechnianie wydawnictw naukowych, działalność b l- 
blioteczno-bib llograficzna/. Interesujęce sę tu również uwagi 
o działalności tzw. "niewidzialnych kolegiów".
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Autorzy w yróżniają  najważniejsze cechy systemu komunika
c j i  naukowej; Jeet to system otwarty, integrslny, a najbar
dzie j stałe Jego ceche jost struktura hierarchiczna.

Rozdział trzeci poćwlęcony Jest informacji naukowej, któ
re autorzy definiuje Jako "uzyskane i* procesie poznania infor- 
macjf logiczne, która adekwatnie odzwierciedla zjawiska 1 pra
wa przyrody, społeczeóstwa, jak i procesów myślenia i funkcjo
nuje w historycznym rozwoju społecznym" /s. 73/.

Autorzy wprowadzaje rozróżnienie między informacje nauko
we a wiedzę. Wiedze zawiera w sobie informację naukowę w naj
bardziej uogólnionej i  usystematyzowanej postaci i  wyraza się 
w systemach pojęć, w osędach, wnioskach i  teoriach. Zatem wie
dza naukowe to tylko określone część informacji naukowej.

Przede wszystkim nslezy wyodrębnić naukowę informację 
społeczne, określane Jako informacje logiczne, która Jest od
mienne na przykład od informacji estetycznej. Informacja lo 
giczna Jest to "wszelka informacja uogólniona i  przetworzona 
w procesie myślenia abstrakcyjnie-logicznego, a nie tylko ta. 
która Jest przedmioteia lo g ik i Jako nauki" /s. 77/. Dednocześ- 
nie nia stawlaje oni znaku równania między informację semanty
czne a logiczne. Logiczne informacja sta je się -  zdaniem auto
rów - informację naukowę tylko w procesie poznania społecznego.

Autorzy wyróżniaję podstawowe rodzaje informacji nauko- 
v/ej:według sposobu przedstawienia - wizualne /tekstowa, obrazo
wa/, dźwiękowa, dotykowa; według przeznaczenia - ogólna, spe
cjalnej według rodzajów opracowania - dokumentacyjna, fakto
graficzna; według aposobu rozpowszechnienia - opublikowana, 
nieopublikowana: według stopnia opracowanta analltyczno-synte- 
tycznego - źródłowa /pierwotna/, wtórna; według dziedzin wie
dzy 1 dyscyplin naukowych - astronomiczne, biologiczna, poli
tyczna, dla zarzędzanlB, ekonomiczna itp.

Struktura informacji naukowej ma charakter hierarchiczny 
i  może byc rozpatrywana w aspekcie formalnym i  treściowym. Pod 
względem treśc i w strukturze informecjl naukowej umownie roz
różnia s ię : informację O faktach naukowych /klasa Ą/; informa
cję c hipotezach naukowych, koncepcjach i  teoriach, wyjaśnia- 
jęcę i  uogólniajęcę pewien zbiór faktów naukowych i  wzajemne
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powiężenia nlędzy ninl /klasa B/; infornację uogólniajęcę o- 
kredlony zbiór faktów naukowych, hipotez, koncepcji, te o r ii  i  
praw. które stanowię podstawę danej dziedziny wiedzy /klaea C/; 
oraz infornację odzwierciedlajęcę i  formułujęcę ogólne podejś
c ie  do problemu poznania 1 kształtowania otaczajęcej nas rze
czywistości. t j .  Infornację o charakterze światopoględowyn 
/klasa D/*/.

Pod względem formy w strukturze Informacji neukowej moi- 
na wyodrębnić l i t e r y  /głoski/, słowa, zdania, frazy, utwory, 
lite ra tu rę .

Następnie autorzy wymlenlaję 12 cech informacji naukowej, 
a mianowicie: nierozerwalność z nośnikiem materialnym, niead- 
dytywność; wartość; charakter społeczny; charakter semantycz
ny; forma językowa; niezależność od języka 1 nośnika; dyskret- 
ność: kumulatywność /zdolność do kondensacji, uogólnienia i  
koncentracji w czasie/; niezależność od twórców; starzenie s ię : 
rozproszenie.

Podjęto próbę pomiaru wartości / ilośc i/  informacji nauko
wej, którę - zdaniem autorów - można dokonywać w dwvóch aspek
tach -  pośrednim i  absolutnym.

Pośrednia /pragmatyczna, utylitarna/ wartość informacji 
określona jes t konkretnymi warunkami i  może być mierzona w 
zależności od stopnie posiadanej wiedzy przez indywidualnych 
użytkowników.

V/ertość /ilość/ informacji naukowej z  punktu widzenia o- 
gólnoludzkiej wiedzy, t j .  absolutna wartość informacji może 
być określana tylko poprzez stopieó strukturalnej transforma
c j i  ludzkiego zasobu wiedzy pod wpływem oddziaływania te j in 
formacji. Tym zasobem wiedzy dysponuje Jedynie węskl kręg u- 
czonych /autorytetów/, a za pośrednię formę ukazanie tego za
sobu wiedzy można uznać "s ieć cytować**.

Informacja naukowa nie jes t towarem -  nie je s t  przedmiotem 
sprzedaży 1 zakupu. W społeczeństwie kapitalietycznym przedmlo-

V.I^ S iforov. Naućnaja informacija i  povyienie e f fektivnosti 
naucnych issledovan lj. W: Upravlenie. planirovenie i  organi- 
zac lja  naucnych 1 technlćesklch lesledovan ij. T. 3 Moskva 
1970 8. 291-292
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tea zakupu -  sprzedamy zazwyczaj je s t  nie saaa Inforaacja a 
prawo na wykorzystanie nowej In fornacji technicznej w celu 
zdobycia zysku. Dlatego te i  na sferę działalności in foroacyj- 
nej nie aoina aachanlcznie przenosić praw produkcji towarowej 
i  stosować czysto koaercjalnych metod zarzędzania nię.

Społeczne ocena informacji naukowej polega na tym. ie  od
krycia naukowe i  wynalazki techniczne sę prawidłowo oceniane i  
wykorzystywane tylko wtedy, gdy społeczeństwo jes t przygotowa
ne do tych odkryć i  wynalazków dzięk i rozwojowi nauki i  tech
n ik i. W przeciwnye przypadku te przedwczesne odkrycia i  wyna
lazki sę odrzucane i  skazane na zapomnienie do czasu ponowne
go odkrycia przez Innych uczonych w bardziej sprzyjających wa
runkach historycznych.

W rozdziale s2:óetyo poruszono problemy nauki i  techniki. 
Nauka ma na celu poznanie praw rzędzęcych przyrodę, społe
czeństwem 1 procesami myślenia. Technika opracowuje i  tworzy 
narzędzie i  środki produkcji, transportu i  łęcznosci, badań 
naukowych, nauczania, zarzędzanla. medycyny, kultury i  bytu.

Chocia2 obecnie nauka i  technika coraz częściej tworzę 
jednolitę całość, jednakże nadal stanowię one róZn': rodzaje 
działalności ludzkiej. Is tn ie ję  zasadnicze różnice w zakresie 
potrzeb informacyjnych pracowników naukowych i  inżynierów i  
różnice te powinny być uwzględniane przy organizacji usług in
formacyjnych. Na przykład potrzeby informacyjne inżynierów sę 
bardzxej kompleksowe i  wielodziedzinowe. Uczony natomiast 
jest zainteresowany bardziej zawężonę problematykę, zadowala 
się fragmentarycznymi wynikami.

Rozróżnia elę dwa rodzaje potrzeb informacyjnych:
-  dane o źródłach niezbędnej informacji naukowej.
-  eama Informacja naukowa.

Potrzeby informacyjne pierwszego typu sę to potrzeby prze
de wszystkim pracowników naukowych, i  dla tego celu tworzone 
sę systemy Informacji dokumentacyjnej, a drugiego typu - po
trzeby specjalistów rozwięzujęcych konkretne zadania prakty
czne,! dla tego celu organizowane sę systemy informacji fakto
graficznej .

Ponadto tworzone sę systemy informacyjno-logiczne dla 
udzielania odpowiedzi na z góry nie przewidziane pytania.
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Dla tego typu ayetenów niezbędne Jest opracowanie Języków ln~ 
foreacyjnych i  analiza pojęć i  eetod atoeowanycb w poezczegól- 
nych dziedzinach nauki.

W rozdziale plętya oaówiono eyatew literatu ry naukowej. 
Podano de fin ic ję  dokunentu naukowego i  określono jego rolę we 
współczesnej nauce. Dokueent uwołliwia sprecyzowanie i  sfornu- 
łowanle wyników badań, ustalenie priorytetu badacza, a przede 
wszystkie jest środklee uno£llwlajęcye rozpowszechnianie in- 
fo re ec jl naukowej w czasie i  przestrzeni. Opublikowanie doku
mentu naukowego Jeet wa^nye stymulatorem pracy naukowej,a i -  
lość opublikowanych dokumentów -  wskaźnikiem wydajności twór
czej uczonych. Zbiór wszystkich opublikosranych dokumentów 
tworzy litera tu rę naukowę.

Następnie określono funkcje jak ie  spełnia literatu ra  nau
kowa będęce podstawowym elementem systemu komunikacji nauko
wej, a mianowicie: nie dopuszcza do obniżenia ustalonego dla 
danego okresu poziomu nauki; umożliwia zachowanie jedności 
nauki, zahamowuje proces dyferencjacji nauki dzięk i ustalo
nej strukturze typologicznej systemu wydawnictw oraz przyję
te j nomenklaturze 1 k lasy fikac ji; pomaga w usuwaniu barier 
językowych, o .In . dzięki publikowaniu przekładów i  opracowy
waniu jedn o lite j term inologii.

Ważnę cechę systemu lite ra tu ry  naukowej jes t szybki 
wzrost ilościowy litera tu ry  oraz starzenie e ię  i  rozpro
szenie publikacji w czasopiamach poświęconych różnym dzie
dzinom i  dyscyplinom wiedzy. Zwiększenie i lo ś c i litera tu ry  
naukowej określa s ię  liczbę corocznie wydawanych publikacji 
i  charakteryzuje s ię  zwiększaniem się te j liczby w postępie 
arytmetycznym /dla księżek 1 czasopism naukowych/.

Anallzujęc tendencje starzenia się i  rozproszenia publi
kacji naukowych, autorzy omawlaję prace R. Burtona 1 R.W.Keb- 
le ra , M. B. Llne'a i  0. de Solla P rlce 'a  oraz prawo S. Brand- 
forda i  G. Z ipfa.

Starzenie s ię publikacji naukowych polega na tym, że z 
upływem czasu tracę one wartość i  przestaję być wykorzystywa
ne. Starzenie s ię ilu stru je  ujemna krzywe wykładnicza i  mie
rzy s ię ję  okresami "półżycla* publikacji, t j .  okresem, kiedy
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opublikowane była połowa wykorzystywanej w danej chwili lite
ratury dotyczącej Jakiejkolwiek dziedziny lub problemu. Śred
ni okres "półiycla" na przykład dla artykułów w czasopismach 
wynosi około 5 lat. Najbardziej wiarygodne wskaźniki starzenia 
się daje analiza rozkładu cytowaó bibliograficznych na przes
trzeni lat, zawartych w publikacjach z bleźęcego roku.

Prawo rozproszenia publikacji w czasopismach, odkryte 
przez S. Bradforda i  potwierdzone przez dalsze badania na du
żych zbiorach publikacji z zastosowaniem komputerów, umożli
wia grupowanie czasopism przy uwzględnieniu Ich "produktywnoś
c i"  w taki sposób, że tworzę one Jak gdyoy s tre fy , włęczone do 
każdej stre fy  czasopisma zawieraję równę część wszystkich pu
b likac ji na dany temat zamieszczonych we wszystkich czasopis
mach: pierwsza strefa /tzw. jędro/ zawiera niewielkę liczbę 
najbardziej "produktywnych" czasopism, z największę ilo ś c ię  
artykułów na dany temat, druga stre fa  -  znacznie większę l i c z 
bę czasopism o mniejszej "produktywności", a trzecia -  Jeszcze 
większę liczbę czasopism o n isk iej "produktywności".

