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WYBRANE PDOgCZA TEDRIX TEKSTU

Sforsułowsnls w Języku forealnya, zskłedaję- 
cya log ik ę  plerwszsgo rzędu 1 pewne terelny 
teorloenogodelows, d e f in ic j i  dziewięciu po
ję ć  ełuZęcycł) do określenie rodzajów tekstów, 
r e le c j l  a lędzy tefcetesil lub op erec jl ne teks- 
tech. Sę to  d e fln lc je s  tekstu, teketu redun- 
dentnego. teketu z  luzee etrukturelnya. teke
tu "eesMntycznle «skeyeslnego*'. kop ii teketu. 
parefrezy teketu. eketrsktu teketu. przekładu 
teketu. etreszczen le teketu.

Badanie nad teketewi eę etceunkowo nowss w Językoznawstwie, 
nawet nowoczesnye. długo n ie  wydtodzono pozę granice zdenle. tr^e- 
tu jęc etoeuhkl alędzy zdanieal jeko przedalot JricleJó Innej d zie 
dziny badeń. Dopiero w ostatnich la t e A  zaczęto rozwalać struktu
rę  tekstu, rezuwlenego Jako c lę g  zdeA. dH>ć zwykle deflnlowsnego 
ty lko In tu icy jn ie  lub p rzy jвиммпедо Jeko po jęc ie  pierwotne, za
równo w Językoznawstwie. Jak i  w t e o r i i  l l te r e tu ry .  e tekZe w te 
o r i i  In fo ra e c jl naukowej.  gdzie z  reguły asay do czynienie rec:ze3 
z  c lęgaa l zdsA nlZ z  pojedynczyal zdan ieal. N in ie jszy  ertykiA
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je e t  dość elementernye «фramdz•nleш do niektórych zagadnleó z  
'dziedziny t e o r i i  teketu, poeyślanye pod ketee widzenie infforae- 
e j i  naiikoiiej.

Przez tekst rozueieay lin icwo uporzedkcmeny, niepuety i  
ekoóczony zb ió r zdaó. Poezczeg&lne teksty b^dzleay ozneczalit 
X . V. Z. X *, V*. z * «  zdanie zaś nsleZsce do danego teketu 
cx^oWiednie: у^.у2 « . . . «  l td .  Иаеу eriec np.i

X “  gdzie n 9  i .

Эак z  poNyZezago aiynike m krsAcoi^B przypadku tekst m oi» 
być c iag lee  jednoa^razoeyee e  wlgc złt>Zonya z  Jednego zdania; 
n zarezea wskazuje woc d io r u  zdaA etanowiacego tekst: ri ■ X '̂^.

Dwa teksty uwaZaey za równokeztałtna. je Z e l i  ea zbiorawi 
tych asBych zdaó tak asao uporzadkowynyei:

/3/ X 'v Y Is tn ie ją  zdania i  yj^....>y^ tek ie .

±e X ■ /ж̂ шфшштж̂  Л Y .  /у^,—. . у ^  Л  n ■ •  

d la każdego ^  tekiego* Ze 1 ć  ^ ^  > ŷ .̂

Mk z  tego widać, równokeztełtność tekstów rozualena je e t  
tutaj dość ewobodnie. Z całkowitye poeinięciew e . in .  rozwieru 
czcionki, rozwieezczenia ftanego ciągu zdaó na atronach keiakkl 
lub czaeopieee l td .  Takie rozueienie rćwnokezteltności tekstów 
Jest jednak tutwj całkowicie wyeterczejgee /ne przeciwnya kreó- 
cu woZaay eobie wyobrazić równokeztełtność tśketów z  punktu wi
dzenie g re fo lo g il/ .

Zapie L^/X/ badzia uZyweny do wskezania. Ze tśket X Jest 
w Jgzyku L^. ^ e t  to świadowie pr^^jęte znaczne uproszczenie; 
w prsktyM  cd̂ ag zdaó traktowany Jako tekst czaato n ie  Jeet b y  
nejwniej złoZony ze zdaó w tyn sawyw Języku. Teket noZa za
wierać cytaty w innych Językadh. ty tu ły prac obcojęzycznych, 
i td .  Ponadto w obrębie Jednego zdanie eogę występować tarainy 
lub zwroty obcojęzyczne. Sprawy te .  naleZęce do greaatyki teke
tu /Jako pewnego działu t e o r i i  teketu/. będę woZe potraktowane 
szczegółowiej w innej pracy; tu taj przyjaujaay. zgodnie ze eto - 
aowanę praktykę. Ze keZdy tekst trektowany je s t  Jako tekst w 
Jakieś jednya języku, rozuaianyw uaownle jako Język tego teke
tu: je s t  te  bodaj zawsze Język odeuterekiej częśc i tekstu.



która czaaea aote atanoaić atoaunkoifo niawialkl procent c a ł^ o  
ttrtcetUa zawlarajpcago barilzo liczna irytaty tekatAa m Innych Ja~ 
Zykach.

Przez Р/Х/ ozneczaay zb iór koneakwencji dających a lę  ary- 
prooadzić z  tekatu X Jego zbioru zdad na gruncla określonego 
eyetaau le p ik i. W praktyce chodzić tu b idzie  o  zb iór konaak- 
wencjl n la zawieraj gcy konedkarancjl bgdacych bkutklea zaettieo- 
wania niektórych tau to log ii logicznych, np. p ^  /p ■v' 
p /q V -• q/. l t d . ,  co de a le  zapewne oelggneć przez ogra
niczanie C/V do zbioru zdaó uzyskanych z  X wyłeeznia za poao- 
cg ustalonych ragid wnioakowanla. Oatatnio prowadzone ae badania 
nad pawnyai log ikaa l nidklaaycznyal. a »jgcyn l na celu unikniecie 
takich n i^ o lad an ^  koneekwencjl /tzw. lo g ik i aynlkanla oraz lo 
g ik i relawancJl/. le c z  ezareze oaówlania tego zagadnienie n ie 
Jaat tu ta j wolllwa. Trudność ta Jednak n ie na praktycznie wpły
wu na daleza rozwalania, gdyl najczęściej bedzieay w la li do czy
nienie z  równością zbiorów konaakaraneji lub zawierunlea a le  Jed
nego Obioru w drugln.

Zapla 4/Х/ bedzie ulywany na ozneczanle daty powstania da
nego takatu w eenala flzycznya. to  Jaat nejczeócla j utrwalanie 
go no Jakieś nośniku /bo takie tekaty eg rozpatrywane w arypadku 
In fe ra ac jl naukowej/. Syabolu wniejezoścl bedzlawy wówczaa uly- 
wać w eenala wczaśnlejezoścl. a zetan

d/X/ < dA/

siekwzuja. la  takat X powatal arczaśnlaj n i l  taket V.
Miprowadzona ay la j pojecie 1 konwencja zapiau bgdg wykorzys

tana do podania w wiarę śclelych  d e f in ic j i  niektórych pojgć.

Takat Jaat rodundantny. J e le l i  wolne w nla. Jako w Ib io -  
rze zdaó. wyodrębnić pewien podad>lór właściwy, z  którego wolna 
wyprowadzić ta eawa koneakwancje. co z  X:

/2/ Red/X/ « j f  la tn le ja  X* tak ie, la  X* c  X л  С/Х*/ -  С/Х/

Nalały zaznaczyć, la  z  /2/ nie wynika, la  X* Jaat niara- 
dundantny. gdyl /2/ nie wyklucza przypadku, w któryw z  ko le i 
pewien tekst X** był do X* w teklw stosunku. Jak w /2/ X* Jaat



do X. S e łe l i  jednak zachodzi sytuacja określona w definienala 
/2/. e zarazae X* jea t niaradundantny. to игдисгаа eoina przyjąć. 
i:a rfiinica eocy /to je a t ,  m przypadku zbiorów ekoóezonyOh -  l i »  
czabnoścl/ Wiórów X i  X*. c z y l i

X -  X*

je s t  «rekeinikiee stopnia redundancji X.

Tekst zbudfMiany je s t tek . Za aa pawian ~luz strukturalny'*, 
to  ty ła , co: przaetawlsnie pewnych zdad w clegu, jak ie  jaat 
ten tekst, nie powodują zalany ^ io ru  konaskwancji wyprowadzał» 
nych z  tego tekstu^

/3/ X “  aa ~luz strukturalny* dla pewnych

i , j  takich, ±a i d  i <  J d  n A Z j ^ /  ж̂ ,

• »f/ ta т̂ л a «Xja « ШĄ■ a • • j  a a • 1 •X.

Tekat Jaat *aaaantyeznia adksyaalny* to  ty le .  cot takst 
jaa t nieradundantny 1 Żadna przestawienia zdad w clpgu, Jakia 
ja s t tan takst, nia powoduje zwiększanie zbioru konaakwsncji 
wyprowadzalny^ z  tago tekstu.

/ V  *  *  / Х д , , . . , * ^  je s t  "saaantycznis aaksysalny*

nRad/X/ ' '  n lt is tn is ję  i , j  takie. Za 1 d i  < J d
< n С/х, ' V  = > *#x.

r *

Tekst Y je s t kopię X co ty le ,  co:

/5/ Copy/X,Y/ X ~  V Л  d / v  < dA/.

Słownie: teksty te  sę rownokształtne, a orygineł powstał wczaś» 
na.ej n i l  kopia.

Takst V js s t  parafrazę X to  ty le , co:

/5/ Paraprr/X.'' Ц/Х/ л  L^A/ ^ X / Y - n x *

Л  С/Х/ ar с/ Y /  A. с/х <  d /V /.

Słownie: гекасу cs se nzsisecrvczne. Is cz  w tya asoys języxu, 
składaję s ię  anicj więcej z  t e j  sasaj lic zb y  zdad, zbiory wy-



prowedzalnyełi z  nich konealcMncJl sq i* przyblUenlu te  п м .  в 
oryginał ponetał nczełn le j n i l  perefreca.

Oczymiłcla. przyblllona гбмлоАс /ozneczana ег/  nocy obu 
zb lo rto  oraz zblorOar korwcikanncjl obu zblorAar n ie Jeat pojg » 
c lae  Acla łye. a le  zeataplanle Jąj rAanoAclg. choć uaalnla od 
zarzutu n ladcle ło lc la  byłoby ayronadzanlea aarurdcu  ̂ kt6ry a 
pralctyca n ie Jaat apałnleny.

Tatkat Y Jaat ekatraktae X to  ty le ,  сох 

/7/ Extr/X,Y/ Y  e  X Л 4/V  < 4/V -

Я praktycea J a la ll ekatrakt rozuale a lg  a  aanala peamago 
rodzaju adiBtraktUa to  na pojgcla  to  nakłada a lg  mrunkl aoc- 
nlajazoa n i l  a  /7/x

/7 * / E x tr/ X .Y /  Y C X ^ Y 4 x - s . - i  Rad/Y/ л

< d/Y/.

Słoanlar zb l6r zdaA atanoalgcy okatrekt Jeat podzblorae aładcl> 
aya zbioru zdaA oryginału* znacznie anlaj od nlago llezabnya 1 
nleradundantnya, a oryginał poaatał aczadnlej n i l  a tkatrakcle.

Tekat Y Jaat przakładaa X to ty le .  сох 

/ą/ TranaiyX.Y/ la tn la jg  l .J  tak la , la  1 ^ J

L j / V  L j/ Y /  ^ X ^ Y ^  x «  Y ^  сух/ CS Q/Y/ л  

Л  d/ х /  <  d /Y /.

Prxy tR j In ta rp ra tac jl przdkład rb ln l a lg  od parafrazy 
ty lko  tya . la  a  przypadku przekładu X 1 Y ag a  rdlnych Jgzykach.

Takat Y jaa t atreazczenlaa X to  ty ła . сох 

/9 /  Abatr/X.Y/ Y  <  X л  с/ Y /  S  С/Х/.

Я praktyca nakładaay na atraazcrzanla /rozualans tu ta j baz 
opŁau b lb llograflcznago tokatu atraazczonago/ ayadg nlaradun- 
dancjls n la aual natonlaat zadiodzlć d/X/ <  d/Y/. gdyl czeaa- 
a l  autor apoczgdza atreazczanla ałaanego takatu przad naplaa— 
niaa takatu pełnego. Zaykla aaay zataax

/9 * / A b a tr/ X .Y /  Y  «  X Л  c/Y/ s  С/Х/ л  -• Ka4/Y/ A

Л  d / V  <  d/Y/.



z  cBt8tnlM członek koniunkcji* etenonlgcej defln lens ш /9*/« 
trektowenya fekultstyim le. Так «a^c abetrakc Jeat nlsrodun* 
dsntnya zbloraa zdaA o liczebności znacznie an le ja ze j. n i l  
zblAr zdaA atanonlecy tśkac etraezczany* a przy tya taki* l e  
■«yprowadzalne z  niego konaekwencja n ie nykreczaja poza zb iór 
konaekaencjl M^proaaózelnych z  oryginału /który ta l  Jaet pr: 
«iBlnla wczeinlejazy oó abetraktif/.^'^

nr odnlaalanlu do /8/ aolna zauaałyó* Ze neninak X / Y 
m deffinienele byłby zbędny, gdyby przyjgć poetulat. Za doaolna 
dwa takety er róZnych Językach a «  zb loraa l aobla nlerdanyali

/ L j / V  Л  L jА /  1 / J / ^  X / Y .