Wykorzystanie prawa Bradforda pozwala na rea lizację  szere
gu zadań w praktycznej działa lności informacyjnej 1 b ib liotecz- 
no-bibliogreficzneJ.

Rozdział szósty podaje typologię publikacji naukowych i  
dokumentów. Autorzy wyróżniaJę: księżki naukowe /publikacje 
zwarte, o objętości co najmniej 49 stron/ broszury /o ob
ję to śc i od 5 do 48 stron/, czasopisma naukowe, zdeponowane rę
kopisy, przekłady litera tu ry  naukowo-technicznej, literatu ra  
patentowa, sprawozdania /raporty/ naukowo-techniczne, wydaw
nictwa informacyjne /czasopisma referu jęce, biuletyny in fo r
macji sygnalnej, przeględy osięgnięć w poszczególnych dzie
dzinach wiedzy ltd ./ .

Rozdział siódmy Jest poświęcony działalności informacyj
nej, którę odróżnia się od działa lności b lb llo teczno-b ib lio- 
graficznej. Zdaniem autorów działalność informacyjna Jeat or- 
ganicznę częścię pracy naukowej -  Jest to pierwszy przygoto
wawczy szczebel każdego badania. Stwarza ona warunki dla bar
dzie j efektywnego prowadzenia prac naukowo-badawczych.
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Na ogół podetawowQ część działalności Inforisacyjnej, a 
alanonicle - analityczno-ayntetyczne opracowanie naukowej in- 
forwacji dokumentacyjnej wykonuję sami pracownicy naukowi i  
apec ja liśc i. Natomiast zadania organów informacji naukowo-te> 
chnicznej polegaję na:
-  organ izacji działalności informacyjnej.
- wykonywaniu prac przygotowawczych do publikacji róinych ro

dzajów wydawnictw informacyjnych,
-  zapewnieniu obsługi informacyjnej /poprzez tworzenie 1 eks

ploatację rółnych rodzajów i  o rółnym przeznaczeniu aystemów 
in formacyj nych/,

-  analiz ie  i  uogólnianiu doświadczeń działa lności informacyj
nej w celu podniesienia j e j  efektywności.

Rozdział ósmy w zasadzie jest podeumowanlem rozwaZaó po
przednich dwóch rozdziałów 1 dotyczy analizy i  syntezy in for
macji naukowej. Autorzy akcentuję, ł e  współczesna literatu ra  
naukowo-techniczna zawiera duło informacji p rzestarza łe j, nie
pewnej. zawodnej, a nawet błędnej. Ponadto zachodzi znaczne 
rozproszenie informacji. Dlatego też obecnie niezbędne jes t 
nie tylko gromadzenie, systematyzowanxe i  kondensacja informa
c j i ,  a le  1 je j  krytyczna ocena oraz uogólnienie. Wymaga to 
rozszerzonej i  pogłębionej analizy i  syntezy inform acji, co 
jes t bezpośrednio zwięzane z ocenę prawdziwości, adekwatności, 
użyteczności, nowości i  efektywności informacji naukowej, w o- 
parciu o teorię 1.metodologię naukoznawstwa i  nauk będęcych 
przedmiotem danej informacji.

Dlatego też w latach sześćdzieslętych zaczęły powstawać 
ośrodki analizy in form acji, których zadaniem je s t  gromadzenie, 
indeksowanie, przechowywanie, wyszukiwanie i  rozpowszechnianie 
informacji oraz ocena treśc i i  interpretacja informacji nauko
wej.

Podstawowym celem tego typu ośrodków je s t  właściwe opra
cowanie przez znanych specjalistów monografii 1 przeględów 
analitycznych, charakteryzujęcych i  oceniajęcych oslęgn ięty 
poziom rozwoju danej dziedziny wiedzy.

Autorzy stw ierdzaję, że ośrodki analizy informacji -  to 
samodzielne oddziały naukowo-badawcze w strukturze danej ins-
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tytucji, których głównym zadenlen jest kompletowanie zbiorów* 
analiza, przechowywanie, wyszukiwanie, krytyczne ocena i syn
teza informacji naukowej w denej dziedzinie. Jak również pub
likowanie przeględów i zestawień analitycznych oraz wydawanie, 
po wnxkliwej analizie i ocenie,odpowiedzi na zapytania infor
macyjne użytkowników.

Przezwyciężenie kryzysu informacyjnego może być oalęgnlę- 
te - jak to sugeruję autorzy w rozdziale dzlewiętym -  poprzez 
utworzenie i  wdrożenie do praktyki zintegrowanych systemów in
formacyjnych. Systemy takie stanowię zespół metod 1 środków, 
które umożliwiaję, przy jednorazowym op is ie , indeksowaniu 1 
streszczaniu dokumentów naukowych i  następnym przetwarzaniu u- 
zyskanych danych na nośnikach maszynowych, wieloaspektowe o- 
pracowywanie tych danych i  ich wielokrotne wykorzystanie dla 
zaspokojenia różnorodnych potrzeb informacyjnych.

Systemy takie sę skonstruowane z kilku systemów pros
tych, z których każdy jes t przeznaczony dla wykonania jednej 
zasadniczej funkcji i  może istn ieć samodzielnie. Zintegrowany 
system tworzę też systemy zautomatyzowane, które stanowię k i l
ka różnych słabo ze sobę powięzanych systemów, realizowanych w 
jednym wspólnym centrum obliczeniowym.

Autorzy akcentuję, że "w litera tu rze naukowo-technicznej 
mało miejsca poświęca się procesom in teg rac ji. A przecież po
jawienie s ię  zintegrowanych systemów informacyjnych możemy 
uważać za reakcję systemu komunikacji naukowej na rozszerza- 
jęcę się i  pogłębiajęcę s ię integrację nauki” /s. 352/, Orugę 
istotnę właściwośclę współczesnej nauki i  techniki je s t  fakt, 
że obecnie organizacja nauki i  techniki oparta jes t na wyko
rzystaniu trzech różnych cech:
1. nauka zachowuje tradycyjny podział na dziedziny nauki.
2. nauka i  technika jest organizacyjnie ukształtowana w gałę

ziach gospodarki narodowej, nie pokrywajęcych s ię  z  dzie
dzinami nauki,

3. nauka i  technika w coraz większym stopniu je s t  ukierunko
wana na rozwięzywanie kompleksowvych problemów naukowo-te
chnicznych, wymagajęcych wykorzystania metod i  osięgnięć 
wielu różnych dziedzin.
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Następnie autorzy oaawlaję niektóre zlntegro«pane eyeteay 
Informacyjne /System ASSISTENT opracowany w VfINITI,SYSTEM IIS/ 
oraz działalność zautomatyzowanych ośrodków Informacji.

W rozdziale dzleelętya 1 zakończeniu, które etanowi pod
sumowanie ca łości podano d e fin ic ję  "in foroatyk l". "Informaty
ka" -  w ujęciu autorów-jeat to dyscyplina naukowa badajęca 
strukturę 1 ogólne właściwości informacji naukowej,a takie 
prawidłowości wszystkich procesów komunikacji naukowej. "In 
formatyka zajmuje się badaniem systemu komunikacji naukowej 
we wszystkich jego różnorodnych formach i  metodach. Podetawo- 
wym celem’informatyki" je s t  wykrycie wewnętrznych prawidłowoś
c i .  właściwych dla systemu komunikacji naukowej" /s. 421/,

Propozycje rozszerzenia przedmiotu "Informatyki" poprzez 
włęczenle funkcji analizy treśc i Informacji lub ogólnej teo
r i i  Innych dyscyplin komunikacji wydaję s ię autorom nie do 
przyjęcia . "Informatyka" nie 'bada konkretnej treśc i Informa
c j i  naukowej: stanowi to obiekt badań odpowiednich nauk /ma
tematyki. f iz y k i,  chemii, b io lo g ii itp ./ . Zadaniem "informa
tyk i" nie jes t wypracowanie kryteriów oceny wiarygodności.no
wości 1 przydatności informacji naukowej.

Teoretyczne zadania "informatyki" polegaję na wrykryciu 
ogólnych prawidłowości tworzenia, przekształcania, przekazy
wania i  wykorzystania Informacji naukowej w różnych sferach 
działalności społecznej. Zadanie praktyczne -  to opracowanie 
efektywnych metod i  środków re a liza c ji procesów informacyjnych. 
окге£л<^п1е optymalnej komunikacji w nauce, jak i  w sferze le -  
żęcej między naukę a produkcję.

Podstawowym przedmiotem analizy omawianej monografii 
jes t system komunikacji naukowej, który dotychczas je s t  nie- 
wystarczajęco zbadany. System ten formował e ię historycznie 
w miarę rozwoju nauki. Oego mechanizmy i  prawidłowości maję 
charakter obiektywny i  dotychczas były nierozpoznane. S tab il
ność tego eystemu określona jes t samym tokiem rozwoju histo
rycznego; jes t on zaadaptowany do psychiczno-fizjologicznych
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cech pracy naukowej oraz zaapokaja indywidualne potrzeby uczo
nych i  epecjallatów w zakresie przedatawlenla, przekazywania 1 
uzyskiwania Informacji naukowej. Między ayatemen komunikacji 
naukowej a rozwojem nauki 1 postępem naukowo-technicznym zacho
dzi obecnie pewna sprzeczność -  pracę naukowę zajmuję s ię  du^e 
zespoły uczonych i  procesy komunikacji naukowej powinny prze
biegać sprawniej 1 S2rybclej. Wymika z tego. le  współczesne nau
ka wymaga zmian we wszystkich procesach komunikacji naukowej. 
Ale zmiany te należy przeprowadzać bardzo ostrożnie 1 umie
ję tn ie . unikajęc burzenia złożonych historycznie mechanizmów 
komunikacji naukowej /s. 418/. H istoria wskazuje, że w clęgu 
tys ięc lec i jeszcze nigdy nowe środki komunikacji naukowej nie 
rugowały starych, dopełniały tylko już is tn ie jęce  środki, me
chanizmy i  kanały, precyzujęc ich funkcje. Jesteśmy zmuszeni 
do zachowania ostrożności 1 roztropności w toku przeprowadza
nia zmian w komunikacji naukowej 1 w samej nauce. Problem ten 
dociekliw ie analizuję autorzy monografii. Otrzymaliśmy więc 
pracę, w której analizujęc dorobek nauki światowej w tym za
kresie przedstawiono właściwe metodologiczne podejście do o- 
mawianych zagadnleó.

Wacław Przelaskowskl

SYSTEM BIBLIOTECZNY BUŁGARSKIEJ AKADEMII NAUK

W księżce Heleny Sawowej "System bib lioteczny Bułgars
k iej Akademii Nauk. Problemy. Stan. Perspektywy*^/spełniaję- 
cej w iele warunków stawianych dziełu naukowemu/, pracownika 
informacji naukowej, który zadania swe pojmuje szerzej -  ja -

x/ ,^ Elena Sawowa: Bibliotecneta sistema no BAN. Probierni. 
S” stojan ie. Perspektlvi. S o fija  1976. 422 s.
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ко wykreczajęce poza działalność b ib liotek -  nogę zaintereso» 
wać przede Mezystkla udokueentcwane propozycje rozwięzaś кош- 
plekaowych roztwoju b ib liotek bułgarskich Jako integralnej 
części eyateiBu Inforeacyjnego.

Autorka wyjaśnię w Przedmowie, że praca ma na celu za
znajomienie czytelników ze stanem i  perspektywami rozwoju je 
dynej s ie c i b ib liotecznej Bułgarskiej Akademii Nauk,na czele 
z B ibliotekę Głównę, Zaczyna od scharakteryzowania bibliotek 
specjalistycznych w ogóle, od omówienia ich podziału, struktu
ry organizacyjnej 1 funkcji, koordynacji 1 in tegrac ji prac z 
innymi bibliotekami, od zasygnalizowania problemu automatyza
c j i  procesów biblioteczno-bibliografIcznych /Rozdział pierw
szy "Współczesne tendencje w rozwoju specjalietycznych b ib lio 
tek naukowycłV«

Rozdział drugi "Stan 1 zadania systemu bibliotecznego 
BAN" dotyczy analizy rozwoju B ib liotek i Bułgarskiej Akademii 
Nauk w latach 1944 -  1975. Autorka c ierp liw ie  tłumaczy. Jakie 
funkcje spełnia Biblioteka Bułgarskiej AN i  wymienia je j  głów
ne zadania. Jak kompletowanie kslężek i  wymiana, opracowywa
nie katalogów, obsługa pracowników naukowych Bułgarskiej AN 
i  innych, wydawanie publikacji bib liograficznych. Niecelo
we byłoby szczegółowe omawianie rozdziału, bo Jest on Jakby 
wyjęty z podręcznika akademickiego, zawiera dużo informacji 
tak oczywistych, że aż żenujęcych Jak na pracę naukowę tego 
rodzaju i  sporo cy fr .

Rozdział trzec i " F i l ie  B ib lio tek i Głównej Bułgarskiej 
Akademii Nauk" poświęcony Jest szczegółowej charakterystyce 
b ib liotek  poszczególnych instytutów Bułgarskiej Akademii Nauk.

Kslężkę H. SawoweJ można i  właściwie należy czytać "na 
wyrywki". Sprzyja temu wypunktowanie problemów Interesuję- 
cych autorkę w obrębie poszczególnych rozdziałów. I  tak , na 
przykład w rozdziale czwartym /ostatnim/ "Perspektywy rozwo
ju systemu bibliotecznego Bułgarskiej Akademii Nauk /1976- 
1990/" H. Sawowa omawia ważne problemy, dzięk i rozwięzanlu 
których b ib lio tek i mogę stać się współczesnymi ośrodkami nau- 
koivymi. A więc na przykład:
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-  przyszłe organizacja 1 kieronenie eystenee b lb llo tecz- 
nyn BAN; b ib lio tek i poszczególnych Instytutówf naukowych, nu- 
zeów itp . będę kierowane funkcjonalnie 1 netodycznie przez 
Bibliotekę Głównę Bułgarskiej AN;

-  następ! integracja niektórych podstawowych działań bi
bliotek Akademii Nauk 1 uniwersyteckiej w celu maksymalnego 
wykorzystania zbiorów oraz wiedzy specjalistów. Integracja 
stworzy możliwości prowadzenia działalności naukowo-badaw
czej 1 pozwoli na lepsze wyszkolenie odpowiednich kadr;

- planuje s ię  zwiększenie środków finansowych i  rozbu
dowę pomieszczeń bibliotecznych;

-  niepoślednie miejsce zajmie podnoszenie kw a lifikacji 
pracowników bib liotek przez odbywanie stażów w bibliotekach 
pokrewnych, organizowanie seminariów specjalistycznych, nau
kowo-praktycznych i  naukowych konferencji, kursów spec ja lis
tycznych, zdobywanie stopni naukowych; bibliotekarza -  spe
c ja liś c i powinni być w danej dziedzin ie wysoko kwalifikowany
mi informatorami;

-  współdziałanie b ib liotek specjalistycznych BAN z ogni
wami informacyjnymi:

- automatyzacja systemu bibliotecznego Bułgarskiej Aka
demii Nauk /ASU/.

Mnogość pozycji "L iteratury" -  274, a w tym: dokumenty 
partyjne 1 rzędowe - 30, dokumenty normatywne i  archiwalne - 
12, prace podstawowe - 37, charakterystyka bibliotek specja
listycznych -  23, współczesna struktura organizacyjna i  za
rządzanie bib liotek specjalistycznych -  23, koordynacyjne 1 
integracyjne w ięzi bib liotek specjalistycznych -  37, główne 
funkcje i  zadania bib liotek specjalistycznych -  21, funkcje 
bibliograficzno-informacyjne -  21, b ib lio tek i specja listycz
ne a systemy automatyzowane -  34, perspektywy rozwoju b ib lio 
tek specjalistycznych Bułgarskiej AN -  37, może zniechęcić 
niektórych czytelników.

Zbyt kompilacyjny charakter "Systemu bibliotecznego BAN" 
utrudnia w pewnym sensie żywszy kontakt z czytelnikiem, po
zbawia księżkę je j  własnego, wewnętrznego rytmu życia. Taka 
metoda popularyzowania tego, co autor zamierzał czytelnikowi

150



wytłumaczyć, włęczyć do Jego świadomości, czy choćby tylko 
zaaygnallzować, nie Jest skuteczna.

Ilość informacji zgromadzona w kalę±ce Jest pokaźna i  
przydatna głównie dla osób zajmujęcych się planowaniem rozwo
ju b ib lio tek . Aspekty historyczne natomlaat dotyczęce bi
bliotekoznawstwa bułgarskiego powinny zainteresować przede 
wszystkim studentów.

Małgorzata Łęczycka
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K R O N I K A

XV KRAOOWA NARADA INFORMACDI 
Ketovtice, 15-16 lutego 1977 r*

W dniach 15-16 lutego 1977 roku odbyła się w Katowicach 
XV Krajowa Narada Informacji zorganizowana przez Centrum 
Informacji Naukowej, Technicznej i  Ekonomicznej, przy udzia
le  Komitetu Wojewódzkiego PZPR i  Ośrodka Postępu Technicz
nego w Katowicech.

Celem narady było przedstawienie i  przedyskutowanie za- 
gadnień związanych z rea lizację  Systemu Informacji Naukowej, 
Technicznej i  Organizacyjnej -  SINTO, a w szczególności pro
blemów dotyczęcych prac naukowo badawczych dla SINTO, zasad 
planowego gromadzenia i  dokumentowania zbiorów materiałów in
formacyjnych oraz kształcenia i  doskonalenia kadr dla potrzeb 
informacji.

У/ XV Krajowej Naradzie Informacji wzięło udział ponad 
400 przedstaw icieli reprezentujęcych krajowe i  zagraniczne 
ośrodki informacyjne, placówki naukowe oraz centralne 1 te 
renowe instytucje i  słu±by informacyjne. W naradzie uczest
n ic zy li również przedstawiciele władz państwowych 1 partyj
nych oraz orgąnizacji i  stowarzyszeń społecznych.

Zlagraniczne ośrodki informacyjne reprezentowane były 
przez przedstaw icieli Bułgarii, Francji, Węgier i  ZSRR.

Program narady przewidywał obrady plenarne oraz obrady 
w trzech zespołach problemowych.

W czasie obrad plenarnych wygłoszone zostały trzy  re fe 
raty programowe poświęcone problemom zwięzanym z rea lizac ję  
SINTO.
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Dyrektor generalny Centrue INTE, in i*  MieczyełaM Dereń- 
toerlcz w referacie "Zadania krajowej ałulby Informacji w pro- 
graele budowy SINTO" dokonał oceny dotychczaaowej pracy kra
jowej ełulby Informacji naukowej, technicznej 1 ekonomicznej, 
przedstawił zasady budowy SINTO oraz zamierzenia w te j dzie
dzin ie na na jb lllaze 1 dalszy przyszłość .Walniejeze sprawy po
ruszone przez referenta:

-  problem doskonalenie dzia ła lności informacyjnej przez 
wprowadzanie nowych fora obsługi Informacyjnej. Pozytywnie 
zoetała oceniona Selektywna Dystrybucja Informacji prowadzo
na przez Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki 
Wrocławskiej, który eksploatuje bazy danych pięciu zagranicz
nych systemów;

-  wdrożenie planu sp ec ja liza c ji zbiorów materiałów bi
bliotecznych oraz działa lności Informacyjnej centralnych bi
bliotek naukowych;

-  rozpoczęto prace leg is lacyjne zmierzajęce do wydania 
ustawy dot. całoksztełtu zagadnień Informacji;

-  zaktywizowanie prac dot. problematyki języków informa- 
cyjno-sfyszuklwawczych 1 formatów zapisu Inform acji, a tJkże 
wprowadzenia do działa lności Informacyjnej nowoczesnych środ
ków technicznych;

-  opracowanie planu rozwoju Informacji na lata 1976-80.
Decyzję Prezydium Rzędu ze stycznia 1974 r . SINTO uzys

kał rangę ogólnopaóstwowę 1 zosta ł uznany za jeden z czterech 
rzędowych systemów Informacyjnych, działajęcych jako system 
unlwersed.ny obejmujęcy wszystkie dyscypliny wiedzy i  ob liczo
ny na zaspokajanie przede wszystkim potrzeb informacyjnych 
zwięzanych z zawodowę dzlała lnośclę użytkowników.

W ramach działalności SINTO przewiduje s ię  utworzenie 
12 systemów specjalistycznych. 17 systemów dzledzlnowo-ga- 
łęzlowych oraz systemy terytoria lne w makroregionach gospo
darczych.

W ramach SINTO maję d2^1ałać następu jęce typy placówek 
In formacyj nych:

1/ centralne /makroregionalne/ ośrodki Informacji sys
temów 8terujęcych;
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2/ cenrrelne b ib lio tek i naukom 1 centralne archiwa gro- 
aadzęce ±ródła Infornecki lub nadzorujące groaadzenia 1 doku- 
eentowanie tych źródeł z określonego obszaru tewatycznego lub 
foraalnego:

3/ zakładowe /wojewódzkie/ lub międzyzakładowe ośrodki 
informacji z blbllotekaai 1 archiwami;

Zarzędzanle SINTO będzie dwupoziomowe:
1/ zarzędzanle centralne: ft4SzWlT aprawujęce ogólny nad

zór nad dzlałelnośclę Informacyjnę oraz Centrum INTE Jako or
gan wykonawczy:

2/ zarzędzanle aystemowe /poazczagólnyal ayatemaml/: a l-  
nlsteratwa /urzędy centralne/, odpowiedzialne za konkretny 
ayateOfOraz centralny ośrodek Informacji aprawujęcy nadzór 
nad danym syataiien.

Zakłar^e aię dwuetapowę rea lizac ję  zadaó zwlęzanych z 
budowę SINTO. Pierarszy etap obejsuje lata  1977-1982. drugi 
etap - do 1990-1992 roku.