Neleły t e l  pea lftać. Ze m praktyce do przekładu noZna 
dojAć droge pośrednie: dokonać najpierw parafrazy oryginału 
1 potea przetłuaMczyć tg  perafrazg. RóZnyei drogeai noZna taZ 
dojść do atreezczanle: aoZne najpierw dokonać aketrektu. в p&l>’ 
n ie j Jego perefrazy. gdy zaś atreazczenla Jaet w Języku innya, 
n i l  teket etreazczany. to aoZe wchodzić w grę dokonanie eketrak- 
tU( Jego przekład, 1 perefreze przekładu, lub t a l  dakonenle ake- 
trektu. Jego p a re fr e » ,  1 przekład te j parefrezy. W tych m zyat- 
kich wypadkach wlellbyśny do czynienie z  euperpozycję pewnych 
operacji. Podane tu te j d e fin ic je  dotyczę Jadnek tylko r e la c j i  
zechoilzgcych alędzy oblektea poczgtkowya i  koAcowya, z  poalnlę- 
c lea  ewentualf^ch etapów pośradnlcś), ezgeto nlewoZllwych do 
ueta lm le  w praktyce.

P r z y p l e y

1. wyjaśnienia pojęć logleznydi podaje Mała Encyklopedia Log ik i, 
/red./ W itold Harclazowakl, Oaaollneua 1S70. Syabollka atoao* 
wane w pracy: a  -  konlunkeja, ^  •  IppUkacja, n  •  na- 
gecje , S  -  inkluzje zwykła, c  -  Inkluzje właściwa. Za 
względu na technikę ae łe j p o lig r a f i i  zrezygnowano z  uZywania 
ayaboll kwentyflkatorów, wyplaujęc odpowiednia eforaułowenla 
ałownla.



2 .  3 eet to  interpretBojo A l i t e r a  do te j*  кгбгв ooeideJo Z. S«> 
lon l 1 A . Trybulec or oMOlOb ortykułech W: О Bpdjfiokcl tBketu, 
pod rod. Mar±l RonBty MayenowB], OoBf>Unouo 1971_

3 .  Por. ortykia O ^ .  ■oJtM ioiiicza m 'Sttidiech SBOlotycznych". 
V I I ,  1977.

SELECTED CONCEPTS OP TEXT THEORY

Foniulation, In  в 1впдиврв oAiiCłt ввеиввв firB t-ordBr pradl— 
cetB celculuB ond веяв BBt^thBoretiCBl conceptB, oE dBfflnltlonB 
o f  nine conceptB pertaining to  varioue klnda off tox te , re letlona  
betenon tox ta , and operatlone on texta . They are deffln ltlona off: 
taxt; radundant te x t; tax t erLth a 'a tru cttira l aergln  off ffraadoa*: 
'a ea en tica lly  bbxI bbI "  taxts copy: para^reaa: ex trac t: trenela- 
tlon : auaaery.

НЕКОТОРЫЕ НОШТШ ТЕОРИИ ТЕКСТА

F S 8 в  н  е

В статье сфоритлфовавы на формальном язнхе, предполагающем 
логину первого рода л  векоторые мвожествевно-теоретеские терми- 
ЕЫ.дефввицш1 левнтЕ понятай, служащих для ощ>еделеш1я вида текс
тов, связи между текстами вхи же операшй с  текстами. Это дефини
ции: текста, избыточного текста, текста со струкзуракй свободой, 
"семантически максимального" текста, ксиши текста, парафразы текс
та , вкстракта текста, перевода текста, резюме текста.





EMA CHMIELEWSKA-C^RCZYCA
in s ty tu t  C ibliotekoznswstM S
i. In fo r u s c j l  Naukowaj UW

FROBLEMT PRE- I FOSTKOOROTNACJI 
IV ТЕОгИ SęZYKĆW .INFORMACYJNYCH

S tru k tu ra  Języka Xnformaeyjuago, V/yr6±n±a- 
n la  trzech  poźioaćw Języka Irfo rn a ey jn a gos  
zb io ru  syn b o li p ierwotnych, zb io ru  Jednos
tek leksy^elnych  1 zb io ru  zdei). O perecje  
konkstenacji na tych zb io rach . Prekoort^— 
nacje Jako z^ewleko paratekey ■* Językoznaw- 
a tw la . Wyrazy i  zdan ia  Języka natu ra lnego a 
e leaen tern e  i  złoZone Jednostki leksykalna 
Języka in foraecyjnsgo.^  Etapy, na których 
dokonują s i ę  koord yna cji alaaantów  lakayksl— 
nych przy  opracowywaniu dokuaentów. Granaty- 
ke pozycyjna Języków In fom ecy jn ych . Funkcje 
wyszukiwawcza Jednostek leksykalnych charak
te ry s ty k i wyazukiwewczsj. Prekoordynecja Ja
ko znisnna cache a t r e t e g l l  myazuklarawciaj, 
a n la  Jako cacZis ję zyk e  Łnłormacyjnago^ 
Funkcja  bezpoórednlago dostępu elensntów 
1 ekayka Inyc h.

MsJwaZnlsJszya alanentsw systeaiu wyszukiwania In fo ra a c jl 
/SWI/ J es t Język Inforsecyjno-wyazukiwawczy /JIW/. Opracowywa
n ia . przechowywanie 1 wyszukiwanie in fo rm ec ji no-llw a Jest Je
dynie wówczaa. gdy eyatea posiada Język, k tó ry  abstrakcyjne po-
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ję c ia  zan ierla na konkretna obiekty, jak in i aę ałowa, zdania, 
takaty. Przyjęta  zaaai]y indekaoMania 1 wyazukiManla. ZNięzane 
niarozarwalnia z  językiem infornacyjnyn, częato decyduję o e- 
fektyenodoi aryazukliMnia dokuaantdw m ayatenia infornacyjno— 
-wyazukiHawczya.

Dlatego t e ł  coraz iiięcaj prac dotyczy typo log ii Językóe 
infornacyjnych, ich etriiktury i  efaktyenoioi. W pracaóh tydh 
nieuatannie przewija a ię  problan pre- X poatkoordynacji, który 
bywa roarcattele interpretoanny.

Pierwaza rfiłnica w rozunieniu tago zjałAeka dotyczy pozio- 
au Języka, na ktdryn dokonywana jo a t koordynacje eleeentóar cłta- 
raktaryatykl wyazukiatawozej dokumentu ozy Inatriik cji i^ezuklwew- 
cza j. Aby zdecydoB^, ktdra z  tych in ta rp retao ji je a t poprawna, 
muainy najpierw wyróZnić poazczegdlna poziomy języka in for 
cyjnego.

STRUKTURA SęZYKA INFORMACYJNEGO

Ozneozny przez V akodozony, niepiiaty zb ió r zwany a lfebatea 
/inaczej e lfebetea  podetawowya/, którego eleeenty nazywane eę 
aymbolaal pierwotnyai / literam i/ , np. / i/ : i

V -  8 ,b ,c .d

Symbole te  eę najczęściej eyebolaml /znękani/ aaeantyeznie pue- 
tyn i. Na aleaentaóh zbioru V okreś lić  mołne d zie len ie  zwane z ło 
żeniem lub konkatenację*^. Słiłwee nad alfabetem V nazywamy ekod- 
czony c ięg  ayaboli /z których kałdy nala ły do V/ otrzymany w wy
niku kolejnych operacji z ło łen ia , np. d la V ałoweai będę

V e ,  ab, eae. abea, . . .

Zbiór wazyatkich ełów nad elfabetaa V oznacncay przez V**.
W praktyce, apośród mrezyatkich możliwych do uzyekania ełów a lfa 
betu V ty lko część jea t wykorzyetywana. MoZna p rzy jęć . Ze aamy 
do czynienia z  pewnę ekoAczonę lic zb ę  ełów wyróżnionych apośród 
wezyatkich ałów aoZliwych.

ZłoZeniea nazyweay ’’dopiaenie*’ dowolnego elementu ze zbioru V 
do cięgu uaieazczonych obok a iab ie  eleaentów tago zbioru.

12



3ęzyk infornaeyjfiy Jest Ję^k lea  x e «u n tyk «, c z y l i  poda- 
da reguły znaczeniowe /eewantycznw/ określająca re la c jg  edgZfcg 
ałowB lego  Jgzyka z  cleweniaal A lo ru  erezyeiklch wyraZalnych ar 
lya  Jgzyku In fo ra a c jl. Elawaniy zbioru V** u je c e  In io rp re iec jg  
eaaaniyczn« iworzg ±blór dkoAczony /ełownlk Jgzykc/. odzwiercie
dlony np. w tczauruale. ałownlku laoetów l  cdcreślnlkdw lub ar la -  
b llced i klaayfflkacyjnyeh.

Ke±dy z  elenenców abloru V*. któreou przyporzedkoweny Jeat 
pewien wycinak rzaczywlatośel poz»Jgz^owaJ« Jeet najproaiazya 
palnya znakleo Języka InforMt^Jnago /tzn . wejecya określone 
zneczanle/. Będzleay go nazywać wyrazea Języka InforŃcyJnego. 
lub -  oby unlknęc nleporozuwlwA tercinologicznydh przy porćamy- 
aranlu z  aryrazanl Języka neiwralnego -  Eleweńcamę Sednoetkę Lek— 
wykalnę /ЕЭ1/.

Opereeję konkatonacjl wolna dkreśllć t a l  w zb iorze V*. Zło
żen ie ałów za zbioru ^  daje ełowo ze  zbioru które nezwle-
ay zdenłea Języka InfoTwacyjnogo lub ZłoZonę Sednoatkę Lekaykal— 
nę /Z3L/. O tya . ozy dane ałowo ze Zbiorów lub V** jea t po- 
prawnya aiyrelenlew Językowya, decyduję reguły granatyczne języka 
które ckraśla ję atrukturę wyreleA poprawnych. Spla tych reguł 
tworzy greaetykę Ję^ke.

Tak pojęta zdania okreś lić  wolna eyntaktycznle. c z y l i  ntruk— 
turalnlw. aewentycznla* Iłib pragaatycznle. Poprzaetaóey na po
dejściu  eyntaktycznya, według którego ~Z Jaet zdenlaa Języka 3 
wtedy i  ty lko , gdy Z Jeat atyralenlea o  określonej atrukturza. 
przapleanaj przez reguły ekłednl języka /Z/« Tak w ięc. d la 
J ęz^ a  haeeł przednlotowych zdenlaa będzie oddzielne haało przed- 
ntotowe /ragłówek przedalotowy/. c z y l i  teeat wraz z  ewentualnyn 
dopowledzenlee l  określn lkeal: w UKO zdenlea będzie eynbol pros
ty  lub rozw inięty / c zy li ayebol prosty wraz z  ewantualnyel aya- 
bolanl poddziałów wwpólnych lub poddziałów analitycznych/: w Ję
zykach deakryptorowych za zdanie uweie a lę  na ogół c lęg  dekeryp- 
torów połęczonych tya eanya wskalnlklea w ię z i, c z y l i  znaklen 
grafflcznya /ayabdlen Uterowya lub cyfrowya/ dodawanya do dea- 
kryptorów w cherekteryatyce wyszukiwawczej dotyczęcych jednego 
tanetu w celu zonlejazenla azuau Inforaacyjnsgo powatajęcego na 
akutek fełazywycdi akojarzeó aiędzy eleaentarnyal Jednoatkael
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1екеу1св1пуш1 nele£eCy«l wprawdzie do charakraryatylcl wyozukl- 
'wBwczej tego eaaago dokuaanru. le c z  raprazentujgcyal r6±ne te -  
n>ty. W Jgzyku k lea y flk eo jl feeetowaj zaeadnlczye «rodklea gra- 
aecycznye okraeiajecya zaeedy łgczenle alaeantamych Jadnoatak 
lakaykalnycb w złokone Jadfłoetki lakaykalna Jaat foreu ła faea- 
toM . UBtalaJgco porządek, w Jakla Izo la ty  z  poazczagdlnych 
faeat / c zy li EJL/ okłada aię  przy tworzeniu Iwało złoionego 
/ZOL/. W Jeżyku ASM-WRU /zwonyB Kodae Saaantyeznya Parry-Kan- 
ta/ zdania tworzy aig według cztarach podatawowych ~wzorc6w 
zdaniowycłi*’ . c z y l i  achaaatćw ł«cz8n ia  w jadna całość czw .fraz 
dotyczących togo aaaago zagadnienia.

Foraalnia przynalainość wyrazów jęz/ka infforaacyjnago 
/E^L/ do jadnago zdania /Z3L/ Jaat róknia wyrakana w róknych 
językach nawet tage aaaago typu. Na przykład w niaktóryćh ję 
zykami daakryptorowych funkcję takę pełnig wakaknikl w ię z i, w 
innymi operator logiczny wyrakajęcy koniunkcję / ^  / . w in
nych po proatu zapia w Jadnya clęgu /łańcuchu/.

Wyróżniki poczętku zdania w obrębia jednaj charaktaryaty— 
k i wyezukiwawczaj tak bywaję róina w za la inoócl od Języka in - 
foraacyjnago. a nawet w obrębia Jednego Języka Łnforaacyjnago. 
w zalakności od techniki zapiau. np. w UKO poazczagólne złożo
na Jednostki lakeykalne wyróżnić aoZna zarówno przaz poatawia- 
nia znaku + /plue/ lub : /dwukrofka/ aiędzy jadnys a drugla 
zdaniaa. Jak taż w tzw. zap ia ła koluanowya /pionowya/ przaz 
zapisanie każdego zdania /syabolu proetago lub rozwiniętago/ 
jednage pod drugia. Podobnie Jaet w Języku hasał przadaioto- 
wych. gdzla albo kazde hasło zapisywana Jaet w oddzialnaj l i 
n i i .  albo wazystkia hasła w Jednym ci^gu. a wtady poazczagól— 
na hasła sę numerowane, w językach daakryptorowych zdania w 
charakterystyce wyszukiwawczej wyróżnić aożna albo przaz do
pisywania do ja j  alewsntów lakaykalnych róknych wskaźników 
w ięz i /np. duZych l i t e r  A i  Б/. albo za poaocę operatora lo g i
cznego eltarnstywy / V / .  ełukscego do łęczania zdaA w większa 
całości.