Część prac zwlęzanych z SINTO Jeet Już realizowana,! 
tak na przykład:
- budowa Systemu Informacji Chemicznej /Mlnlaterstwo Przemy

słu Chemicznego. PAN oraz MNSżWlT/;
-  utworzenie Systemu Informacji o Materiałach /Urzęd Gospo

darki Materiałowej/;
-  budowa Systemu Informacji o Naukach Społecznych /Polaka 

Akademia Nauk/;
- wpromdzenie nowych zasad funkcjonowania Systemu Informa

c j i  o Pracach Naukowo-Badawczych 1 RozsroJowych;
- budowa Systemu Informacji o Przemyśle Mfydobywczym;
- budowa Systemu Informacji o M etalurgii,

Oyr. Derentowlcz podkreślił, że rea lizac ja  programu bu
dowy SINTO Jest to przekształcenie 1 przystosowanie do nowych 
zadah is tn le jęce j struktury, dlatego też zachodzi konieczność 
dokonania analizy aktualnego etanu dzia ła lności Informacyjnej, 
określenia potrzeb Informacyjnych gospodarki narodowej, przy
gotowania kadr do wymogów pracy systemowej, sprawniejezego 
wykorzystania efektów procesu Informowania oraz dostosowania 
struktury zarzędzanle placówkami Informacji do struktury 
funkcjonalnej SINTO,
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w referac ie "Zagadnienia rea liza c ji prac naukoiro<-badBw> 
czych dla potrzeb SINTO” dyrektor Inatytutu INTE p ro f.dr hab. 
Konrad Fiałkowekl. a te le rd z lł e ,ln , łm przyjęcie atruktury 
funkcjonalnej ayateau SINTO. na na calu:
- zapewnienie obiegu In fo raac jl n leza leln le od cech fornal- 

nych 1 treściowych dokuaentów. nlejaca Ich przechowywania
1 nlejaca zgłoazenla zapotrzebowania na dokunent lub lnfor-< 
nację pochodnę;

-  uniezelelnlenia funkcjonowania eyetenu od atruktury powlę- 
zaś adninlatracyjno-organlzacyjnych ośrodków In fornacjl 
przy Jednoczeenya allnye powlęzanlu SINTO z Jednoatkani 
goapodarkl uapolecznlonej 1 adnln latracjlj

-  0 8 lęgn ięcia  otwartości eyetenu dla wepółpracy z Inforna- 
cyjnyal eyetenanl nlędzynarodowyni. zarówno w układach dwu- 
etronnych. Jak 1 wlaloetronnych.

W Inatytucle In fo raacjl Naukowo-Technicznej dla potrzeb 
SINTO arykonano dotychczae naatępujęce prace:

1/ zreallzoanno zautonatyzowany ayatea Infornacyjny 
SINFO -  przeznaczony dla ośrodków Inte oraz bib liotek 1 po
zwalaj ęcy na wprowadzanie, przekazywanie oraz wyazuklwenle 
oplaów rólnych dokuaentów;

2/ opracoaeno projekt unlweraalnego fornatu wymiennego 
dla arybranych typów dokunent ów wyatępujęcych w ranach SINTO;

3/ zrealizowano pllotalowe wereje dwóch eyetenów spe
c ja ł ie  tycznych. a nlanowlcle:
-  eyetenu o pracach naukowo-badawczych SYNABA,
-  syatenu analizy zagranicznych podróly ełułboarych SAZAPS, 

który będzie groaadzlł Infornacje o rozpoczętych 1 r e a li
zowanych pracach naukowo-badawczych /w tym o rozprawach do
ktorskich 1 habilitacyjnych/ oraz o pracach rozarojowych.

Prace naukoaro-bedawcze przewidziane na lata 1977-1980 
w ranach planu Instytutu INTE 1 placówek krajoarej e le c l In- 
fornacyjnej koncentrować e lę  będę wokół trzech głównych k ie
runków;

1/ zaetoeowanle Infornatykl w Inform acji, a przede 
ara2:yetklB opracoannie Języka Inforaucyjno-aryezuklwawczego 
dla potrzeb SINTO;
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autonatyzacja apacjallstycznych 1 dzledzlnowo-gałęzlo- 
wych ayateaów Informacyjnych «г ranach SINTO;

3/ zagadnienia netodologlczno-organlzacyjne. badania 
potrzeb u2ytkoi«nikóii. badanie fora obalugl uiytkonnikóM, o> 
cena efektywności ayatenów infornacyjnych oraz aapekty praw 
ne funkcjonomnia ayetenu SINTO.

"Stan aktualny 1 kierunki rozwoju kaztałcenla 1 doakona- 
len ia kadr dla potrzeb in fornac jl oraz przygotowania użytkow
ników do kor2:yatania z in te” zreferował dr Darzy Steazenko z 
Zeapołu Szkolenia i.Ooakonalenia Kadr Centrun INTE.

w awyn wyetopieniu dr D. Steazenko podkreślił, że nie
zbędne wydaje alę podjęcie prac zwięzanych z kategoryzację 
pracowników ałużby in fornacjl i  analizę czynności przez nich 
wykonywanych w św ietle zarówno bleżęcej dzia ła lności. Jak i  
w perepaktywach SINTO. Ponadto ia tn ie je  potrzeba okreaowej 
aktualizacji prograwów nauczania z zakreau bibllotakoznawa- 
twa 1 In fornacjl naukowej w wry^zych uczelniach. Efektywnę 
fornę kaztałcenla pracowników in fornacjl aę etudla aiędzy- 
działowe. podyploaowe atudia In fo raęc ji naukowej oraz etudla 
b ib lio  tekoznawcze w aryżezych azkołach pedagogicznych. Niepo
kój wzbudza natoniaat powolny wzroat liczebności kadry nauko
wej 1 dydaktycznej.

W 1976 r. zorganizowano 13 kuraów podatawowych, 8 kuraów 
apecjallstycznych, 4 konferencje apecjaliatyczne oraz pół
toraroczny kura doskonalący. Przewiduje a ię utworzenie 
Centralnego Ośrodka Ooakonalenia Kadr przez Centrum INTE, 
który będzie organizował naatępujęce foray szkolenia: dwuty
godniowe kuray podatawowe. Jednoroczny zaoczny kurs doakona- 
lęcy^ sześciodniowe kuray epecjaliatyczne, konferencje ape- 
cj a lia  tyczne, konweraatorla środowiakoare, aeninarla probleao- 
we, szkolenie kadry kierowniczaj służb in forn ac jl, kierowa
nie pracowników inte na dwuniealęczne kursy stacjonarne orga
nizowane przez Instytut Podnoszenia K w alifikacji Pracowników 
Informacji w Noskwie, trzynaatonleeięczne zaoczne kuray o- 
parte na programie tegoż Instytutu.

Problematykę współpracy z zagranicę oraz zagadnienia 
włęczenia SINTO do międzynarodowego podziału pracy omówił
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klwrownik Działu Kapółpracy z Zagranicy Cantrua INTE. Florian 
Atkonla. W  «ryatgplanlu mmym rafarant atarlardzlł, ka waZnya 
czynnlklea budowy SIKTO Jaat wap6łpraca algdzynarodowa, która 
'w dziadzinie Inforaacjl aual opierać alg na dokładnya rozez
naniu 1 wiedzy o obecnych 1 przyazłych kierunkach rozwoju In- 
tareaujecych naa dziedzin.

W  latach 1973-1976 zakoAczono budowg kilku «igdZynarodo- 
wych apacjallatycznych podeyateaów Inforwacjl naukowej 1 tech
nicznej. Jak np. o tłuBaczanlach. o literaturze flreowej 1 o 
opublikowanych dokuaantach. Zaawanaowana Jeat również budowa 
kilkunaatu naatgpnych dziedzinowo-gałgzlowych podeyateaów 
Inforaacjl naukowej 1 technicznej. Ponadto rozwinęła alę 
dwuatronna 1 wleloatronna wapółpraca polaklej ałużby inforna- 
cjl z rzędowyal 1 pozarzędowyal organlzacjaal alędzynarodowy- 
■ 1*

Perepektywy wapółpracy wleloatronnej i dwuetronnej w la
tach 1977-1980 przedatawiaje elę naatępujęcoi

a/ zoatanla zbudowany zintegrowany Międzynarodowy aya- 
taa Inforaacjl krajów - członków MCINT;

b/ przewiduje alę. ża zgodnie z planaal rozwoju HSINT 
przy akoordynowanej wapółpracy krajów zrzeezonych w HCINT zo- 
atanę zaechanizowane 1 zautowatyzowane naatępujęce podayetaay;
- podayatea inforaacjl o zakoóczonych pracach naukowo-badaw

czych oraz rozpramch doktoraklch l habilitacyjnych.
- podayatea Inforaacjl o tłuaaczanlach.
- podayatea Inforaacjl o opublikowanych dokuwentach.
- podayetew inforaacjl o katalogach przewyałowych^

С /  kontynuowane będzie kaztałcenle kedr w Inatytucie 
Podnoazanla Kwalifikacji Pracowników Inforaacjl w Moekwla 
/około 200 oaób rocznie; w tya około 20 pracowników Inforaa
cjl na atudlach doktorancklcb/i

d/ wapółpraca z NRO 1 CSRS będzie prowadzona w kierunku 
ujednolicania aetodykl 1 prograaów azkolenla pracowników In
foraacjl calea otworzenia w latach 1977-1980 przeałanek orga
nizacyjno-technicznych dla przewidywanego na naatępne 5-locie 
proceau zintegrowania ayateaów Inforaacyjnych obu krajówj
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«/ współpraca z węglersk« 1 bułgarską ałułbc in forwacji 
oparta będzie na dwuletnich progresach badah oraz tworzeniu 
grup roboczych dla rozwlęzanla poszczególnych problewów^ 

f/ rozszerzona zostanie współpraca z UNESCOj 
g/ kontynuowane będę zakupy in fo raec ji z banków 

danych - PASCAL, INSPEC, ISMEC. CAS i  IS I, przy czya da
ne uzyaicana z obcych banków danych rozpowszechniane będę cen
tra ln ie przez ośrodki in forwacji wyznaczone przez CINTE.

Wypowiedzi dyskutantów koncentrowały aię głównie wokół 
zagadnień zwlęzanych z budowę systemu SINTO oraz spraw b ie- 
Zęcych i  przyszłych in te.

Z-ca dyr. Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach^ 
wgr inż. W. Młodożeniec stw ierdził, że sytuacja w dziedzin ie 
inforwacji w Polsce od wielu la t budziła niepokój zarówno 
wóród użytkowników. Jak 1 pracowników in te . Przeprowadzona 
ostatnio w Katowicach analiza działalności in te arykazała, że 
około 503̂  zakładowych ośrodków in te nie wywięzuje e ię  ze swych 
zadań statutowych, ponadto większość ośrodków inte jes t bardzo 
ź le  wyposażona w środki techniczne; tylko jedna trzecia  apo- 
śród analizowanych kilkuset jednostek inte dysponuje nowoczes
ny» sprzętew reprogrsficznys. Stan szkolenia w zakresie in te 
jest niezadowalajęcy. Obserwuje s ię  wzrost fluktuacji kadr, 
zawód pracownika inte wcięż nie posiada odpowiedniej rangi.

Kierownik Zakładowego Ośrodka INTE Huty Katowice, ob. Dy
ja polnfornował uczestników konferencji o działalności Zakła
dowego Ośrodka INTE Huty 'Katoitice'', który włęczył s ię do re
a liza c ji zadań zwięzanych z budowę Huty przez groaadzenie 
zbiorów zawierajęcych opracowania ważniejszych in fo rsac jl z 
całego świata, a dotyczęcych interesujęcych Hutę dziedzin 
wiedzy.

Przewódniczęcy Zespołu Koordynacyjnego ds, In fo raacji 
Cheaicznej przy Konltecie Nauk Ekonosicznych PAN, prof, dr 
A. Byllcki oBówlł zagadnienia in foraac ji w dziedzin ie che- 
a i i ,  a w szczególności zadania sto jęce przed Zespołea Koor
dynacyjny» da. In fo raacji Cheaicznej. Do ważnych zadań na
leży zaliczyć przyjęcie generalnych zasad budowy Systeau In - 
foraacjl Cheaicznej jako zintegrowanego dzledzlnowo-gełęzio-
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wego syeteniu dzlełajęcego w гвшасЬ SINTO. Przyjauje s ię . ±e 
SlCh obsŁugi«*ał będzie całę gospodarkę narodowę. P rze jm ie 
od tradycyjnych do nowoczesnych wetod powinno odbywać się bez 

'przedwczesnego burzenia istniejęcych struktur i  zahanowania 
działalności słułb istn iejęcych w nauce i  przeayśle. Moina 
iywić nadzieję• £e doświadczenia uzyskane przy budowie SICh 
będę poaocne przy budowie systemów informacji w innych dzie
dzinach nauki i  techniki oraz gałęziach gospodarki narodowej.