Zdania tworzę takat spójny, którya to  takataa w Języku 
inforascyjnya będzie pojedyncza charaktaryst^Śca wryszUkiwaw- 
ezs dokuaantu. Szczagólnya przypadklaa będzie tekst akładaję-
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су • ! (  z  Jednego zdania /np. Jedno lieeło przadelocoea. Jeden 
eyabol rozw inięty UKO/.

Kalda zdania ^ ła d a  s ię  z  alaaantsrnyclh JednoatcAc laikey- 
icalnych. zawartydi w ałownUcw danago języka InforeacyJnagoj 
szczegdlnya przypadklaa ao le  być zdania akładajęce a ię  z  jed 
nej alaaantamaj Jednoatkl Idkaykalnaj. Jednak nla kalda e la -  
aantama Jsdneatka leksykalna aola stanowić aaandzlalna zda
n ia. Zdanie ам atriikturę zerganlzowanę z  wyrazdw zgodnie z  
obowlęzujęcya m danya Języku a^aaataa akładnlf>wya 1 zawla- 

leksykalny wykładnik pradykatywnodcl Jako aw6j człon 
konstytutywny /3/. Funkcję takiego lakaykalndgo wykładnika 
predykatywnodcl w Języku hasał przadalotowych pełn i taaat. 
baz którego n la wole Is tn ieć  haało przednlotowa. depuazczal- 
ns Jaat natoalaat utycie tawstu baz okraólnlków. Zdanlaa 
Języka hasał przadalotowych wola więc być albo aaaodzlelny 
taaat, albo taaat z  Jadnya. dwoaa lub wleloaa okraólnlkaal.
Nla aola nla być natoalaat c lęg  asayd) okraólnlków. Ul UKO 
lakaykalnya wykładnlklaa pradykatywnoftcl będzie ayrto l pros
ty , który utyty saaodzlslnie aota atanowłć zdania, podczas 
gdy inna alaaanty schaaatu zdanlewago /tzn . sykbola poddzia
łów analitycznych czy sykbola poddziałów wspólnych/ aaaodzlal- 
nla n la nogę być u tyte. Nla blarzeay tu pod uwagę wyjętkewych 
wypadków, kiedy całę grupę dOkuaantów o bardzo zrótnlcowanya 
1 azarokis wachlarzu taaatycznya. a la  dotyczęcych Jednego o- 
kreólonego zdarzania, wolna sklasyfikować za ponooę eydbolu 
złotonego wyłęcznla z  aydboll poddziałów wspólnych / ^ .  np. 
~45-25~/d3^ dla oznattzanla 'OwudzlastoplęClolacla eRL**. 3aat 

■tyjęldk z  ogólnej fagu ły. która nówl. ta  ayabola poeocnl— 
cza nla nogę ałutyć do esaodzlelnago klasyfikowania dokuaan- 
tów. Motna uznać, ta  w yjętk l ta  aę podyktowana pragnatykę da
nego SWI. a takta w pewnyn aonala brakaal ta b lic  UKO 1 zapisy 
takla wolna traktować nla jako zdania lecz  Jako równowalnlkl 
zda A.
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PARATAKSA I  HIPOTAKSA

W yrćłrtllltoy Mice и Jeżyku InforaBcyJny* thm pozlouy Jed- 
nostolc zlotonych: 1/ мугаху danego Jeżyka Inforaacyjnego / c zy li 
EJL/ i  2/ zdania / c zy li ZJL/. Spróbujny teraz u s ta lić , którago 
z  tych pozloaćn dotyczy problaa prdkocrdynacjl 1 poatkoordyne- 
c j l  / c zy li,  ogó ln ie j, koordynećgi/.

w Jezykoznarntnie 'koordynacja c z y l i  peratakaa lub aepół- 
rzedność Jeat tc  zwiezek dwu członów syntektycznych /wyrazów, 
syncaga. zdeó/. których znaczenie pozosteJe м stoeunku do 
aibbie w stosunku lo g lc 2vile równorzędny*, eyntaktyczna zaś 
fores ładnego z  nióh n ie Jeet zalełna od członu drugiego, np. 
o jc ie c  i  astka. Эеп pozostał w doau a Andrzej wyjachał. Nie
którzy przez peratakse rozueieje ty lko  współrzędny układ zdeó, 
inni zsliczaJe tu ts j n ie ty lko określone etoeunki syn t^tycz-' 
ne, e le  odnoszę pojecie  parataksy takie do odpowiednich z ja 
wisk słowotwerczyćh' /«/•

Innys rodzajes stosunków syntektycznych Jest hipotekss. 
c z y li zwlezek dwu członów syntetycznych /ayrezów. grup. жЛвЛ/, 
z  których Jsden Jest za lslny od drugiego. Człon za le lny nazy
wany podrzędnyn. nstonlsst człon, od którego za la ły  podrzędny 
-  nsdrzędnya. w obrębie zdania pojedynczego forsa ln ie  hipotek
ss w Jeżykach fiesy jn ych  przejawia s ię  w ten sposób, łs  forsa 
członu podrzędnego zalelna Jest od nadrzędnego, np. nauczyciel 
brat-a. widzę kslę lk -ę. W Innych Języksch wykładnikiea hipo- 
tskay nole być szyk. wyrazy ponocnłcza i  inne środki.

3 eś li psratekse uznalibyśay ze postkoordynacj e a hipotek- 
sę za prekoordynseje. to językaal preoordynacyjnyai byłyby baz 
wątpienia Język baeeł przedniotonych i  UKD. W Językach tych 
bardzo dulę ro lę  gra szyk eleaentów le s y k n ln y e  w zdaniu 
/ZOL/; w obu tych Językach występuje zJaw ieo  zalełnf>ścł pew
nych członów zwięzku eyntaktycznego od członu nadrzędnego /w 
języku hsseł przadniotowych członen nadrzędnya byłt^ teast. 
zaś członaai podrzędnyni -  ok reś ln ik i; w 1Ж0 członea nedrzęd- 
nyn -  syabol główny, c^onen i pcdrzgdnyai zaś wszystkie eyabo- 
le  poddziałów analitycznych czy wspólnych wchodzece w e ła d  
flanego syabolu rozwiniętego/.
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Zgodnie x  powyiszye czgdć jgzylcdi* deekryptorowych. któ
re etoeuję eodyflketory lob  greoetykę pozycyjny sokne by uzneć 
ШЯ Jgzyki prekoordynacyjm. podczae gdy tradycyjn ie uwaia a ig  
M zyatk ie  Jgzyki dfMfcrypteroew za poaCkoordynacyJne. Natoaiaat 
k lasyfikacja  аюпоЪХагагсМсгпо / «y lieze jgoa/* nia poaiadajgcs 
ani poddziałów wspólnych ani analitycznych, zaliczana zgodnie 
do Jgzykóa prakoordynacyjnych. byłyby Jgzykaai poatkoordyna- 
cyjnyai. Jako ±e wszystkie ayabola tak ie j k la sy fik a c ji w cha- 
rsktarystycs wjtozukiwswczaJ pczoatajg wzglgdea aiabia w ato> 
aunku log iezn la  rdwnorzgdnya. ayntektyczne zaś forze  kednego 
z  nich n ie  ja s t  zalakna od członu drig lago.

Tak w ięc. u^skalibyóny podział na Jgzyki pra- i  postko- 
ordynacyjne zupełnie niazgodny z  dotycbczaa uznawenya.

WYRAZY sęZYKA NATURAUHEGO A WYRAZY 3gZYKA INFORMACYJNA

Przytoczona Juk Językoznawcza d a fin ic ja  paratpkay nie 
imkszuje Jednoznacznie pozioau. na którya następują koordyna
c ja  eleaantów. gdyk n iektórzy autorzy uaakaję za paratakeę 
ty lko współrzędny ileład zdaó. inn i współrzędny układ wyrazów.
8 Jeszcze inn i stoeurdci n iędzy aorfaaeal Jednego wyrazu. Po
dobna niazgodńołć panuje w t e o r i i  Języków Inforascyjnych.gdzie 
csęóć autorów uwaka. ka koordynacje występuje na atap ie two
rzenia olaaancarnyA Jadnoatek lakwykalnych. nazywany^ przez 
nich "złokonyai* / e la  złokonjnBi w oftiiaslaniu do Języka natu-' 
relnagol/. a przeciek oAeaancamę Jodnoatkę lekaykelnę / c zy li 
wyrazea Języka inforascyjnago/ ja a t  Icatde wyrakanle uznane za 
takę Jednostkę w danya Języku, tzn . znejdujęce s ię  w Jago ałow- 
nlku. przy czya nlaaakna Jaat to . czy Jaet ono złokone z  jedne
go. dwu czy w lalu wyrazów języka naturdnago. 1 tak eleaentar- 
nę Jednoatkę będzla daekryptor "ograniczania przebiegów sygna
łów elektrycznych" z  Tnauruas talakowunikacji /6/. czy tenet 
"Bibllotekwrwtwo d la niswldowych" ze "Równika teaetów "/7/. 
czy tek syabol UKD 678.56 wajęcy o^MMtiadnik słowny "Tworzywa 
sztuczne operto na białkach lub innych naturalnych zwięzkach 
azotowych".
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Przy rakxej interpretecJŁ nleprewdziwe stnlerdzenla 
m rodzaju:

w przaclwleAstwia <Jo unitarn6« i  piamazych tezauru> 
adWf w wyniku praktycznego poaługiawnla а1ф tazauruaaai waru— 
nak postkoordynacji n ie Jeet uznawany za bardzo rygorystyczny. 
3ak słusznie zauwałył E. Ohaan ponad 1/3 deskryptordw w tezau
rusie TEST Jaat prskoordynowane. / . . ./  Wprowadzenie te9o rodzs- 
Ju tarnindw złołonycti* do ałownictwe tazeuruea aa uzaeadnia- 
nia w tye« ±a zapobiageje one powataweniu azuau Inforsacyjns- 
go“ /8/.

'P rzy  opracowywaniu tazsuruae preferowano stosowania pra- 
koordynowanyoh. dum lub kilkuwyrszowych deskryptordw. gdyi ta - 
kis daakryptory es łatw iejsza w u iyciu ' -

‘ Deskryptor Boie być prekoordynowany na Jekiakolwiak po- 
ziOBia. od Borfaau do cwgłdwka przadalotowago. a le  n ie  aa Ja- 
dnoznacznydh reguł oo db tego. Jaki pozŁoa bsdzŁe optyaalny 
/ . . ./ .  Praktykę wykazała, ka ukycia w Jszykech deakryptoro- 
wych tarainfiw złożonych, takich Jakich uZywaJg naukowcy w awo- 
ich pracach, dęło lepsze wyniki przy wyszukiwaniu nik dolała 
ukywanie pojedynczych wyrszdw. Decyzja, aby prakoordynować 
tskie Carainy, Jak "teaching" 1 "aachina* w "teaching aachi- 
na" podnlasia trafność wyszukiwania przez unikniecie wydanie 
tago dokueantu Jako "Teaching people how to  understand aachl- 
nas". Tazaurua TEST prafaruja prakoordynację do takiego stcy>- 
nia, ke dołsczył poaocniczy indeks perautacyjny dla awoich 
taraindw złokonych" /V *

Wazgdzia tu występuje Bylenie płaszczyzny Języka natural
nego z  płaazczyznę Języka in fo raacyjnago. w ktdrya obowięzuję 
przeciek inne reguły grsBatyczne,-zarówno dotyczęce łęczenla 
znaków alfabetu podatawowago w większe ca łośc i, c z y l i  ЕЛ. 
/aorfologlą/. Jak i  gotowych Juk elaaantarnych Jadnoetbk lek
sykalnych w zdania /składnia/. H Języku inforaacyjnys deakryp- 
tor "Elektroniczna aaazyna cy from " będzie traktowany nia jako

W szystkie podkreślenia w cytatach aę podkreślonieal autorki.
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termin głołony a le  Jako to ra ln -prosty, poalao ko składa s lg  z  
trzach wyrazów Języka naturalnego, jek ia  Jest Język polsk i.

Nazywanie Języka Infomacyjnago posiadaJęcago w swola 
słownlctwls elseentarng Jsdnostkę laksykalnę csks jak  np. "ro -  
wotiw6r łołędks" prekoordynacyjnya d latego. Is  n ie wolna w nla 
prowadzić wyszukiwania wadług druglago członu ta j Jadnoatkl 
/ t j .  wadług tarałnu “ lołędek"/ sprowadzałoby problem prskoor- 
dynacjl do problaau tworzenia słownictwa danego Języka Infor'- 
aacyjnego 1 do problemu znaczać poszczególnych slananternych 
Jednostek lekaykalnych. a więc ne płaszczyznę saesntykl. Nie 
nalały Jsdnak zapoaineć, Ze saaantyka języka Informacyjnego 
je e t całkowicie rdlna od saesntykl języka naturelnsgo. na któ
rego słownistwla oparty Jeet słownik elaeantarnych jednostek 
lekeykeZnych danego Języka informacyjnego. Nawet w przypadku 
ldenty«.zToScl zesobdw leksykalnych oraz rsguł składniowych me
sy do czynienie z dwoas róZnyei językemi, gdyZ elementom lek— 
a^kelnym Języka Inforaacyjnego przyporzędkowuje e lę  klasy do
kumentów. w których chsraktarystyksch wyszukiwawczych wyrazy 
ts  występuję /5/.