Dyrektor Centralnego Ośrodka In fo raacji Budownictara War
szawa) mgr Oerzy Nowak przedstawił etan pracy in te w COIB o- 
raz w nowo utworzonym Oddziale Informacji w Bełchatowie.
COIB zamierza utwórz^ centralny bank iróde ł in foraac ji z 
zakreau budosmictwa na mikro fiszach oraz gromadzić informa
cje  wtórne na taśmach magnetycznych. Planuje s ię  zapewnienie 
pracownikom Д zjednoczeń resortu budownictwa informacji wy
specjalizowanej. odpowiedniej do poziomu i  szczebla zarzędza- 
nia. Realizacja nakreślonych zadań wymaga zastosowanie naj
nowocześniejszych metod gromadzenia i  przekazywania informa
c j i .

Dyrektor B ib lio tek i Głównej i  Ośrodka Informacji Nauko
wej i  Technicznej Politechnik i WrocławskieJ, dr in i .  Cz.Oani- 
łowlcz omówił oaięgnlęcia Ośrodka w zakresie oprogramowania 
oraz uruchomienia szeregu systemów autoaatyzujęcych główne 
procesy biblioteczne i  informacyjne w wyZszej uczelni, a w 
szczególności:
-  rea lizacja  systemu APIN /automatyzacja procesów b ib lio te - 

czno-lnformacyjnych/:
-  uruchomienie i  wdrożenie systemu informacji o badaniach 

naukowych /S1NT/Nd :
-  uruchomienie 1 wdrożenie systemu informacji sygnalnej 

/SINT/KF/:
• opracowanie i  uruchomienie systemu opracowania wydawnictw 

zwartych /SABI/0^ i  wydawnictw cięgłych /SABI/ОС/:
-  uruchomienie 1 wdroZenie w skali ogólnopolskiej systemu 

Selektywnej Dystrybucji Informacji;
-  opracowanie programu studiów w zakresie systemów informa

c j i  naukowo-technicznej na Wydziale Informatyki 1 Zarzę- 
dzania Politechnik i Wrocławskiej.
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Najbardziej adekwatne w stosunku do potrzeb uczelni a« 
eerwiay CAC i  INSPEC, które pokrywają w 6ОД zakres tesatyczny 
i  zainteresowania użytkowników z Politechniki Wrocławskiej.
W 1975 r. wprowadzono do eksploatacji bazy danych PASCAL i  
lSMEC,a w roku 1976>SC1.

Systea Selektywnej Dystrybucji Informacji /SOI/ .rea lizo
wany w Politechnice Wrocławskiej 1 funkcjonujęcy na bazie da
nych uznanych za najlepsze źródło in fornacji w skali międzyna
rodowej stanowi doskonałe rozwlęzania systematycznej obsługi 
indywidualnych użytkowników w zakresie informacji aklerowuję- 
cej do dokumentów źródłowych.

W dyskusji zabrali głos również goście zagraniczni, a 
wśród nich dyrektor B ib lio tek i Technicznej i  Centrum Dokumen
ta c ji WRL -  dr Porter Lazar, z-ca dyrektora Zarzędu Informacji 
i  Propagandy Komitetu Nauki i  Techniki przy Radzie Ministrów 
ZSRR'OuriJ Iwanow oraz dyrektor Międzynarodowego Centrum In
formacji Naukowej 1 Technicznej w Moskwie-Laonin Sumarokow.

W następnym dniu Konferencji odbywały s ię  obrady w trzech 
zespołach problemowych.

W Zespole I  -  Prace naukowo-badawcze dla potrzeb SINTO, 
dyskusja koncentrowała s ię  wokół problematyki planu prac nau
kowo-badawczych dla budowy i  rozwoju Systemu SINTO, a w szcze
gólności dotyczyła: stanu zaawansowanie prac prowadzonych w 
lINTE. w B j^liotece Narodowej i  Sejmowej^w bibliotekach P o li
techniki Wrocławskiej i  Krakowskiej oraz w Głównej B ibliotece 
Lekarskiej; miejsca i  r o l i  archiwów państwowych w systemie 
SINTO; udziału s ie c i in te w pracach badawczych; prowadzenia 
prac z zastosowaniem Informatyki w informacji; Języka in fo r- 
macyjno-wyszukiwawczego dla systemu SINTO; współpracy między
narodowej,- a przede wszystkim z MCINT oraz w ramach MSINT; po
trzeb użytkowników informacji; oceny efektywności systemów in
formacyjnych oraz aspektów prawnych funkcjonowania SINTO.

Wnioski z obrad Zespołu I  przedstawił prof, dr hab. Kon
rad Fiałkowski:

a/ dla rozwoju SINTO priorytetowe znaczenie maję prace 
naukowo-badawcze;
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Ь/ niezwykle ważne znaczenie ea zagadnienie in tegrac ji 
dzlałalnoAci placówek in te . b ib liotek oraz archiwów,jak rów
nież intensywne kształcenie i  doekonalenie kadr w zakreele 

'In te;
с/ in tensyfikacji wywagajg prace leg le lacyjne zwigzane 

z SINTO;
ći/ postuluje s ię  dalszy rozwój 1 cen tra lizację eyeteaćw

SOI;
e/ warunklen poeyślnej r e a liz a c ji SINTO je s t  aktywny u- 

dzla ł precosmików s ie c i in te are ardrażanlu tego systenu:
f/ prairldłoary rozwój systenu SINTO narzuca konieczność 

tarorzenla go z uwzględnieniea powięzaó z aiędzynarodowyBi 
systewawl^a w szczególności z  MSINT,

W Zespole I I  — Zasady planowago gromadzenia 1 dokumento
wania zbiorów materiałów InforBacyjnych. szczególne zalntere -  
sowanle dyskutantów budziły problemy takie, jak: celowość 
istn ien ia  BOINTE w strukturze funkcjonalnej SINTO, koniecz -  
ność tworzenia dużych, wyspecjalizowanych ośrodków in te. 
szczebla dziedzinowo-gałęzlowego oraz ośrodków typu branżowe
go nastawionych na bezpośrednię obsługę użytkowników; zapobie
ganie nadwlerneau rozpraszaniu zasobów informacyjnych w ośrod
kach branżowych; znaczenie i  rola  SOI /postulowano, ażeby 
serwisy informacyjne zagraniczne były doprowadzane do ośrodków 
dzledzinowo-gałęziowych/;konieczność organizowania sp ec ja lis 
tycznych konferencji i  apotkaó; kompletowanie zbiorów w ukła
dzie terenowym SINTO; rola  b ib liotek  uniwersyteckich oraz ko
nieczność etapowego tworzenia b ib liotek  centralnych,

W Zespole I I I  -  Kształcenie i  doekonalenie kadr SINTO > 
zgłoszone wnioski i  postulaty dotyczyły następujęcych kwestii: 

a/ właściwej współpracy zainteresowanych placówek inte w 
zakresie kształcenia 1 doskonalenia kadr;

Ь/ prowadzenia prac badawczych dotyczęcych efektywności 
atosowanych form i  metod kształcenia;

с/ opracowania ostatecznej zmodyfikowanej wersji systemu 
kształcenie i  doskonalenia kadr dla potrzeb SINTO; 

d/ doskonalenia kadr dydaktycznych;
e/ powołania Centralnego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego 

Kadr in te ;
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f/ zorganizowania atudlów 1 seminariów doktoranckich poza 
Warezawf:

g/ zacieśnienia współpracy międzynarodowej w zakresie 
kształcenia 1 doskonalenia kadr;

h/ wprowadzenia problematyki in te do programów nauczania 
w lO -le tn ie j szkole średniej 1 w wyższych szkołach pedagogicz
nych oraz przygotowania odpowiednich środków dydaktycznych:

1/ rozpoznania potrzeb Informacyjnych uczniów szkół śred
nich 1 studentów;

J/ kontynuacji różnych form szkolenia użytkowników In for
macji naukowej;

к/ współpracy z NOT-em* JeJ stowarzyszeniami oraz Zwlęz- 
kaml Zawodowymi.

Podsumowania obrad XV Krajowej Narady Informacji dokonał 
Dyrektor generalny Centrum INTE Inż. M, Derentowlcz. Dyskusja 
w zespołach problemowych -  Jak stw ierdził dyrektor - dostar
czyła wielu wniosków 1 wytycznych do dalszej pracy.

Uznano za konieczne zwoływanie sterowanych centralnie na
rad roboczych, poświęconych wybranym 2iag8 dnleniom z zakresu in
formacji, takim Jak: specjalizacja  zbiorów, system prac nau
kowo-badawczych, wydawnictwa Systemu Selektywnej Dystrybucji 
Informacji, tworzenie ośrodków terytorialnych w ramach SINTO.

Następnie dyr. Derentowlcz s tw ierd z ił, że Jednolity sys
tem informacji powinien wyeliminować dublowanie s ię  prac, a 
hasło wysunięte na XIV Krajowej Naradzie "In tegracje wszyst
kich ogniw Informscji w całym eystemie krajowym" powinno być 
naszym celem i  stanowić wytyczne w dalszej pracy.

Okres do 1980 r. powinien być poświęcony budowie SINTO, 
przy czym niezwykle ważnym zagadnieniem w procesie tworzenia 
systemu Jest właściwa organizacja przedsięwzięć. Należy do
prowadzić do unormowania podstaw prawnych in form scji, budować 
i  doskonalić systemy informacji chemicznej, medycznej, ochro
ny zdrowia, system informacji w naukach społecznych ItP .

W czasie przerw w obradach uczestnicy konferencji m ieli 
możliwość zwiedzenia zorganizowanej wystawy 1 zapoznanie s ię  
z eksponatami:
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- Międzynarodowego Centrua Informacji Naukowej i  Technicznej 
krajćw członkov<aklch RWPG,

-  Słu£by Selektywnej Oyetrybucjl Informacji w Oćrodku Informa
c j i  Naukowo-Technicznej Politechnik i Wrocławskiej,

-  Wydawnictw Centrum INTE 1 innych krajowych placówek informa
c j i .

Wystawa była cennym uzupełnieniem Narady etanowięc prze- 
ględ ważniejszych osięgnięć działa lnoćci informacyjnej.

Adolf Sieradzki

SE30A NAUKOWA NA TEMAT "ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY 
BIBLIOTECZNO-INFORMACYONE W PLACÓWKACH NAUKOWYCH 

W POLSCE"

PoznaójS kwietnia 1977 r.

Komisja Informacji Naukowej poznańskiego oddziału Polskiej 
Akademii Nauk i  Biblioteka Główna Politechnik i Poznańskiej były 
organizatorami s e s ji naukowej nt. "Zautomatyzowane systemy b i
blioteczne- informacyjne w placówkach naukowych w Polsce", która 
odbyła s ię  w Poznaniu 5 kwietnia 1977 roku. Na s e s ji w ystęplli 
przedstawiciele ośrodków inte 1 b ib liotek  przodujęcych w kraju 
pod względem automatyzowania systemów Informacji. Zaproszono 
również przedstaw icieli większości ośrodków inte z obszaru Pols
k i północno-zachodniej.Całość prowadził dyrektor B ib lio tek i Głów
nej Politechn ik i Poznańskiej,dr Stanisław Badoń. Celem spotka
nia było przedstawienie szerokiemu gronu pracowników informacji 
obecnie Istnlejęcych w kraju zautomatyzowanych systemów in for- 
aacyj nych.

Pierwszy wygłosił referat przedstawiciel Instytutu INTE, 
dr Inż. Henryk Rybiński. Zapoznał on zgromadzonych z opracowa
nym w Instytucie w latach 1975-76 systemem wyszukiwania in fo r-
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nacji SINFO, przezneczonyn do wykorzystania w branżowych oćrod- 
kach inte i  w bibliotekach. W aystetnle mogę być gromadzone opi
sy różnego typu dokumentów, jak: druków zwartych, cięgłych, 
norm, patentów, litera tu ry  firmowej, prac naukowo-badawczych, 
tłumaczeó, projektów 1 innych. Zapytanie może mieć format słów 
kluczowych lub tekstu, mogę być też zadane dodatkowe warunki, 
Jak data opublikowanie. Język dokumentu itp . SINFO zapewnia 
użytkownikom obsługę bieżęcych zapytaó w trybie retrospektyw
nym i  selektywnej dystrybucji informacji. Is tn ie je  możliwość 
tworzenie na taśmach zbiorów o określonych profilach tematycz
nych dla współpracujęcych ośrodków, r e a liza c ji wydruków tematy
cznych bez danych, wydruków różnych indeksów. System dopasowa
ny Jest do popularnych w kraju maszyn cyfrowych ODRA s e r i i  1300, 
z możliwościę przejścia na maszyny Jednolitego Systemu; wszyst
kie programy napisane sę w Języku COBOL, Stwarza to możliwość 
łatwej wymiany informacji na taśmach magnetycznych między róż
nymi ośrodkami.

Z kolei doc. dr Radosław Cybulski omówił automatyczny sy
stem b ib liogra ficzno-in formacyjny stosowany w B ib liotece Naro
dowej. Biblxoteka Narodowa stanowi centralne ogniwo krajowego 
systemu informacji b ib liotecznej i  b ib liogra ficzn e j, dlatego 
wprowadzenie automatyzacji na szerokę skalę wydaje s ię  być w 
pełni uzasadnione. Podstawowym zadaniem. Jakiemu ma służyć 
zastosowanie techniki komputerowej Jest wydawanie centralnych 
katalogów bieżęcych czasopism zagranicznych oraz księżek zagra
nicznych. W przyszłości zakłada s ię  wprowadzanie do maszyny 
cyfrowej wszystkich danych z możliwościę tworzenia na żędanle 
różnego typu indeksów, spisów treśc i i  wydawanie ich w formie 
drukowanej lub na taśmie magnetycznej.

Ciekawe rozwięzanie problemu automatyzacji procesów in 
formacji naukowej znaleziono w Głównej B ibliotece Lekarskiej 
- o czym poinformował zebranych p ro f.dr hab. Feliks Wldy-Wirs- 
k i. Wychodzęc z założenia, że obecnie żadnemu średniej wielkoś
c i państwu świata nie opłaca s ię  tworzyć własnego zautomatyzo
wanego systemu informacji medycznej, postanowiono podłęczyć 
się do systemu MEDLARS /Medical L iterature Analysis and R etrie
va l System/. Międzyrzędowa umowa polsko-szwedzka о współpracy
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naukowo-kulturalnej zapewnia aolllwość korzystania z bezy da
nych KEOLARS znajdujęcej s ię w Sztokholmie. Wyszukiwanie In for
macji odbywa się na zasadzie konwersacji typu on-line. System 
uruchomiony w Głównej B ib liotece Lekarskiej działa od listopada 
1974 roku 1 cieszy się dużym uznaniem wśród użytkowników. Obec
nie prowadzone sę prace nad uruchomieniem elkrofiszowego banku 
źródłowego.

Ze zautomatyzowanym systemem wyszukiwanie Informacji, sto
sowanym w B ibliotece Głównej 1 Ośrodku Informacji Naukowo-Tech
nicznej Politechniki Wrocławskiej, zapoznał zebranych dr inż. 
Czesław Oanlłowicz. Prace w Ośrodku wrocławskim przebiegaję w 
trzech podstawowych kierunkach; automatyzacja procesów groma
dzenia zbiorów bibliotecznych, automatyzacja udostępnienia zbio
rów oraz automatyzacja procesów wyszukiwania Informacji. Przy 
r e a liz a c ji pierwszych dwóch kierunków pracy napotkano szereg 
problemów, co spowodowało, że postawione zadania sę obecnie 
rozwięzane częściowo. Natomiast szeroko rozwinięty Jest sys
tem Selektywnej Dystrybucji Informacji. Brak krajowych wydaw
nictw informacyjnych na nośniku maszynowym 1 trudności zwięza- 
ne z wykonywaniem takich opracov«ó na większę skalę przez P o li
technikę przyczyniły s ię  do znalezienia innego rozwlęzania. Po
stanowiono zakupić bazy danych poczętkowo systemów CAC 1 INSPEC. 
następnie PASCAL 1 ISMEC, a ostatnio SCI. O dużej popularności 
Systemu Selektywnej Dystrybucji Informacji świadczy liczba u- 
żytkowników wynoszęca obecnie ok. 2000.

W B ibliotece Głównej Politechnik i Krakowskiej -  Jak poin
formował dr 3ózef Czerni — powstał automatyczny system Informa
c j i  o nazwie KRAKUS /Krakowski Regionalny Abonencki Kombinat 
Informacji Użytkowników Stowarzyszonych/. Stanowi on Jedno z 
pierwszych ogniw terenowych krajowego systemu SINTO. Oego za
daniem Jest zaspokajanie potrzeb środowiska w Informację o 
światowych oslęgnlęciach nauki 1 techniki, a także o dorobku 
naukowym własnego regionu. W ramach SINTO przewidziana Jest 
szeroka wymiana informacji między innymi ośrodkami terenowymi, 
ośrodkami centralnymi,a także wymiana międzynarodowa.

Następnie mgr Edward Oomaóskl przedstawił automatyczne 
systemy wyszukiwania informacji naukowej stosowane w B lb lio te-
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се Głównej Politechniki Warszawskiej. Prace sę prowadzone w 
dwóch kierunkach: opracowanie systemu "Konferencje" /współpra
ca z Politechnikę Poznenskę/ oraz selektywne dystrybucja Infor- 
nacji z dziedziny chemii na bazie Chemical Abstracts Service 
/w ranach ogólnokrajowego systemu informacji chemiczrej/. Aktu- 
alnxe wdrożony jes t serwis "Chemical Abstracts Condensates" do- 
starczajęcy bleZęcej informacji b ib liograficznej na ok.l600 te
matów wyszukiwawczych dla użytkowników z całego kraju, W przy
szłości planuje s ię uruchomienie dalszych serwisów: "Chemical 
Abstracts Subjects Index A lert" /CASIĄ/, "Polymer Science and 
Technology" /POST/, "Chemical Industry Notes" /CIN/.

Bibliotekę Głównę Politechniki Poznaóskiej reprezentowała 
dr Urszula Kosiel. Zapoznała ona uczestników ses ji ze szcze
gółami budowy i  funkcjonowania systemu "Konferencje". System 
ten przeznaczony jest do bleżęcej obsługi zapytaó dotyczących 
konferencji naukowych  ̂ z których materiały znajduję s ię w b i
bliotekach Politechniki Poznańskiej i  Politechniki Warszaws
k ie j. Czternastoelementowy opis kaZdego dokumentu aa ułatwić 
proces wyszukiwania informacji. Przewiduje się te ł systematycz
ne udzielanie informacji użytkownikom w oparciu o sta łe p ro fi
le , a takZe rozszerzenie systemu na inne b ib lio tek i techniczne 
w kraju.

Kolejnym punktem ses ji był referat dr Czesława Burdzińs- 
kiego poświęcony mikrofiszowenu systemowi informacji naukowej, 
stosowanemu w Ośrodku Informacji Naukowej PAN. System ten ma 
za zadanxe tworzyć mikrofiszowy bank Źródłowy i  dostarczać swo- 
xm użytkownikom informację w postaci odbitek spisów treśc i wy
branych czasopism, odbitek zamówionych artykułów i  dlazokopli 
m ikrofisz. Zakład OIN PAN w Poznaniu w ramach ogólnokrajowego 
systemu informacji chemicznej zajmuje s ię  tworzeniem banku 
źródłowego z dziedziny chemii, technologii chemicznej i  prze
mysłu chemicznego.

Następnie mgr Barbara Krygier omówiła prace Ośrodka In
formacji Naukowej PAN nad automatyzację systemu wyszukiwania 
xnforTiacji w dziedzin ie naukoznawstwa i  po lityk i naukowej - 
AkflON. System ten stanowi jedno z ogniw SINTO. Oego zadaniem 
jes t dostarczanie informec*! o nauce, rozwoju 1 kierunkach ba-
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daA naukowych, о kadrze naukowej, о społecznym ruchu naukowym 
w kraju, rozdziale Arodków finansowych na badania. Przewiduje 
e lę , te  głównymi użytkownikami Systemu będ^ placóWkl naukowo- 

' badawcze PAN, wyższe uczelnie, naukowe placówki resortowe. 
Indywidualni pracownicy nauki, a także kadra kierująca rozwo
jem prac naukowych.

Na zakończenie dr 3an Sójka z B ib liotek i Głównej Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu przedstawił koncepcję uczelnianego sy
stemu dokumentecyjno-Informacyjnego na przykładzie własnej u- 
cze ln l. System taki powinien gromadzić Informecję o planach 
prac naukowo-badawczych 1 o Ich re a liza c ji,  o publikacjach 
pracowników uczelni, pracach dyplomowych, wykonanych tłumacze
niach, odbytych konferencjach 1 sympozjach naukowych, a także 
o wyjazdach zagranicznych. Ze względu na stosunkowo małę l ic z 
bę dokumentów przewidziano jedynie małę mechanizację -  karty 
obrzeżnle perforowane.

Pełne teksty wszystkich referatów maję być wydane przez 
Politechnikę Poznaóskę.

Stanisław Lamperskl

V OGÓLNOPOLSKI Z3AZ0 SOCOOLOGICZNY 

Kraków, 25-27 stycznia 1977 r.

W dniach 25-27 stycznia 1977 roku odbył alę w Krakowie 
V Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, w którym wzięło udział o- 
koło 700 uczestników z różnych krajowych Instytu cji zajmuję- 
cych s ię  problematykę aocjologlcznę. Celem głównym Zjazdu 
była wymiana poględów 1 doświadczeń warsztatowych na temat 
"Rozwój społeczeństwa polskiego a socjo logia " -  w szerokim 
jego rozumieniu. Przedstawiono zarówno analizy teoretyczne, 
jak 1 empiryczne.
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Obrady prowadzono podczaa s e e ji plenarnych, s e e jl półple* 
narnych i  poaiedzeA grup roboczych. Podczaa a es jl plenarnych 
wygłoszono naatępujęce referaty dotyczęce zadad so c jo lo g ii:
-  Socjologia a probleay Polski współczesnej /prof.dr Władysław 

Marklenlc^,
- РгоЫепу teo r ii rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego 

/prof, dr Stanisław Wlderszpil/j
-  Przenlany konsunpcji a rozwój osobowości /prof.dr 3an Szcze

pański/.
W czasie ses ji półplenarnych wypowiedzi skoncentrowały 

się na następujęcych zagadnieniach:
8/ teoria rozwoju społecznego a badania porównawcze, 
b/ oetodologlczne probleay badania przenlan społecznych, 
с/ modele so c jo log ii w Polsce, 
d/ przemiany struktury społecznej w Polsce,
e/ całościowa diagnoza społeczeństwa polskiego w perspektywie 

rozwojowej,
f/ socjologia a praktyka społeczna.