Pozs tya naleZy aoble ulwladomlć, la  w syatamach Informa- 
cyjnych nla wyazukujaaiy według znsczań iwyrezów. le c z  według 
ich cech foraalnych /tzn . kolajnych znaków tworzęcych dsnę jed 
nostkę leksykslnę/. Szuksjęc np. w katalogu przedalotowya dóku- 
nantów dotyczęeych taaatu "Meazyny mateaatyczna* szukaay wadług 
cech formalnych ta j Jednostki, tzn, według s lfebetu  — najpierw 
l l t a r y  И, potem w obrębie l i t e r y  N -  l i t e r y  A , da le j S« ltd .  
Gdybydmy natoalast s ięgn ę li pod l i t e r ę  К 1 rem szukali tarainu 
'Komputer*, nla znajdujęcsgo s ię  w zestawie słownlkowya tego 
Języka, to  choclaZ znaczanls obu tych jednostek leksykalnych 
Jest to samo. Żadnego dbkuaantu na tan temat n ls  znajdzlasy.

W rzeczyw istości wyszukiwania według drugiego czy dalszych 
członów eleaentarnej Jednostki leksykalnej. tJ . według wszyst
kich wyrazów Języka nsturslnego wchodzęcych w skład ta j Jednost
k i.  Jest moZIlwe, wymags jedyn ie aporzędzanls specjalnych pro
gramów wysziiklwawczych. tak samo. Jak moZllwa Jaat wyszukiwania 
ałów Języka naturalnego według Ich koAcówek.



w prektyce Jm t to rsellzoiarw  w iirialii • y «t*u e ł) wyszuki
wanie in fo reec jl*  np. ив «гвроипхапуи juZ tezBuruBlB TEST.gdzie 
dołęczono poBOCnlezy indeke perautecyjry d ie  eezyecklch ełów 
Języke neturelnego wohodzecych w ekked deekryptordw tego te - 
zauruee. Częśoloeo je e t to  reelizowane и UKO. gdzie do eyebo- 
lu ntoZna dotrzeć ze poeocę indekau przedelotonego dołęczanego 
do tab lic  za pofiradnlctwee duZeJ czedci иугегби b^d^cych a le -  
aanteel akłedoeyai odpowlednikón ełownych ayaboli. np. haało “ 
“ Pszczoły -  hodowle' odeyłe do eyabolu 638.145 ozneozsjpoego 
“Chów 1 hodowla pezcz6ł~. “Retunkowe ło d z ie ' -  do eyabolu 
629.125.5 oznaczBjęcego “Łodzie ratunkowa'. Itp . w ełownikach 
tematów i  teZBUrueeoh eoZllws ]ea t to dzięk i aprowedzenlu od- 
eyłeczy od inwereyjnej poeteel taeatów i  deakryptorów. np.Sa- 
nitarna kontrole zob. Kontrola aanlterna. S ty le  — eztidce zob. 
Sztuka -  e ty le . UatróJ paóetwowy zob. Paóetwo -  uatró j. i tp .

Poza tym -  przy rozualeniu prakoordynecjl Jako oachy atriik- 
tury elaeanternych Jadnoatek lakeykelnych -  n ie wiałby eenau po
dzia ł Języków inforescyjnych ne pre- i  postkoordynacyjne. Jeko 
Za poatkoordynacyjne nia ietniełyfay w ogóle. Zawsze bowlee. na
wet w Języku unltarwów. znajduję e ię  takie elementarna Jednoet- 
k i lekeykalne. jak 'talakoeunikecja ' ozy 'ta le ln forw etyka '.k tó
ra trzeba by rozbić na ' t a l e ' ,  'koaunikacja' i  'in fo rea tyk e '. 
aby wlać woZnodć wyazidciwanla według tych dwu o a ta tn i^  alaamn- 
tów. Dopiero przy Językach informacyjnych, w których eleeenter- 
ne jednostki lakeykelne byłyby adpowisdnikawi norfanów /nej— 
wniejszych Jednostek znec^cych/ Języka neturelnego. wolna by 
wówlć o całkowitej poatkoordynacji.

KCX}ROYNAC3A ELEMENTARNYCH JEDNOSTEK LEKSYKALNYCH

Zakładajęc więc. Za o koordynacji woZewy wówlć dopiero na 
poziowis tworzenie zdaó /Z3L/ z  wyrazów /E3L/. eprćbujwy doko
nać przaględu d e f in ic j i  pre- i  poetkoordynacji Języków In for- 
macyjnych. WSzyatkla d e fin ic ja  zgrupować wolna według róZnych 
kryteriów podziału w trzy  b lok i.
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P lerm zye Icrycsriu* podziału Języków Info^wacyjnych na 
pra- 1 poaikoordynacyjna Jwat różny wrap dokonywania koordyna
c j i  alaaancarnyeh jadnoatak lakaykalnych ar mękaza całość w 
trakcie epreoowywenla dokuaantów. Według tago krytarlua aryról- 
nić eoZna dwie grupy d e f in ic j i .
I .  1. Prakoordynacjw Jeat to  łęczen ia  alaaantów lakaykalnych 

dla taaatu złoZonago dokoi^wana podczaa indeksowania.
2. Poatkoordynacja Jest to  łgczan le aleaantów lakaykalnych 

dla taaatu złolpnago dokonywana podczaa wyazuklwanla.
X I.1 . Prakoordynacja — tworzenia ayralaó złolonych danego ję 

zyka Inforaacyjnago / c z y l i  zdaó/ z  wyraZaó alaaantemych 
tago Języka na ataple budowania tego Języka.

2. Poatkoordynacja -  tworzanla wyralaó złoZonych danego Ję
zyka inforaacyjnago z  Jago wyrezaó alaaantemych podczas 
Indeksowania lub aiyazuklwanla łn fo rn sc jl. n ie zaś pod- 
ozaa budowy tago Języka.

Z porównania tych d a f in ic j l  widać. Za to . co wadług plerw- 
azaj byłoby prakoordynację. według drugiej nelaZałoby za liczyć  
do poatkoordynacji. Nia dacydujęc na ra z ie , która z  tych in te r
p re ta c ji Jest poprawna. rozwaZay aano krytarlua.

Wielu autorów tw ierd z i. Ze poazczagólne ayabole k leayfike- 
oyjna i  haała przadaiotowa aę to  aforaułowania JuZ gotowa, n e j- 
ozęścia j kllkuwyrazoara. atyraZajęca tawaty “Już gotowa**. Indak- 
aowanie za роаюср tych Języków inforaacyjnch. zwanych przaz nich 
z  tago względu prekoordynaeyjnyal. polaga na znalazianiu dla do- 
kuaentu juZ aforaułowanago teaatu /lub dwóch, trzach i  w ięcej/. 
Inaczej atówięc. Języki prekoordynacyjna aa ję  juZ jak  gdyby go
towa ezu fladk l wykorzystywana przy indakaowaniu. w Językach 
poatkoordynaf:yJnych natoaiaat odpowiednia deskryptory dobiera 
a ię  w trakcie  indakaowanla i  dopiero ich koabinacja atenowi te 
net dokuaantu. Nla na w ięc w tych Językach l ia t y  gotowycZi tans- 
tów: Jaat Jak gdyby a lfa b e t, n a ta ria ł. z  którego budują e lę  ta - 
nat /10/.

Wydaja a ię .  Za przy tak ie  afornułowaniu naatępiło ponla- 
azania dwóch pozlonów Języka. Wyrezy /EJL/ Jednego Języka /Ję
zyka deakryptorow^o/ aę porównywana za zdonleai /Z3Ł/ drugie
go /Języka haaał przedniotowych/. Hnało przedniottwva /nagłówek/
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je s t  w języku haseł przedaiotowych zdeniea. skłedajęcya sŁę z  
tenatu 1 precyzujących go okreslnikdw* podczea gdy deakrypto- 
ry  eę eleM ntarnyai jednostkaai. l^ksykalnyai, z  których dopie
ro tworzy a lę  zdanie podczas Indekaowenie. tek aeao. jek  pod
czas andekaowanla tworzy s ię  zdanie z  eleoenternych jednostek 
leksykalnych. Jaklal sę poszczególne teaety. czy okreólnlkl 
języka heseł przadslotowych.

Stwierdzenie, l e  etopxed prekoordynacjl k la ey flk ec jl 
przedalotowej zwlęzany je s t  ó c ló le  z  okreólnlkaal. dodasanyal 
do teaatów ju ł  a aoasncle budowanie słowników teaetów 1 okraśl- 
nzków /11/. n ie je e t  słuszne. gdyZ w słowniku teaatów wszyst
k ie  sleaentarns Jednostki leksykalne, c z y li wrszystkle tesety  1 
wazyatkls o k re łln lk l. eę zapisane oddzie ln ie, s o regułach Ich 
łęczen ls podczas Indeksowania w większa ca ło łc l /Z3L/ aówl naa 
graaatyka tego języka.

NalaZy* rozrółn lć dwa rodzaje słowników w eyeteaech haseł 
przedmiotowych: tak ie , które przypoainaję tezeuruey /np. Słow
nik tsinstów opracowany przez Э. Kossonogę^ zaw ierejęce w sobie 
elessntarne Jednostki leksykalna słuZęcs do budowanie negłówr- 
ków przadalotowych /Z3L/ według okredlonych reguł gramatycznych 
tego Języka, oraz tak la . ktdre eę wrykszea Jul zbudowanych haseł 
przedmiotowych Istn la jęcego konkretnego katalogu przedmiotowego 
/np. Słownik hsssł z  zakreau medycyny Konopki/, a zatem eę po 
prostu wykazes utworzonych dla cJanego zbioru zdaó /Z3L/. Ten 
drugi rodzaj wprowadzany Jeet do systeaów wyszukiwanie in fo res - 
c j i  dla ułetwienle ułytkownikowi prowadzenia wyezijkiwaó w denys 
systemie — n ie muel on w tya przypadku znać dokłednla reguł gra
matycznych języka /np. nie suei w iedzieć, w ja k ie j kolejności 
s to ję  okraślnlk i w haśle przedniotowya/.

Sak Jul wspoenzano. wykaz nagłówków Jest wykazem "gotowych 
zdaó~ /ZJLJ danego języka, je e t  ich więc znacznie w ięcej n l ł  wy
razów tego ję ^ k a  /EJL/, atęd l  objętość takiego ełowmlke je e t  
znacznie wlękazs n i l  słowniks tematów 1 określników, który n is  
powinien być obazernlejazy od tazauruaa ta j aawaj dyscypliny.
Nie wydaje a lę  celowts porównywsnia 1 podliczania, l i s  razy 
zmniejszyłby s ię  słownik danego języka In forsscyjnego. gdyby 
zmienić systsa z przedniotowsgo na deskryptorowry. gdy± prswdo-
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podobnie n ie u n le jezy łb y  el$  wcale. Dlatego te l . ,  plez^c. ±e 
ne przykład wykez haeeł przedalotoeych aSTIA. zawlM'eJecy 
70 СХЮ pozyc ji, zeatapiono tezaurusea m ileraJacye ty lko 7 СХЮ 
deakryptorów. nelelełoby dodać. Ze arykaz zdeA /ZJiy zaetepiono 
arykezea wyrezdw fBISL/,

Oczywiete. Ze nleaoZliwe Jest atworzanie wyczerpującego 
wykazu zdeA /tzn. przewidującego wazyatkie aoZllwe koabinacje 
zdaniowe/, jak 1 to . Ze alownik teaatOw Jeat o w ie le  bardziej . 
elaatyczny. n ie  wyaega c lg g łe j ek tu e llzac jl. n ie poad-ękaza alg 
tek ezybko. podczas gdy alownik łiaeeł wyaega przynajaniaj co 
k ilkę  la t  ek tu a llzac ji 1 bardzo azybko powigkaza owoJe objg- 
toćć*.

RĆZnicg algdzy eloamlklea taaatdw e ełownlkieB haeeł aoZ— 
ne by porównać do róZnlcy e lgdzy tab llcea i UKD a arykezea eyabo- 
11 1ЖО w katalogu danej b ib lio te k i /ayaboll proetych 1 rozwi
niętych. e le  JwZ n ie ayaboll złoZonycl\/. czy teZ do róZnicy 
Biędzy tezauruaea e arykezea gotowych charakterystyk wyszukiwaw
czych w konkretnya daakryptortMya sm_

Tak wrlgc. n ie  aa Zadny^ rd ln lc  adgdz poszczagdlnyal Jg- 
zykael infforąacyjnyal J s ł l l  chodzi o etap tworzenie jednostek 
złoZonych. W kaZdya z  nich zdania /Z3L/ tarorzy a lg z  wyrazćw 
danego Jgzyka /EDL/ na etap ie Indeksowanie, c z y l i  eporzgdza- 
nia cherekteryatyk wyszukiwawczych lub Instrukcji wyszukiwaw
czych. Nie ma wigc senau aproaredzanle rćZnlc elgdzy eysteae- 
Bi prekoordynecyjnyal a pOatkoordynacyjnyal do rćZnlc algdzy 
etapead. na których dokonywana Jaat koordynacje eleaentarnych 
Jednostek leksykalnych w arlgkezg całość. Żadnej wlgc z  przyto
czonych wylej d e f in ic ji  prakoordynacji i  poetkoordynacjl n ie 
uznaey za prawdziwy.