Posiedzenia grup roboczych poświęcone były rozwaleniu 
szczegółowych zagadnień socjologicznych występujęcych w po
szczególnych dyscyplinach wiedzy, np. so c jo lo g ii nauki, socjo
lo g i i  kultury, oświaty 1 wychowania i t p . .  Jak równie! proble
mów zwięzanych z przemianę społeczności lokalnych w Polace po
wojennej, przemianami postaw 1 wertoścl w społeczeństwie pols
kim oraz metod 1 technik badawczych. Celem tych ostatnich, 
szczególnie przydatnych w wielu pracach o charakterze informa
cyjnym, była m.in. prezentacja wyników niektórych badań l  do
ciekań metodologicznych oraz Ich konfrontacja z doświadczenia
mi 1 zapotrzebowaniami badaczy w zakresie metod 1 technik ba
dań terenowych. Dyskutanci w te j grupie tematycznej dokonywali 
oceny warsztatu badawczego, koncepcji pytań kwestionariuszo
wych. ankieterów, standaryzacji i  w eryfikacji pytań aetrycz- 
nych, oceny wertoścl poalaru, wyników w eryfikacji itp .

Posiedzenia grup ad hoc poświęcono srybranym zagadnieniom 
soc jo log ii szczegółowej. Jak n p .ro ll socjologa w humanizacji 
pracy, etyki zawodowej, h is to r ii  1 tradycji w polskiej socjo
lo g i i .

Kalina Plak
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NARADA BIBLIOTEKARZY I  OOKUMENTAL1ST6w 
NA TEMAT NOWYCH FORM INFORM̂ COI W SŁU2BIE NAUKI 

Warszawa, 29**30 aarca 1977 r.

W dniach 29-30 aarca 1977 r. odbyła alę w Warazawla Ogól** 
nokrejowa Narada Bibliotekarzy 1 Ookuaentallatów poświęcona 
aodarnizacjl ałulb in foraacjl naukowej, zorganizowana przez 
Zarzęd Sekcji Nauki Zwlęzku Nauczycielstwa Polaklego /Koalaję 
Pracowników Znforaacjl Naukowej/, w porozuaienlu z Minlatera- 
tarea Nauki, Szkolnictwa Wyższego 1 Techniki oraz władzaal 
PolakleJ Akadenll Nauk,

W naradzie uczestniczyło ok. 200 oaób, przedstaw icieli 
dyrekcji 1 rad zakładowych b ib liotek szkół wyższych 1 PAN o- 
raz Instytutów bibliotekoznawstwa i  In fo raacjl naukowej,przed- 
e taw lc le ll Stowarzyszenia B ibliotekarzy Polskich, B ib lio tek i 
Narodowej oraz Innych bib liotek naukowych o zasięgu central- 
nya.

W naradzie w z ię li również udział przedstawiciele MNSżWlT 
oraz innych in stytuc ji wykonujęcych nadzór nad bib llotkani i  
placówkaal Inforsacyjnyal: Centrun INTE, Departamentu B ib lio
tek Ministerstwa Kultury i  Sztuki, Biura Wydawnictw 1 B ib lio
tek PAN oraz Ośrodka Informacji Naukowej PAN.

Celem narady było upowszechnianie wśród pracowników In
formacji naukowej, zrzeszonych w ZNP, wiedzy o nowoczesnych 
strukturach 1 metodach działa lności Informacyjnej w Polsce o- 
raz przedyskutowania rodzęcych się w zwlęzku z tym nowych za
dań i  problemów.

Intensyfikacja prac nad automatyzację systemów informa
cyjnych w Polecę łęczy s ię  z  koniecznośclę wyrównania wielu 
za ległośc i w te j dziedzin ie zarówno technicznych. Jak 1 orga
nizacyjnych, a także niedostatków w świadomości zawodowej. 
Konieczne Jest uświadomienie szerokim kręgom pracowników tego 
zawodu, ża komputeryzacja służb informacyjnych Jest nieunik
niona ze względu na międzynarodowy charakter obiegu Informa
c j i  naukowej 1 że również w Polsce w te j dziedzin ie sę Już 
dosyć duże oslęgnlęcia. w sytuacji w ieloletn iego nledoinwes-
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towanla b ib liotek , dotkliwych braków lokalowych l  wypoaalenla 
nie ae zeuwa2ane istotne wyniki prac w zakresie automatyzacji 
procesów informacyjnych 1 wdrażania w kraju nowoczesnej struk
tury systemów informacyjnych.

Narada bibliotekarzy i  dokumentalistów była pierwszym 
spotkaniem pracowników Informacji wszystkich b ib liotek szkół 
wyższych 1 PAN, poświęconym te j tematyce. Ootęd sprawy te 
były omawiane Jedynie w gronie twórców poszczególnych syste
mów, przedstawicieli Instytutów bibliotekoznawstwa 1 informa
c j i  naukowej /sympozja poznaóskle/. Stęd też zarówno b ib lio te 
karze sto łeczn i. Jak 1 nowych ośrodków szkolnictwa wyższego w 
odległych częściach kraju z Jednakowym zainteresowaniem odnie
ś l i  s ię  do narady.

Podczas narady wygłoszono 5 referatów:
1. Komputeryzacja b ib lio g ra fii narodowej -  doc.dr Radosław 

Cybulski, Biblioteka Narodowa,
2. Selektywna Dystrybucja Informacji - dr Czesław Danlłowicz, 

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej,
3. Kierunki działalności Komisji Pracowników Informacji Nau

kowej Sekcji Nauki ZNP - mgr Anna Romaóske,
4. Rola bib liotek w Systemie Informacji Naukowej, Technicz

nej i  Organizacyjnej /SINTO/ - inż. Mieczysław Oerentowlcz, 
Centrum INTE,

5. Regionalny System Informacji KRAKUS -  dr Józef Czerni, Bi
blioteka Politechniki Krakowskiej.

Problematyka nowych technik działalności b ib lio g ra fic z 
nej została przedstawiona w referac ie  doc.dr Radosława Cybul
skiego /Biblioteka Narodowa/ nt. komputeryzacji b ib lio g ra f ii  
narodowej oraz w referacie dr Czesława Oaniłowicza /Politech
nika Wrocławska/ o Selektywnej Dystrybucji Informacji. W dys
kusji podkreślano, że prowadzone w B ibliotece Narodowej prace 
nad zastosowaniem eto do publikacji bieżęcej b ib lio g ra fii na
rodowej maję doniosłe znaczenie dla usprawnienia informacji o 
piśmiennictwie polskim.

Szczególne zainteresowanie uczestników narady wzbudziły 
służby Selektywnej Dystrybucji Informacji o bieżęcych publi
kacjach zagranicznych, prowadzone w B ib liotece Politechnik i
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Wrocławskiej. Podkreślano wielką użyteczność te j formy dzia
ła lności Informacyjnej, która umożliwia pracownikom naukowym 
abonowanie opisów bibliograficznych publikacji ukazujących 
s ię  za granicę^ a dotyczęcych przedmiotu Jego badaó. Równocze
śnie zwrócono uwagę, że w wyniku upowszechniania Selektywnej 
Dystrybucji Informacji wzrasta zapotrzebowanie na dostęp do 
piśmiennictwa i  na informację o Jego lok a liza c ji /katalogi 
centralne/ oraz na usługi reprograficzne.

Tematyce nowej etruktury systemów Informacji naukowej po
święcone były referaty ; inż. Mieczysława Derentowicza /Centrum 
INTE/ o organizowanym obecnie rzędowym Systemie Informacji Na
ukowej. Technicznej i  Organizacyjnej SINTO i  o r o l i  bib liotek 
w tym systemie oraz dr Józefa Czerniego o zautomatyzowanym sy
stemie informacyjnym KRAKUS o zasięgu regionalnym. Koordynację 
systemu KRAKUS prowadzi Biblioteka Politechnik i Krakowskiej.

Tematykę narady uzupełnił referat mgr Anny RomaóskieJ. 
przewodnlczęcej Komisji Pracowników Informacji Naukowej Sek
c j i  Nauki ZNP. nt, kierunków działa lności Komisji. JeJ doś- 
wladczeó i  planu pracy.

Aktywny stosunek do problematyki narady wyraził s ię  w 
dyskusji, w której wzięłu udział ok. 30 osób. Przedstawiano 
własne doświadczenia w zakreele automatyzacji, prowadzono 
bezpośrednie polemiki z referentami lub dyskutantami, wska
zywano na trudności prawidłowego obiegu informacji 1 środki 
zaradcze. Narada ujawniła Istotne trudności w działalności 
Informacyjnej, zwłaszcza w dotarciu do piśmiennictwa: nlewy- 
sterczajęca pula dewizowa, braki w piśmiennictwie zagranicz
nym. niedostatek wydawnictw informacyjnych oraz brak aktual
nej inforaiacji o lo k a liza c ji dokumentów /katalogów central
nych/.

Komisja wnioskowa po zebraniu uwag i  postulatów zebra
nych, uchwaliła wnioski, która zostały przyjęte przez uczest
ników Narody. Pełny teket wniosków podano poniżej.
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Wnioski z Narady Ogólnopolskiej Bibliotekarzy i  Dokumentalistów 
zwołanej z inicjatywy Komisji Pracowników Informacji 

Naukowej Sekcji Nauki ZG ZNP w dniach 29 i  30 I I I  1977 r .

Bibliotekarze 1 Ookumentaliści świadomi swojej r o l i  walne
go ogniwa odpowiedzialnego ze sprawność warsztatu naukowego o- 
raz kształcenia młodej kadry naukowej w obliczu rewolucji nau
kowo-technicznej wysuwają następujące wnioski i  postulaty, wy- 
nikajęce z zadań Zwięzku Nauczycielstwa Polskiego.
1. Dla usprawnienia i  doskonalenia kadry dyplomowanych b ib lio 

tekarzy 1 dokumentalistów konieczne je s t zabezpieczenie 
pracownikom tego pionu lim itu godzin na prace badawcze 1 
permanentne dokształcenie. Wymaga tego również wprowadze
nie systemu krajowego informacji naukowej, technicznej i  
organizacyjnej SINTO,

2. Stanowi to warunek dopływu młodej kadry i  właściwego rozwo
ju je j  kw a lifikac ji, odpowiadającego współczesnym vrymogom.

3. Ujednolicenie statusu tych służb w wyższych uczelniach i  
Instytutach naukowych PAN jes t niezbędne wobec dopełnianie 
s ię poszczególnych czynności w toku pracy.

4. Ola upowszechnienia wiadomości i  podwyższenie poziomu stu
dentów i  młodych pracowników naukowych w zakresie informa
c j i  naukowej, konieczne jes t wprowadzenie do programów za
jęć uczelni te j tematyki na zasadzie odpłatnego angażowanxa 
wykładowców. Umożliwi to pełnienie te j funkcji przez najwar- 
tościowszę kadrę pracowników informacji.
Wobec niepokojęcego zjawiska ograniczania limitów dewizo
wych na zakup podstawowych narzędzi warsztatu,jakim sę do
kumenty pierwotne /księżki, czasopisma, taśmy magnetyczene, 
mikrofilmy itd ./  należy podjęć starania o ich zwiększenie.

6. Ro z w ó j  warsztatu naukowego wymaga dalszej modernizacji:

- Katalog B ib liotek i Narodowej wymaga usprawnienia organi
zac ji dostarczania informacji o napływie nowości przez 
poszczególne b ib lio tek i.

-  Dla uzupełnienia informacji katalogu centralnego B ib lio 
teki Narodowej należy zainicjować aby "Ruch" wydawał o- 
bok spisów prenumerat zagranicznych - “current contents",

-  B ibliotece Narodowej winno s ię  umożliwić publikowanie ka
talogu centralnego wydawnictw informacyjnych w układzie 
rzeczowym.

- Katalog centralny B ib liotek i Narodowej winien uwzględ
niać również informację o nośnikach niekonwencjonalnych 
/taśmy magnetyczne, m lkroflsze, mikrofilmy itd ./ .

-  Pilne je s t zorganizowanie przez Bibliotekę Narodowę na
rady dotyczęcej skoordynowania i  przyspieszenia prac nad 
organizowaniem ogólnokrajowych i  regionalnych katalogów 
centralnych. Umożliwi to należyte wykorzystanie SOI.

- Dla zmodernizowania działa lności informacyjnej należy 
przyspieszyć: a/ wydanie nowej instrukcji katalogowania
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alfabetycznego»opraco«rywanej przez B ibliotekę PAN w War
szawie 1 SBP; Ь/ ujednolicenie formatu przedmaszynowego 
/skoordynowane z p.a//; с/ wdroienle ISBN niędzynerodo
wego znormalizowanego numeru kslężki przez Zjednocze
nie Księgarstwa - Biuro Mlędzynarod. Numeru K sięik i, 
zgodnie z normę PN-74/N-0i206,

Wyraiono nadzieję, 2e narada przyczyni s ię bezpośrednio 
do szerszego nvykorzystywanie potencjału informacyjnego dostęp
nego Już w bieżęcej pracy bib liotek, np. poprzez służby Selek
tywnej Dystrybucji Informacji.

Narada z pewnościę etanie się źródłem insp irac ji dla dzia
ła lności poszczególnych ośrodków w zakresie planowania własnych 
prac nad automatyzację procesów informacyjnych - a le w sposób 
racjonalny, powięzany z ogólnokrajowymi systemami, a nie w spo
sób przypadkowy, partykularny, nieekonomiczny.

Według oceny Prezydium Komisji, wspartej uwagami wielu u- 
czestników narady, spełniła ona swe główne cele - przyczyniła 
się do upowszechnienia wśród pracowników informacji naukowej 
szkół wyższych 1 PAN wiedzy o nowoczesnych systemach informa
cyjnych działajęcych lub organizowanych w Polsce oraz do prze
dyskutowania wynikaJęcych stęd nowych problemów i  zadań, do 
sformułowania uwag i  wniosków.

Wydaje s ię , że byłoby celowe organizowanie co kilka lat 
podobnych narad poświęconych aktualnej tematyce zawodu pracow
ników informacji naukowej, zarówno ze względu na merytoryczny 
wkład w rozwięzywanie danych problemów. Jak również -  dla 
wzrostu świadomości i  w ięzi zawodowej, dla umocnienia poczu
cia współodpowiedzialności członków ZNP za rozwój służb b i- 
blioteczno-informacyjnych w kraju.

Anna Romańska
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SEMINARIA SZKOLENIOWE W OSRODKU INFORMACJI NAUKOWEJ PAN

Tenet spotkali seminaryjnych organizowanych przez Zakład Te
o r ii  Informacji 1 Naukoznawatwa OIN PAN /marzec 1976 - marzec 
1977/ sprowadza s ię  do trzech głównych zagadnień: systemów ln~ 
formacji naukowej, komunikowania s ię , term inologii naukowej i  
technicznej.

Niezliczone aę sposoby powiedzenia tego, ż.e coś Jest war
tościowe, z łe , obojętne, istotne. W 2yciu codziennym, w mowie 
potocznej, często szukamy słów, pojęć o odpowiedniej mocy war- 
tościu jęcej. Szukany nie tylko właściwej struktury gramatycz
nej naszej wypowiedzi, lecz także odpowiedniej in tonacji, mimi
k i, gestu. Informacja wyrażona na piśmie, pozbawiona możliwoś
ci wykorzystania pozajęzykowych środków wyrazu powinna być więc 
mniej dokładna. A przecież ludzie poczuwaję s ię  zwykle do więk
szej odpowiedzialności za słowo napisane niż wypowiedziane. Nie 
tylko dlatego, -że trudniej s ię  wyprzeć czegoś, co Jest utrwalo
ne na piśmie, co Jest dokumentem. Is tn ie je  dość powszechna opi
nia, np. wśród naukowców, prawników, pracowników adm inistracji, 
że Język pisany ma zasób środt̂  ów wyrazu na ty le  bogaty, iż  mo
żna osięgnęć pożędanę dokładność wypowiedzi. Sprawa ta Jest kon
trowersyjna, np, w dziedzin ie poezji, gdzie środki, którymi dys
ponuje Język opisowy sę zbyt ubogie, aby oddać intencję twórcy. 
Mówi s ię  więc o Języku poetyckim, o procesie clęgłego poszukiwa
nia nowych słów, konstrukcji gramatycznych, nowych środków wyra
zu.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania referentów i  ucze
stników seminariów OIN PAN był nie sam akt tworzenia dzieła nau
kowego będż literack iego , a dwa aspekty przekazu informacji:

- d o k u m e n t :  Stan 1 potrzeby badań w zakresie typo
lo g i i  dokumentów oraz Prace nad typologię dokumentów -  doc.R.Cy
bulski ; Dokumentacja a informacje -  doc, W. Przelaekowekl;

- s y s t e m y  i n f o r m a c j i  n a u k o w e j :
O pojęciu systemu^oc.dr B. Walentynowicz; Niektóre zagadnienia 
organizacji systemów informacji naukowej -  dr □. Soch; Informa
cja -  systemy informatyczne oraz Od rejestrowania do informowa-

174



nia -  prof. St. Pleaeckl; Uses and abuaea o f data banka oraz 
Making the beat o f exiatlng library Infornation ayatens -  
dr P. Popper; Tezaurue Jeko Język infornacyjno-wyazukiwavrczy - 

'dr K. Leakl; Bank! danych dla potrzeb nauk hlatorycznych -  doc. 
dr К. Wyczaheka.

Problemom pokrewnym poświęcone były aeoinarla n t.: Theore
t ic a l aapecta regarding the problea-aolving function of aclen- 
ce — C. Burrlchter; Rola ekspertyz w planowaniu oraz Systematy
ka badaś naukowych i  procesów innowacyjnych - inż. B. Ileczko.

Wydawać by się mogło, że tak szerokie potraktowanie prob
lemów Informacji naukowej powinno być oparte na precyzji zna
czeniowej terminów uiywanych przez poszczególnych naukowców. 
Wiele faktów przemawia Jednak za tym. że owe precyzja Jest Je
szcze zbyt często nleoslęgalna. I to nie tylko przez chęć by
cia oryginalnym czy nieustępliwym. Oporny 1 trudny Jest Język, 
z którym borykaję s ię naukowcy, trudne sę do wyrażenia i  naz
wania prawdy przez nich odkrywane. Właśnie w zwięzku z tym doc. 
dr W. Karclszewskl mówił o wybranych zagadnieniach z syntakty- 
k l, semantyki logicznej i  pragmatyki log iczn e j,dobranych z 
punktu widzenia "Logicznych aspektów znaczenia i  komunikowania" 
/gramatyki formalne, gramatyka funktorowa, teoria znaczenie, 
zagadnienie Intensjonalnoścl, gramatyka teksti^ .

Interespjęce były dwa spotkania z prof. E. WOsterem i  z 
dyr. INFOTERMu H. Felborem, poświęcone term inologii naukowej 
1 technicznej. E. WOster /zm. 1977/ szczególnę uwagę poświęcił 
r o l i  i  znaczeniu Języka w procesach komunikowania s ię . Dest 
autorem wielu prac z dziedziny term inologii naukowej i  techni
cznej /w Jęz, poi. wydano: Cztery wymiary prac terminologicz
nych, "Przeględ Elektrotechniczny" 1973 nr 6 oraz Ogólna nau
ka o term inologii, "Przeględ Elektrotechniczny" 1975 nr 3/oraz 
twórcę koncepcji 1 zasad działania INFOTERMu Międzynarodowego 
Centrum Terminologii w Wiedniu/. Wypowiedź E. WOstera o aktual
nych kierunkach i  tendencjach prac w zakresie term inologii nau
kowej i  technicznej uzupełnione występleniem H. Felbera: The 
present situation in terminology and the alms of INFOTERM -  u- 
kazała z jednej strony. Jak ważnę i  coraz więkazę ro lę  odgrywa 
1 będzie odgrywać słownictwo specjalistyczne, że treśc i zwięza-
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ne z techniką 1 naukę coraz częściej i  e i ln le j Ingeruję ir świa
domość napółczeanego człowieka, oraz z drugiej atrony -  jak p i l 
ne aę 1 roanęce potrzeby /organizacyjne 1 aerytoryczne/ zajęcia 
e i ę  eprawaol terD lnologll naukowej 1 technicznej.

Małgorzata Łęczycka
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WYDAWNICTWA OŚRODKA INFORMACOI NAUKOWEJ PAN

W roku 1976 ukazały s ię następujęce pozycje zwarte:

1. E ffek tlve Organlslerung der wissenschaftlichen Infornatlon 
ais organlscher Bestandteil der Wlssenschaft. № terla llen  
aus den I I  Kolloqulua des Zentruns fOr Wlssenschaftliche In
fornatlon der Polnischen Akadenle der Wlssenschaften und der 
Zsntralen Leitung fCr Gesellschaftswlssenschaftllche In fo r
natlon und Ookunentatlon der Akadenle der Wlssenschaften der 
Deutschen Oenokratlschen Republik. Poznań 24 - 28 XI 1974. 
Warszawa 1976. 511 s . tab. wykr.

2. Gliarewskl R.S. Infornacja naukowa i  bibliotekoznawstwo. 
Tendencje rozwoju 1 nauczenia. Seria Materiały Szkoleniowe. 
Warszawa 1976. 251 s. -i- 2 tab.

3. Katalog bielęcych czasopisn zagranicznych w bibliotekach Po
znania. T. 2. Nauki natenatyczne, przyrodnicze 1 nedyczne. 
Oprać. Halina Ganińska. Andrzej Karpowicz. Seria Prace OIN 
PAN. Warszawa 1976, 496 s.

4. Leśnictwo. Zestawienie tenatów opublikowanych w "In fornato- 
rze o wynikach badań zakończonych w latach 1956-1970*. Oprać. 
Zofia  Kostrzewa, Zofia  Szynanowska. Seria Prace OIN PAN. War
szawa 1976, 216 e.

5. Materiały I I  Sovescanija vice-prezldentov akademij nauk so- 
c le lls t lćesk lch  stran po obscestvennym naukan. Varsava,
19-21 oktjabrja 1976 goda. Warszawa 1977, 136 s.

6. Ogrodnictwo. Zestawienie tenatów opublikowanych w "Informa
torze o wynikach badań zakończonych w latach 1956-1970". 
Oprać. Zofia Kostrzewa. Seria Prace OIN PAN, Warszawa 1976, 
172 s.

7. Optymalizacja organ izacji informacji naukowej Jako organicz
nej części nauki. Materiały z  I I  Kolokwium Ośrodka Informa
c j i  Naukowej PAN 1 Centrum Inform acji i  Dokumentacji Nauko
wo-Społecznej Akademii Nauk NRD. Poznań 24 -  28 XI 1974 r. 
Warszawa 1976, 450 s. tab. wykr.
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8. Towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowo-techniczne 1 kul
turalne Z lea l Lubuskiej. Infornator. Oprać. Czesław BurdzlAs- 
k i.Seria Prace OZN PAN. Warszawa 1976. 195 s.

9. Ungurian Olgierd: Elenenty te o r ii  Języków Informacyjnych. 
Seria Materiały Szkoleniowe. Warszawa 1976. 253 s.

10. Lewsztejn M .I. Metody wydawania publikacji informacyjny^ 
w ZSRR. Seria Materiały Szkoleniom. Warszawa 1976. 99 e .
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