^ B  przykład w Słowniku haseł z  zakresu eadyCyny Konofkl co 
e iea lgc  |»-zybywa ЗСЮ -  400 haeeł. wskutek czego zachodzi ko
nieczność clggłego publikowania nowych wydaó słoanlke.
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GRAMATYKA POZYCYJNA

OrugłJi kryterlUH podziału Językom Inforascyjnych no pre- 
i  pootkoordynOcyjna jM t  posiadania przOz nla lub bnk graaa- 
tyk l pozycyjną).

1. Prokcordynacyjna Jązykl co Jązykl inforaocyjne. m ktdrydh 
dokuaanty otrayaują charaktaryotyką Myazuklaiawczą o z  gó
ry uatelofiya szyku syraz&s / t j .  koląjnodź aloaantsrnyid« 
Jadnoatak leksykalnych aicłtodzgoyeh ш skład c^araktsryaty- 
k i  ayszidclwesczaj Jast ustalona 1 nlanaruszalna/.

Z i Poatkoordynscyjnyal nszysana a| Jeżyki infforaacyjna. któ
rych graastyka dopuaZfse dosolną ko la jno ii slaaantów lak- 
aykslnydh /kolajnoóć nysteposonls ■> oharaktarystycs яу- 
azukManczoJ lub instrukcji tiyszukiatasozaj slaaantó* opi- 
auJeoych nla во arpłym na муШк aryazukimanla/.

Graastyka po^cqrjns Okrails porządak Jadnoatak lakaykal- 
nych w ołisraktaryatyca ayszuklaraaczaj lub ■ Instrtdcojl arysziiki- 
wmczaj. Pozyoyjnoóć graaatykl Jeżyka hasał przadalotcaych 
polaga na tya . ±a atoaunkl akładnlcwa algdzy poazozagólnyal a- 
Isasntsai hasła nyraZana aą za poaoOf usytuowania tych slaaan- 
tów n nagłdaku. Nte nalały Jadnak z^raalnać. ło  pozycyjnoóć ta  
odnosi a le  tylko do koląjnoócl aileaentamych Jadnoatak lakay- 
kalnych w złoZonaJ Jodnoatca loksykalnaj. gdyZ m obrębia d » -  
rOkteryatyki kolajnoóć hasał Jeat wladclaia obojętna.

□ezyk hasał przsdaiotowych posiada podobną granatyke po
zycyjną Jak Jeżyk IMCD. W obu Jezykadh oboałązuja ustalona ko- 
Isjność aloaentda ■  zdaniu /a Jgzyku hasał przadalotoii^t^i 
plarwszy Jaat toaat. a za nia okraśln lk l w następujgca ko la j- 
noócls azczagółowa. k lasom , foraalna. gaograficzna. dironolo- 
glezna: m tIKO plarm zy Jast syabol główny, a za n la : poddziały 
analityczna, poddziały aspólna punktu nidzanis. osoby, aia jsca 
lub grupy atn icznoj. czasu, foray 1 na koócu Jeżyka dokuaontu/. 
w obu dopuszczalna Jast zalana kolajnoftcl zdaó /w VKD inm raja 
ayaboll prostych lub rozwiniętych nr ayabolu złoZonya. m Jeżyku 
hasał przadalotowych zalana kda jnoóc l nsgłówkón/.

MoZna zauwaZyć pawns podoblaAstwo algdzy n laktóryal okraól- 
nlkaai ar hasłach przadalotowych a aodyflkstorsai a Jeżykach daa-
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kryptoroMych. tUłdyflkatory. ро4сзЪп1« Jak ckraftln lkl. apAn la jp  
ro lp  tizupAfilajpcp a  ateaunku dc daakryptorda zaaadnlczycdt / ta - 
aatda/ 1. aZukfl młpkazaniu pracyzyjnodcl oplati tradcl /udcldla- 
nlu zakraau taaatu/. NaJcz^dclaJ aodyflkatory czarpla al-p z  od
rębnego a^azu  a  tazauruala. Sę to  Karalny o  aała j zaaarto&cl 
in foraacyjnaj. a tya aaaya o aa ła j aartokcd ayazuklaaaczaj.
Słułę przada aazyatkla do zalękazanSa aaldktyanoftci deakrypto- 
rda oraz ich  praeyzyjnotel 1 zaniajazanla Ich alaloznacznodc^.. 
Modyfikatory atoauja a lę  ty lko a  połęczanlu z  Innyal daakryp- 
toraa l podataaowyal /8/.

Przykładać atoaoaanla aodyflkatoróa aola być tezaurua t e -  
lakOBunlkacji /6/. gdzla a  calu zaniajazanla azuau in foraacyj— 
ПЦО oprócz tza . daakryptorów zaaadnlczych /obiektywnych/, do
tyczących głównych przadalotdw 1 czynnodci. aprowadzono tza. 
daakryptory aapektowa / c »y l l  aodyflkatory/. aryrałajgea aapekt 
danego taaatu. np. “badania". -aiłBanoócl''.  "rozw ój", "Francja", 
i tp .  Saaodzlalnla aoga 1^6 uływana ty lko daakryptory zaaadnl- 
oza. natoalaat daakryptory aapektowa aoge wyatppować ayłęczn ia 
w połączeniu z  zaeadniczyai. Widać wlfC tu alaaanty graaatykl 
pozycyjnej: najp lam  daakryptor główny, a za nla prac:yzujacy 
go aodyflkator, podobnie Jak a  Języku haaał przadalotowych -  
taaat a po nla pracyzujęcy go okraólnlk. Tak więc. na p rz^ ła d . 
nla aolna by Zdecydowania atw lardzlć. czy opla prac:y “3 . P la l-  
ka: Chaniczna ochrona upraw cabull przód aęcznlaklaa rzakoaya": 

Cebula — ochrona 
Hęcznlakl — zwalczania 
Poatycydy -  atoaoaanla

Jąat oplaoa a  Języku daakryptorowya atoaujęcya aodyflkatory 
czy a-Języku haaał przadalotowych.

Podobny podział na daakryptory główno l  aapektowa -  uogól- 
n lejęoo 1 udclólajęca atoauja a l f  w ayataaach ^X A  l  BĘSIA.
I  tu aoZna adęc ao^róZnlć odpowŁadnlkl taaatów 1 okreólnlków/11/.

Niektóra Języki daakryptorowa aajo Jednak o w lała bar
d z ie j rozbudoaanę graaatykę pozycyjnę. Odpoalednlklaa taaatu 
Jaat w tych ayataaech daakryptor ualaazczany w op ie le  na plarw- 
azya a lejecu  /tak Jaat r\p. a nlaalackla tazauruala z  zakraau 
goapodarkl rybnej/. Czeaaal pozycja bardzo precyzyjn ie określa
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etoeunki eyntegaiazyczn* alędzy deekryptorM l w chardcieryeryc* 
wyszukliwaMiczej. np. pierwszy dsekrypcor noZe ozneczeć czynność, 
drugi -  przedeiot lub podalot. tr z e c i -  urządzenie I tp .  SeZell 
okaZe e lę «  Ze Jedno z  e le je c  eetrycy je e t  puste, wśirczee er 
■ le jecs  to  m tew le e le  tzn. deekryptor zerowy/в/.

W eyetee le  tezeurueśe SAGO /przeeysł c lęZk l 1 eeezynowy/ 
proponuje e l f  ople'deskryptorowy dokueentu złoZony z  Jeilnego 
lub kilku 'zdeA deekryptoroMycb". Ne plerwszyn e le jecu  w zde- 
nlu ueleezcza s ię  deskryptor tsestyczny połęczony znskles dsru- 
kropkę z deekryptoree eep^toMye; rszee charakteryzuje one zs - 
sadnlezy teeet dokueentu. Teaet główny uściśleJe deekryptory 
uzupełnlejęce połęczone z  deskryptoreel teastycznymi zneklee 
plus. Zdanie dsekryptorowe koAczy kropkę. 1У Jednya zdaniu dee~ 
kryptorowya aoZe być k ilka deekryptor&w aspektowych orez k ilka 
deskryptorów uzupełniających.

Tek w ięc. ns wymienionych tu przykłedech widać. Ze prob- 
le e  pre- 1 poetkoordynscjl n ie  Jest zwt^zsny z  greoatyke po- 
^ycyjng. gdyZ aleeenty tek le j greastyki występuje, elbo przy- 
nejen ie j aoge występoweć. we wazystklcii typecii Języków In fo r- 
uac^Jnych.

FUNKC3A WYSZUKIWAWCZA ELEMENTARNYCH 3EONOSTEK LEKSYKALNYCH

3. Robowekl /8/ tekże oddziela problea pozycyjnoścl graea- 
tyk l od problemu koorcSynacJ1. p lszęc. Ze greeatyke polegejęcs 
na tworzeniu zdaA deskryptorowych. łeócuchów. rzędków Itp.wpro- 
wedze do Języke deekryptorowego pozorne prekoordynecję. ponie
waż w procesie wyezukIwanie e le je ce  deskryptora w zdaniu nie м  
znaczenie. W ten sposób przechodzlay do tr ze c ie j grupy d e fin i
c j i  prekoordynecjl. w której kryterlue wyróZnlaJecye prekoordy
necję od poetkoordynscjl Jest posiadanie funkcji wyezukiwawcizej 
przez wszystkie lub ty lko n iektóre eleeenterne Jednostki lekey- 
kelne. I  tak:

1. Prekoordynacyjnyal będę te  Języki in foreacyjna, w którycśi 
ty lko pierwszy wyrez cherekteryetykl wyezukiwswczej pełni 
funkcję sryszuklwawczę.
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2. Poetkoordynscyjnymi — in form acyjra, m których
funkcjf сакф p e łn ij «rezyetkia wyrezy.

Taka in te rp retac ja  byłaby niepoprairna, gdyi wa wazyatkich 
ayetaaadi aryezuklMnle in fo ra a c ji aazyatk ie elaaanty charakte- 
rya tyk l wyazukiaraaczaj mogą pełn ić funkcją eryaziikiiiewcze. róż
ne eą ty lk o  a tra tag la  wyazukiwanla w poazczagólnych ayeteaech. 
ha przykład •  katalogu przadalotoaya tnyazukujaay ty lk o  aadług 
teeetu . OkraSlniki teZ ałuZg do aryazuklHBnla. ty ła  Ze JuZ m 
obręb ie dokuaentóa dotyczęcych dkraZlonago toastu. W рогбипе- 
niu z  Językeai daakryptoroMyai inne Jeat tu aatode wyezukiwe» 
nla /podobna do «ryszuklaenls n idcładach hlerarchicznyeb, tzn. 
docieran ie do ayabolu koAcowago od eyabolu aęzłoKrego wzdłuZ 
łeAcuche/. Przy Językach deakryptoroaych n la as zneczania w 
ja k ie j  lo leJnoAci przebiega wyszukiwanie według in a tru k c ji wy
szukiwawczej złoZonaJ z  poezczag61nych Jednostek leksykalnych. 
ZełóZay. Ze chceay otrzyaać dokuaenty na teaet h la to r l i  szkol
nictwa w Poleca, w eyetea le  daskryptorowya /w w io lk ia  uprosz
czeniu/ wyblerzoay wszystkie dokuaenty poeiadajęce w swojej 
charekcerystyca wyazidciwawczaj wyrez “h ia to r la ''. wazyetkie do
kuaenty poeiadojęce wyraz "ezkolnictwo** i  wszystkie -  posiada- 
ję e e  wyrez 'P o lsk ę * , naatępnie porównaoy te  charakterystyki 
wyszukiwawcze i  wydaay te .  k tóre poeiadeję wszystkie trzy  t e r -  
ainy. W eysteasch haseł przedaiotowych wyblerzeay te  dokuaon- 
ty .  która dotyczę szkoln ictwa, w ich obrębie t e .  k tóre iSotyczę 
h is t e r i i  szkolnictwa, w wóród tych z  k o le i eryblerzaaiy te  doku
aenty. która dotyczę h is t o r i i  eZkolnictwe w Polsce, tzn . posla- 
dajęce w awojej charakterystyce wyszukiwawczej hasło 'S zko ln ic 
two -  h is to r ie  -  Polska*.

Tek więc w obu tych eysteaach wyszukiwanie odbywa s ię  we
dług wszystkich eleaentarnych jednostce IZkaykslnych wchodzę- 
cych w ekład cherekteryetycl wyszukiwawczej. Elsaanty charakte
rystyk i wyszukiwawcze Д.  a więc ałutęcej do wvszidc Iwanie - n ie  
pełn lęce funkcji aryszukiwewczej byłyby zbędne.
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FUNKC3A BEZPOSRBmiEGO OOSTgPU ELEMENTARNYCH 3EONOSTEK 
LEKSYKALNYCH

W tredycy jr^^  «yetemadh haeeł przedalotowych elManten u- 
nołlliwlajccyn bezpodradnl doetęp /ecceae point/ Jeat ty lko te 
mat, cc prowadzi do czwartej grupy d e f in ic j i  pre- 1 poatkoordy- 
n ec jl. w ktdrej kryteriua podziału Jeet uaolllw lenla doatępu 
/bezpoSradnlego wyazuklaenie/ przez mZyatkia elaeanty lakaykel- 
ne charektaryatykl wyazuklwaeczej lub tylko przez niektóre z  
nich.

Malały zdawać арЫе eprawg. ł e  tek Jak przy poprzedniej, 
tek 1 przy ta j d e f in ic j i  przaazlltey z  pozloau jgzyke Informa
cyjnego ne poziom metod wyazuklwanle / e tre te g li wytzuklwewczej/, 
w związku z  czym nalały mówić ju l  n ie O jgzykech, le c z  o eyste- 
■Kch wyazuklwawczych pre- 1 poetkoordynecyjnych. To czwarte roz- 
rdżnlenle molna zeplaać jako:

1. Pralcoordynacyjnyal e^ te  eyatamy wyazilclwenla Inform acji, 
w których doatgp do cherekterystykl wyazuklwawezaj umożli
wia tylko je j  plarwazy wyraz.

2. Postkoordynaeyjnyml ep ta ayateaiy wyazukiwaiwze. w których 
kałda jednoatka lekeykalna wchodzgca w ekład charmkterya- 
tyk i wyazuklwawezaj umołllwla doatep do ta j charaktaryety- 
k l.

D efin icje  tg można przyjęć z t  poprawne, z  jednym wazekla 
zaatrzełanlem. Syatemaml prdkoordynacyjnyal bgde ta ayateaiy. w 
których doatęp umołllwlejg ty lko niektóra elementy charaktarya* 
tyk i wyazidclwawczaj. nie mołne bowiem uwalać. Ze bazpoóradnle 
wyazuklwanle umoZllwle ty lko pierwszy wyraz oharakteryatykl.
W skład charektaryatykl wyazuklwawezaj wchodzić mogg przecież 
dwa lub więcej zdania /np. haeła przedmiotowa/. e wtedy wy
szukiwanie moZemy rozpoczynać Od plerwazego wyrazu każdego z  
tych zdeA. Funkcję tekę pełnię wszystkie tematy, j e ó l l  więc 
cherakteryatyka wyszukiwawcza akłede alę z Jednego haeła. e le -  
mentae dojócla będzie ty lko jeden wyrez. j s ó l l  zaó z  dwu -  dwa. 
z trzech — trzy ltd . Podobnie je s t  w UKD. j e ó l l  cherekteryetyks 
wyazukltiewcza ekłsds s ię  ty lko z  jednego symbolu prostego lub 
rozwinlętago. to eleeenten dojócle Jeet tylko Jedna elemantsrns
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Jadno«tic8 leicaylcalna, J sd ll natoalaac akłade а1ф z  aynbolu z ło -  
Zon^Oa to  am dwa lub wlecaj alaaant&a doat^pus ir zalaZnodcl od 
tago* l l a  ayaboU. głdamych avehodzl- m akład ta j ciarek taryatykl 
«ryazuklarawcze J .

SyatBMMBl z  NyazuklMnlaa prajkoordynaaanya byd^ adęc tra - 
dycyjna ayatany haaeł przedalotoaryeh 1 ayateay klaayVlkacyjna 
atoeujQca poddziały wapdlna czy Bnelltyćzne« według ktdrycb nla 
■a aoSllwoed bazpdradniago wyazUklwanla. Poatkoordynonana bg- 
dzla natoBlaat aiyazuklwanla ar arlgkazolcl ayataadw daakryptoro- 
•fych. ara arap&łczaanyob ayataaeeh opartych no k laay flk ac jl fa - 
aatowaj, czy tradycyjnych ayataaach aonohlararchicznycdi /wyll- 
czajgoych/ opaxrujgeych dokuaent ty lko ayabolaal proatyal 1 u- 
aoZllwlajQCych bazpoAradnla aryezuklwanla aredług tych wazy a tkich 
ayaboU. NalaZy pamlętmć. Za nawet typowe eyataay prakoordyna- 
cyjna Bogg Blać w awola zb iorze ctiarektaryetykl aryazukiamwcze. 
ar których la tn la ja  BoZllwodć bea^oóradnlego doatgpu aradług 
arazyatklch aleaantów tych charaktaryetyk /a wlgc pawian eleaant 
poetkoordynacji/ -  Jeet tak np« w przypadku, gdy w ^erak terye- 
tyce aryaziiklarewczaj Jgzyka haeeł przedalotoarych bgdg tr :^  taoe- 
ty  bez Żadnych okraólnlków. lub ar charaktaryetyca atyezuklmar- 
c ze j UKO — aynbol złoZony akłedajgcy alg z  аавусЬ ayaboll proa- 
tych.

W ten apoaób. przyjaujgc d e fin ic ja  ayateBu prakoordynecyj- 
nago jako takiego, ar którya n ie  arazyetkla alaBenty charektarye- 
tyk l aryazuklarawczej uaoZllarlejg bazpoórednl doatgp. eprowadzaay 
problaa koordynacji do probleBU a tre ta g ll aryazuklarawczej SWI. 
zaleZnej w ogroBnaJ alarza od zaatoaowenycA narzgdzl /órodków/
1 technik wyazuklwawczych. Pre- 1 poetkooriSynacJe n ie  Jest 
Wigc cechę poszczególnych Języków Inforaacyjnych, Jaat netoBlaat 
ZBienng cechę eyatenu wyazuklwaieczego. gdyZ w zaleZnoócl od órod- 
fców technicznych atoaowenych do wyszukiwania BoZna za len ić aya- 
tea prakoordynacyjny na poetkoordynacyjny bez ZBlsny аавадо Ję
zyka Inforaacyjnego tego ayatanu. Sprawne funkcjonowania ayate- 
Bćw poetkoordynacyjnych noZllwe Jaat dzięk i zeatoaowsnlu takich 
technik. Jak karty dzlurkoarane. unltaraowe, przezlerna czy cał
kowite wechanlzacja lub eutonatyzecja aystsBUi w eyeteaech wy- 
azuklamnle BSnualnago netoniaat poatkoordynecja byłaby nleekono- 
aiozna.



Tendencje er syeteeach etyeztdcleswczych Jeet przechodzenie 
od MyszuklerenlB prekoordynoersnego do tfyszufcleenle poetfcoordy- 
noeanego. Najnowsze zsutoestyzoesne estody wyeziflclwenia wpro- 
wedzane do b ib liotek  pozwalaJe na odsjdcla od sztywnej pozycyj- 
noścl heeeł przedmiotowych 1. za poaoce perautowanle« ne kolej
ne eksponowania poszczególnych wyrazów wchodzecych w skład has
ła  przedmiotowego.

Podobna tendencja występuje przy aiyszuklwenlu według fo rae l-  
nych cedh'dokuoentu -  w tradycyjnych SWI wysziiclwanie bezpośred
nie aolllw a było ty lko według autora, czaaeal tytułu dokumentu 
/nazwsllbyśsiy to prwkoordynacJe foraMlng/. w nowoczesnych zeu- 
toaatyzowenych SWI weay wolność dostępu takie według wydawcy, 
roku wydanie. Jeżyka publikacji czy nawet I lo ś c i  etron. co ne- 
Buwe porównanie takiego eystaau z  eyeteaea o wyszukiwaniu poet- 
koordynowenya. Przy tya w obu tych typach eysteaów Jeżyk fo r - 
nalnego opracowanie dokumentów Jeet Jgzyklew pozycyjnym, gdyż 
obowigzuje ustalone kolejność eleawntów opleu / forest/ , tzn. 
najpierw autor, potas ty tu ł, rok wydanie, a la jeca wydania ltd .

Wnioekl z  tago aolne wyciegnąc dwa. Piartrszy. la  podział 
aystawów wyszukiwania in fo ra ac jl na pra- 1 poatkoordynacyjna 
nie Jest ostry, ró ln lca aigdzy niwl coraz bardziej zaclars a le  
1 właściwie nia je s t  celowa wprowadzania takiego rozróln lon ls. 
gdyl obecnie dzla łe jgce  ayetewy wyszukiwawcza n ie  ag ne ogół 
"czystya l" typaai pra- czy pootkoordynacyjnyai.

DruglB wnloakloa bedzia attaerdzania. la  Jeżyki informa
cyjna wołamy rozpatrywać w oderwaniu od reguł /metod/ wyezukl- 
wanie w poazczególnych eyetaaach wyszukiwania In forw acjl. X tok 
na przyUed j e ś l i  w Jeżyku hasał przadaiotowych w Jadnya ayeta- 
a la  wyszuklwenla będzie tradycyjna, tzn . doetep tylko przez te 
net /Jek to Jest w katalogu przedalotowya/. o w drugla eyetowie 
/zeutometyzowanya/ -  przez tematy 1 okrwślnlkl. to choclal Je
żyk będzie ten aaw. procce wysziddwania i  afekty tego wyezuki
wania bedg w obu eyetemach rólna. Nia wolna zataa porównywać 
Jeżyków Inforwecyjnych za waglechj na atoplaA prakoordynacjł. 
gdyl porównujaay wtedy tylko a tre tag le  wysziśclwewcza. która 
zreszte w kaldaj Chwili wogg zostać zalanlona. W rzaczywlatoś- 
c l  spraama wyszukiwania postkoordynowana wola być realizowana
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V4m wszystkich systsssch Inforsscyjno-wysztdilwewczych. n leza le ł-  
n ie  od p rzyjftego  Jgzyks informscy^nego, przy zsstosowaniu od
powiednich technik.
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PROBLEMS OF PRE- ANO POSTCOOROINATXON IN THE THEORY 
OF INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES

S

The e r c ic le  deals with probleas o f  In foreetlon  rsT r levs l 
language. The author dlatlngulahea three leva le  o f  an In foraa- 
tlon re tr la v e l laoguage: a a « t  o f prlaary eyabole. aet o f  le 
x ica l unite and eat o f  ffireoee. Than there are described ope
rations o f  concatenation .tin thaae aata and pracoordlnetlon aa 
the phenoaene o f peratexla In  lln gu le t lc e . Worda and axird 
phrases o f  a natural language are coaparad to alaaantary and 
coepoaad unita o f an Inforaetxon re tr la va l language. There are 
cheractarlzad phsaea o f  coordination o f le x ic a l aleeenta efian 
elaborating docuaents and the lao la tln g  дгавваг o f  In foreatlon  
rs tr la va l language: re tr ie va l function o f le x ic a l units o f  re
tr ie v a l charectarla tlc . There I s  proposed an eproedh to  pre- 
coordination SB a varlab ls  feature o f rs tr ia vs l etrstagy and 
not as a feature o f in foraatlon  language. A lso there Is  dlacus- 
ssd function o f d irect accaaa to  le x ic a l elaaanta.

ПРОБЛШ! ПРБ- И ПОСТКООШШЦИИ В ТЕОРИИ 
ИЗШШ 1ИС11Ш-П[тШ11! ЯЗЫКОВ

Р е з ю м е

Статья посвяцева пробленан структура ш̂ с̂р(ааяовно-1юнско- 
вого языка. Автор рассмахривает трв его уровня: мнохество ст
волов /знаков/, мнохество лекснческхх ■ множество фраз
/предложении/. Ояисывавтся также осерапин конкатенацви /спеллер 
кт /, проводимые на зтих уровнях. Црехоординацхя расскатрквает<> 
ся как явяевие паратаксы в дингвистхке.Слова в фразы естествен
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него язнка сравяхвактся с елеыевтаршаа ж сложяымя лексяч^ха- 
мк едвнша1а жв|ф1ацш}нво-1кяюкового языка. В статье охараэте- 
рязовавы все втапв, на xoTopia цроясходп кооютнацяя лексячео- 
кях влементов цря о (^б от к е  дояуяютов, возиаяоняая грамнатвха 
явформашюяных языков ж хюяоковые фуяхтк лексячеекях вдхшш 
1ЮД*а. Автор 1фелхагает трактовать црекоорккяацяв переяеяяоВ 
яоясково! стратегяя, а  же щшзяакои няфорнаояояяого языка. В 
статье расснатривается также фужкцжя щямого доступа к  левоя- 
жескш влемеятая.
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ELŻBIETA ARTOWICZ
Oćrodek Inforaacjl Naukom} PAN

ZAŁCZENIA SęZYKA INFORNACŶ NEGO W SYSTEMIE AWION

Prece nad budowy języka inforaacyjnego dla 
projektu zeutoeatyzowanego eysteeu wyszuki- 
nrenie inforaiacji и dziadzinie neukoznawatwa 
i  polityki naukowej AWION. Koncepcje języka 
deskryptorowego jako narzędzia Indeksowania 
i  wyszukiwania inforeaćji. Główne konponen- 

deskryptorowego -  tezaurus jako 
zbiór lekeykl języka, reguły eeaantyczne i  
reguły grseatyczne. Koncepcja aktualizacji 
1 aodyfikacji Tezaurusa Naukoznawstwa 1 Po
lityk i Naukowej traktowanego jsko rozwlęzs- 
nie pilotowe dla innych dziedzin nauki, a w 
szczególności dla nauk społecznych. Rezulta
ty eksperysentalnego Indeksowania dokunentów 
i  wyszukiwanie inforaecji za poaocę scharak
teryzowanych środków językowych.

W Ośrodku Inforaecji Naukowej Polskiej Akademii Nauk podję
to prace projektowe ned budowę zautomatyzowanego systeau infor- 
mecji w zekresie naukoznawstwa i  polityki naukowej AWION /3/. 
Stanowię one część tematu resortowego 'Opracowanie i  srdroienia 
do eksploatecjl Syeteau Inforaecji w Nsukach Społecznych SINTO'.

‘ Zagednienls Inforaacji Naukowej' 197B nr Z/ЪЪ/



Sednya z  podatawpwych elenentów eystaau Jest Język Łftfor- 
■eGyjno-wryezuklMawozy. ktdry atancnwi aartinek funkcjonowanie ay- 
steau. Budowa Języka Inforaacyjnego zosta ło podjęte równolegle 
i  w óclałya powlęzanlu z  pratcaal rad projdcten technlczno-pro- 
graaowye eyataau.

Zgodnie z  za ło laniaal koncepcji eysteau AWION Języklee In- 
forffiscyjno-wyazuklwawczye ałulęcye do Indakaowanla dokueentów 
oraz fomułowanla zapytaó Inforeacyjnych Jest Język deakrypto- 
rowy. Podatawowyal koeponantaei tego Języka aę:

1/ lekayka zawarta w Tazaurusle waukoznawatwa 1 P o lityk i 
NaukowaJ:

2/ raguły aeeantyczna. t j .  reguły przekładu ałón kluczo^ 
Mych Języka naturalnego na eetajęzyk inforeecyjny;

3/ graeatyka Języka, ókraólona wraz z  kategorlalnyal wy- 
kładnlkeel w instrukcji Indekaowanla dokueentów. etenoatlęca 
zbiór reguł łęczania Jednostek leksykalnych Języka w poprawne 
wyralenls.

Przed przyatęplenlae do azczegółowej charakteryetykl koa- 
ponentów języka deakryptorowago konleozna Jest pewne wyjaónia~ 
nie netury tera lnologlcznej. zwlgzane z  zakreeee In fo rea c jl ko- 
dowanaj za poeooę środków tago Języka, a zwłeazcze Jego środków 
lekaykalnych. c z y l i  Tazauruaa Naukoznawatwa l  P o lityk i Naukowej.

Ro^ranlczania w nazwie tezaurusa naukoznawatwa od p o lity 
k i naukowej Jaat spowodowane e .In . rozblalnościę poględów wśród 
spacjallotów co do zakresu znaczeniowego tych dziedzin. Na przy
kład zdanlee Ignacego Małeckiego ta dwla a fe ry  flz le łe lnośc l nau
kowej pokrywaję s ię  tylko częściowo pod względea przedaiotu 1 
eetod badeó. W zwlęzku z  tye w trakcla prac nad określenlee za
kresu tenstycznego Źródeł in fo ro a c jl objętych ayateaea AWION 
przyjęto . Ze Język w nln stosowany będzie ałuZyć do oplau wszyst
kich praktycznych 1 teoretycznych probleeów oaaatisnych w dokuaen- 
tach Źródłowych, których przedalotaa Jest neuka. Jednakże uwzglę- 
dnlajęc. Ze głównyn celea eyatenu AVI1CWJ je s t  zaspokojenie potrzeb 
inforeacyjnych pracowników naukowych oraz kadr kierujęciych toda- 
n iaei naukowyei w Polsk iej Akadeell Neuk. c z y l i  doetarczenle 
środka In tensyfikacji badań naukowych i  ich organ izacji, p rzy ję
to. Ze w plsrwazya etapie prac red budowę eysteau podatawowyal -
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i;r6dłMi. In fo r ra c ji będo łrdd ła  z  zakresu po llcyk l nsukosfej. 
Dlatego t e l  dotycbczaso«v etep prac ned budowo Jgzyka dla sy- 
ateau polegał głdwnle na groaadzanlu waterlału leksykalnego z 
zakresu p o lityk i naukowej orez opracowaniu reguł seaantycznycb 
1 graaatycznycb Jgzyka. Rozw6J lekeykl Jgzyka poprzez wzbogace
n ie jeJ o tera lno loglg  naukoznewezg b idz ie  odbywał a lg  etapowo 
zgodnie z  p rzy jg tya l obecnie zaeadaal.

TEZAURUS MAUKOZNAWSTWA I  POLITYKI NAUK0WE3 -  ZBIOr LEKSYKI 
o^ZYKA DESKRYPT0R0WE6O

Zakres teeatyczny tezaurusa

Zakres tsaatyezny tezaurusa zosta ł okreSlony na podstawie 
dokuaentdw uznanych za podstawowe w d ziedzin ie  naukoznawatwa 1 
p o lityk i natikowoj 1 dotyczgce w azczeg&lnoicl naatępujgcych pro- 
bleaftw nauki:

1. Teoria 1 eetodologla nauki. Maukoaetrie
2. K lasyfikacja  nauk
3. Prognozowanie w nauce
4. Organizacja l  planowanie badeA naukowych
5. Ekonoelka'1 efektywność bedsA naukowych
6. Kadry naukowe l  Ich kaztałcenle
7. Organizacja pracy precownlkdw neukowycd)
B. Terninologla naukowa
9. H is to r ie  nauki i  techn ik i.

PowyZszy scheaat k lasyfikacyjny, oparty B .m . ne Rubrykato- 
rze  Hlgdzynarodowego Cantrua Xnforaacjl Naukowej 1 Technicznej 
stanowił podatawe zgroaedzenle dokueantAw opublikowanych /zwar
tych 1 clggłych/a a tekZs nleopUbllkowanych. ktAre poełuZ^^y ja 
ko IrOdła ekacarpcjl tsraindw z  zdkreeu naukoznawatwa l  p o lity k i 
naukomj. przeznaczonych do włgczenla do tezauruaa po odpowied
n ie j оЬгбЬсе senantycznej.
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źród le  gasobu lekaykalnego f жамгиве

Zgodnie z  przyjgcyel wylej założeniowi Jeko podatawa zgroea- 
dzanla w wiarę wyczerpujęcego zeeobw lekeykalnego lezeuruee. w 
pierwszej kole jności z  zakresu p o lityk i naukowej. poełuZyŁy:
-  kartoteka około 400 baeeł przedwlotowych. uzyekana na podata- 

wle analizy lO tya. dokuaentdw naukoznasrczyt^ raferowanycti at 
Przeglądzie Znffornecjl o Naukoznawetwla 1 Wladoaościacli o Nau
ce.

-  Polska B ib liog ra fia  Naukoznawcza.
-  projekt eyateaiatyzecji naukoznewsttva opracowany przez I4.nazura.
-  syetenacyka terw ln o log ll neukt^naatczaj opracowana przez Biuro 

Kadr Naukowych 1 Spraw Osobowych Po lsk ie j Akadewil Nauk.
-  prsc» nonograflcsns z  zakresu naukoznawatwa.
-  zestaw ektdw prawnych dotyczeeych szeroko p o ję te j d z i^ a ln o ś c l 

nsukowo-bsctowczej w Polsce.
-  Rubrykator KCINT.
-  Tezaurus SPINES.
-  Necrothssaurue OCDE.
-  dziadzinom tazsurusy polskie i  zagren iune.
-  indeksy przedwlotowe księZek. Zródłe encyklopedyczna.
-  propozycje specja listów .

Do opracowanie głównego zrębu tezaurusa, t j .  klsay dsskryp- 
torów głównych wykorzystano terwlny pochodzęce z  prac wonogrsfi- 
cznych. klasyfikacyjnych 1 leg islacy jnych . Anakay tezaurusa pow- 
s te ły  przy wykorzystaniu zasobu leksykalnego pozostałych łró d e ł.

Zasób leksykalny tezaurusa

Zasćb leksykalny tezaurusa 1 jego  strukturę sę zdsterainowa- 
ns przsz koncepcję graaatykl języks deskryptorowsgo przyjętego 
jako órodsk lingwistyczny przekładu słów kluczxMtych języks netu- 
ralnago ne wstejęzyk In forsecyjny d is  celów autoaetycznego prze- 
twarzenla In forn ac ji nsukoznswczsj.
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t>ła оЬвспуя etapla prac nad eystMaa AWION przyjęto etoeo- 
wanla m Języłću daalcryptorowya ааХХАмХо proatych ayaboli do o- 
znacZandLa r e la c j i  ayntaktycznycłi ar ayralenlacłi tego Języka, O— 
graniczaję a lę  one do atakażnlkóe w ięz i ayralanych za poaocę a- 
paratu algebry Boola'a, t j .  konlunkcjl* alternatywy 1 nagacjl 
deekryptorówl Zrezygnowano natowlaat z  wprowadzania wakalnlkdw 
r o l i  oraz wag deakryptordw. Funkcje graaatyczno apalnlaję nie
które drodkl lakaykalne, to znaczy fjaakryptory atanowlęce wy
kładniki kategorlalna pewnych r e la c j i  tzw. aodyflkatory lub In
na daekryptory poaocnicze uZyte w Ich r o l i .  zawtrta w anakeacb 
tezauruaa. Konadkwencję przyjęcia proatych drodkdw 1 ragul gra- 
aatycznych była konieczność llośclowago rozbudowania lekayki 
języka 1 atoaowanla w funkcji wykładników r e la c j i  terwlnów po- 
aocniczycb uśclślajęcych znaczenie deakrypti>rów podatawowych 
dla zapewnienia aakayaalnej p recyz ji przekładu ałów i  wyraleó 
Języka naturalnego im aatajęzyk Infforwacyjny.

PrOblawaa, który nalaZ^o rozwięzać równolegle z  uatala- 
nlea zaaobu środków 1 reguł grawetycznych języka oraz określa- 
nlaw Jago zaaobu lekeykalnego była prekoordynacja terwlnów Ję
zyka naturalnego l  uetalenla icb odpowiedników na pozxoala Ję
zyka Inforaacyjnego.

Terain prakoordynecja je e t  tu ulywany w znaczeniu Języko- 
znaarczya, to  je e t  w znaczeniu hlpotskay -  zwięzku zalotności 
dwu członów eyntaktyoznycb, przejawisjęcya a lę  w forw le fle k -  
eyjnaj tych członów /nadrzędnego i  podrzędnego/^^, np.

KIEROWANIE NAUK-Ĵ
METODY PRAC-Y

Prekoordynacja rozuelana Jako Mpotakaa idiładnlowe Jest 
charakterystyczna dla terw ino logil neukoznawczaj rozpatrywanej 
na pozloeia Języka naturelnego. Wprowadzenie do tezaurusa jed 
nostek równokształtnych z Ich odpowiednlkeal w Języku netural- 
nya. e więc odznaczejęcych e lę  a iln ę  hlpotakaę» c z y l i  złotonych 
z wlalu wyrazów, powoduje konieczność zwiększenia Ich liczb y  w

^^Zob. Chalelaweka-Gorczyca E .i Probleny pra- 1 poetkoordynacjl 
w t s o r l l  Języków inforwecyjnydh. 'Zagadnienie In forawcjl Nau
kowej" 1978 nr Z/33/ a .11-33.



cezauruela. Wladoao bowiaa* ±a xeso typu taralny poai.adaj9  «rgs- 
Ks. zakres zitaczanlONy.

W związku z  tya w calu uniknięcia zbędnagc rozapju l i d -  
clowago lakaykl Języka daakrypcorawago aynlkajęeago z  p rzy jęc ia  
aarody «yraZanla ra la c j l  alędzy deakrypteraal za poaoeę drodkdw 
leksykalnych acarano a lę  ograniczać lic zb ę  Jadnoatak lakaykal- 
nych nacecdionranych a lln ę  hlpoiakaę w trakcie  przakazrałcanla 
s16m kluczowych Języka naturalnego a daekryptory. Znala^o tc 
odzwierciedlanie rdwnleZ w afcraułoaanlach reguł aeaantycznych 
przyjętych d la tworzonego Języka.

Główny zręb lakaykalny tezaurusa zawlerajęcy słownictwo 
podatawowa d la  naukoznawstwa 1 p o lityk i naukowej tworzę tzw. 
daskryptcry główne atanowlęca aorfeny leksykalne ałownlksc u- 
zupełnlona przez anakay deskrypcorów poaocnlczych zaczerpnię
tych z  dziedzin pokrewny^. Deskryptory główna atanowlę atoaun- 
kowc nlawialkę częćć tazeuruae« bo około 16K całego zasobu ałow- 
nictwa.

W obecnej em rsjl tazsurue zawlara 3126 daakryptcrbw zgriipo- 
wenych w zalaZncśd cd pełnionych przez nia funkcji /вотfenów 
lakaykalnych będż wykładników katagcrielnych/ ■ H  klasach u- 
pcrzędkowanych alfsbetyczn ia 1 stosowanych do indaksowanla do- 
kuaentów Inforoacyjnych w trakcie  próbnej akspltMtacJl syataau 
AWION na aaezynie Sadnclltego Syetaau RSO.

Struktura tezaurusa

Aktualna warsja tezaurusa składa a lę  z  dwu częśc i: s lfab e - 
tycznaj Ju2 praktycznis etoaowenej do indakscwanla dckuaentów 
oraz będęcsj w opracowaniu częśc i eyateastycznaj.

Alfabetyczne część tezaurusa Jest ewreję aanzynowę doatęp- 
nę w fc ra le  erydruku. zawlarajęcę wykaz 3126 deekryptorów.

Część syetaaatyczna tezauruaw /w peatacl naszynoplau/ Jaet 
wersję aanualnę. ohronologlcznla wczsśnlejszę. Przy JeJ opraco
waniu. t j .  określaniu ayetaaatycznaj struktury tezaurusa projek
tanci syataau klarowali a lę  konlacznośclę:
-  uw^lędnlenla aohasatu klasyfikacyjnego naidcoznawatwe 1 p o li

tyk i naukowej.
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-  nadania tazauruaoMi atridctury faeatowaj и calu atworzanta 
MOllliioścl eifbbodnego eftarCNanla Jego zaaobee l^kaykalnya 
w procesie Indakaowanla.

Wobec latn len la rólnycb prppozycjl achaaetde k laayflkacyj- 
nych natikcznemtee 1 p o lityk i naukomaj podjgcla ostatecznej de
c y z j i  c aryborzs okre&lonago wariantu k laay flkacjl było bsrdzc 
trudna. Olatego t e l  na obecnya atapla budowy tazauruaa praca 
klaeyfflkacyjne polegały na radaniu tazauruafw*! atruktury fase
towej wyrałajgcej a le  w podziała ałownlctwa na 11 klea cdpowla- 
dajgcych Okradlonya katagorloa dsakryptcrdw:
-  pcKlatawowa tara lndogla  neukoznawcza.
-  dziadziny nauki, techniki 1 gospodarki rarodosraj,
-  tytu ły 1 funkcja naukowe 1 zawodowa,
-  daakryptory aspektowa /wykładniki ketagorlalnp/.
-  instytucje  1 organizacje natdcowe.
-  rodzaje l  forwy dokuacntów.
-  nazwy gbograflczna,
-  nazwy Języków,
-  aneka skrótów /w podziała na 3 klasy/.

• w przyszłości zakłada a lę  rozwój częśc i syateaatycznaj te - 
zaurueo zgodnie z  p rzyjętę  dotychczas zasadę łęczanla achaaatu 
klasyfikacyjnego naidcoznawatwa ze atrtdcturę fasatowę. W prakty
ce natoalast podstawę Indekaowsnle dokuwantów Jest część a lfa 
betyczna tezaurusa. Przyjęcia nlaco wnlejazago taapa rozwoju 
części eysteaatycznaj tezaurusa nlZ części elfabatycznaj n ie 
Jest sprzeczna z  najnowszyd tendencjaal w światowej praktyce 
zautoBStyzcwanydi syateaów In foraac jl’^ .

Zssób leksykalny systeaatycznaj, aanualnaj warajl tezauru
sa Jeat bcgatszy n l ł  w srejl aas^nowaj, ponieważ obajwuja cn 
równia! 630 ncn-daakryptorów cpatrzonycb odsylaczael dc zaleca
nych deskryptcrów. W funkcji odsyłacza atoeuja a lę  syśbol 
/tdywaj/, np.

niektórych awarykaóaklch aystaeach In foraacy jny^ , w. In . w 
systaala Aaarykaósklago Towarzystwa Psychologów przy kolejnej 
edyc ji tezaurusa zrazygncwsno z  publikacji części ayscenatycz
n ej.
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TEORIA POZNANIA
U -  EPISTEMOLOGIA

W przytoczonyR przykładzie odesłanie od non—deskryptors do 
zalecanego deskryptora s łu ły  wyeliainowsnlu synon ia ii tsre lnóe.
W wielu przypadkach uZycie odsyłacza polega na wakazeniu za le 
cana! koniunkcji daakryptordw zaeleat tarsinu o aysokla etopnlu 
prekoordynacjl. cherekteryatyezne! d la te r e ln o lo g ii naukoznair- 
€xej np.

PLANOWANIE BADAfi NAUKOWYCH
U -  BADANIA NAUKOWE * PLANCWANIE 

UZycle odsyłacza flo zasigpianla daskryptor&w o duZya stop
niu prekoordynscji oznacza Jednocza&nia podanie seesnKyeznej re 
guły przekładu słowa kluczoawgo w Jgzyku naturalnya. złoZonego z  
kilku taralndw. na konlunkcjg datfiryptordw w języku in fo rascy j- 
nya. OfJasłanie od non-deskryptors o wysokie stopniu prekoordyne- 
c j i  słuZy Jednocześnie oddzieleniu daskryptordw pełnlęcyoh funk
c ja  aorfaadw leksykalnych od daskryptordw pałnięcyoh funkcje 
wykładników r e la c j i  graastycznych. c z y l i  tzw. daskryptordw aspek
towych Itib aodyflkstordw. takich Jek PLANOWANIE, FINANSOWANIE. 
ORGANIZACJA Itp . MocSyflkstory in forau ję o tye . w Jakie espekcis 
uZywany Jeat deskryptor pełnlęcy funkcję aorfsau lekaykslnego, 
np. planowanie, finansowanie.

Niekiedy eliainowsnle prakoordynacjl przez podanie za poao- 
cę odsyłacze reguły przekładu słowa kluczowego na konlunkcję des— 
kryptorćw Jest ptftęczona z  Jednoezesnya wyeliainowanlea synonl- 
B li np.

REFORMA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
U -  SZKOŁY WYZSZE * REFORMA.

Łęcznle tezaurus zawiera 230 non—daskryptordw opatrzonych 
odsyłsczaa w celu wyellalnowenle aynoniall lub pedanla regtdy 
przekładu na Język In foraacyjny. Z podanych 630 non-deakryptorda 
w tezsuruale pozostałe 600 stanowię pełne nazwy In s ty tu c ji, orga
n iz a c ji.  stopni 1 tytułów naukowych oraz nazwy geograficzne za
stępowane w praktyce Indeksowanie ich  akrdtaal. Za w^lęddw tech
nicznych dla pełnych nazw odsyłania zoa ts ło  rozwlęzane generaln ie 
przez podanie w Instru kcji Indeksowania zasady atosomnla akrd- 
tdw.
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Do IndeksoKwnla dokument6«y stosowana S9 obis wersje tszau- 
russ -  wydriik «Bszynowy orsz systesetyczne czećć eanuelns. przy 
czye wsrsjs eeszynowa uletwis lndeksuj«ceeu odnalezienia właści
wego deskryptore w całoAclowya wykezle elffabstycznye, netoaiast 
wersje wanualna uwzgledniejeca podziel deskryptordw ns określo
na ketegorle uaolllw le zastąpienie non-denikryptor&w zslecsnyai 
terainaad. języke inforaeeyjnego lub ich fconlunkcjeei.

МГ plerwszya eteple prac nad tezsurusea zrezygnowano z  e- 
priorycznego opracowywanie artykułów deakryptorowych, zew lersje- 
cych hlerercdile deskryptor&w. Wprowedzenie h ierarch ii deakrypto- 
rśw do aeszynoaej w ersji tezaurusa je s t aołUwe dzięk i zarezer
wowaniu w renach środkdar prograanwych, jek ln l dysponuje syaten 
AWim. Hlejsca w paadęcl aeszyny na zspla r e le c j i  h iererchlcz- 
nych. Zcodnls z  koncepcja Jczyke deskryptorowego przyjęto, te  
w artykułach deskryptorowych będę uwzględniane Jedynie re lac je  
alędzy pojęclsai z  poalnlęclea r e la c j i  alędzy Ich cfeaygnetaal.

3 eś ll chodzi o*organizację eyateaatycznej części tezaurusa, 
to jak nrytej wspoaniano. akłada s ię  ona z  11 klaa deakryptorśw. 
opatrzonych kodaal lltęrcnfynl.

к I  e a a A -  zawiera‘wykaz 62o deakryptorśw uznanych za 
podstawowe dla te ra ln o log ll neukoznewc^zej 1 stanowlęcych aorfe- 
ay leksykalne języka Inforaecyjnego. Opracowany zoste ł rśwnlel 
wykaz,obejnujęcy zsrśwno deekryptory Jek 1 non-deakryptory,ope- 
rrzony odayłsczsal, a tskte poaocnlcza wykazy saaych non-das- 
kryptorśw. Liczba non-deskryptor&w w te j k ies ie  wynoal 150.

К I  e s s В -  zawiera wykaz 400 nezw dyscyplin naukowych 
oraz niektórych dziedzin ga łęzi gospodarki narodowej, traktowa
nych w procesie Indeksowania dokuaantów głównie jako deskrypto- 
ry aspektowe lub tzw. scopa notes słu lęcs do uściślanie zakresu 
znaczeniowego deefcryptors podatawowego,np. GADANIA NAUKOWE ♦ 
CHEMIA.

Przy groaedzeniu haseł te j klasy kierowano s ię  kryteriua 
orgenlzaeyjnya, to  znaczy za podstawę włęczenla nezwy dyscypli
ny przyjęto JeJ występowanie w nazwie In stytucji naukowej lub 
j e j  Jednoatce organizacyjnej, tśk aby klaas ta odzwierciedlała 
specyfikę organlzecyjnę nauki polek lej.
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K i e s ę  С o zswiere itykez 200 nezw etopni. tytułów, 
funkcji 1 stenowlek etoeoiaenyćh яю wszystkich pleo&sdcech naiiko- 
nro>bedewczy^ w Polsce. Wykez ten Jest przewidziany do stosowa
n ie w pod^ lorzs  In fc re s c jl kedrowsj w systswls AIHION.

К 1 s e e O — zawlere wykaz 520 nezw polskich in e ty tu c jl 
nsukowo-bsdewczych, towarzystw i  stowarzyszaó naukowych. Zs 
m^lędu ns długość nezw w procesie Indeksowania stosu je e lg  wy
łączn ie skróty oprecowene według jedn o litego  systewu 1 uprowa
dzone do MszynoweJ w ers ji tszauruse.

- K i e s o  E -  zawiera 350 wodyflkatorów pełniących w 
wyreZenlsch Jpzyke deskryptorowego funkcje wykładników ketego- 
rlslnych . Sp to  ne ogół hasła Jednowyrezowe występujpcs czpsto 
w słowach kluczowych o wysokie stopniu prOkoordycecJi. rp . F l-  
NANSOmNlE. ORGANIZACJA. KIEROWANIE. METQOA.

К 1 a e e  F -  Jest to  kleas eksperysentalne zswiarejpcs 
s ttr lb u tlv s . n ie  sprowedzone do esszynowaj w ers ji tszauruse. 
A ttr ib u tiva e i sp p rzysiotn ik i wyetppujpcs w deskryptorsch z ło 
conych z  rzeczowników 1 przyaiotnlków. Idas wykorzystanie t e j  
klsey dsskryptorów zskłsds wzbogacsnls .w przyszłoóci reguł Jp- 
zyks doskryptcrowsgO o ragułp łpczenia dsskryptors nowlnslnegc 
zawartego w tszsurusls z  s ttr lbu tlvu s . Wyksz sttrlbu tlv6w  wpro
wadzonych do weszynowsj w ers ji tszeuruss obejwowałby prz^wiotni- 
k l bez koócówsk flekeyjno-rodzsjowyćh. Przy łpczsnlu przywlot- 
niks z  sttr lbu tlvu s  obowipzywsłóby przsptrzegsnis zsesdy skłsd- 
nlcwsgo zwłpzku zgody, to  znaczy doatosowanla forsy rodzajoaraj 
1 fleksy jna j przyniŁctnlks do rzoczcwnlks. Rozwój Jpzyka w tyw 
kierunku wyroagac będzls odpowiedniego rozwoju środków progrswo- 
wych syeteau awiON.

К 1 e s s G -  zsadsrs wykaz 3i9 nazw typów, fors  i  e ls -  
santów dokussntów. cprsccwany na podstawie aneksów tezaurusów, 
dokunantów prswnych^ e tskła Indeksów przedwictcwych uw^lpdnls- 
Jpeych róZnorcdns k ryteria  k ls s y fik s c jl dckuasntów.

К 1 s e a H -  Jest klasp poeocnlczp. zewlsrajpcp deakryp- 
tory pełnipcB funkcja nodyflketorów. t j .  około 200 nazw geogra
ficznych krajów, kontynentów oraz wleat polskich, w w ers ji wa- 
azynowej sryatppujp wytpcznla skróty nazw opracowana zgodnls z
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obowi^zujęcyal etenderdMi UNESCO. mtcMleeC nazwy p^na trakto* 
■tana 89 Jako non-daakryptory.

К 1 a a a Э -  Jeat wykazaa około 50 nazw Języków natural
nych 1 aztucznycha równleZ opatrzonych Okrótaal,

К 1 a a a К — zawiera nazwy inatytucji i  orsanlzacji a lę -  
dzynarodowych związanych z  d zla ła ln o ic lę  w zakreala p o lityk i na
ukowej oraz naukoznawatwa. Do warajl aaazynowaj cazauruaa arpro- 
wadzono Jedynie nazwy wialklch organizacji alędzynarodowyOh ty
pu UNESCO. ONZ orax nazwy wlodęcyOh w poazczag&lnych krajach 
placówek naukowych, np. nazwy akadaall naUk. Przyjęto zaaadę 
poprzedzania Ukrótu placóidcl badawczej zegranlcznaj akrótaw na
zwy j e j  kraju. n p . ZSRR^AN. F-CNRS.

К 1 a a-e L -  zawiera wykaz akrótów nazuLczęato wyatępu- 
Jęcych w fvlaach dokuwantów. zwłaazcza w oplaach b ib lio g ra fic z
nych aporzędzanych w foraacla przadaaazynowya AMON.

Cały zaaób lekaykalny tazauriisa podlega op tyaa llzacjl w o- 
parclu o rezu ltaty atkaperyaantalnago Indakaowanla dokuwantów o- 
raz wyazuklwenle In foraacjl na podatawle zapytaó róttnlal aforau- 
łtwanych w Języku ayateag. a takie na podatawle wyników badaó 
atatyatycznych ulycla poazczególnych daOkryptorów i  lUh konlunk— 
c j l  w opleaUh dokuaentów oraz zepytanlaOh Inforwacyjnych. Ootych- 
czaa w ranach'próbnej ekaploataojl ayataau AWION za poaocę tazau- 
ruaa zBlndakaowano około 1000 dokuwantów oraz przeprowadzono wy— 
Bzuklwenle In foraacjl z  pozytywnym razu ltatea l.

W najb lllazya  ozaala planuje a lę  aktualizację klaay daa- 
kryptorów podetawcwydi tazauruaa przaz wprowadzania ta ra ln o log ll 
óc ló la  naUkcznawczaj. jak ta l aktualizację poaocnlczych klaa dsa- 
kryptorów.

Praca nad budowę 1 aktualizację tazauruaa traktuje a lę  jako 
pola badaó nad proJUktowanlaa 1 rozwojea Języka Inforaacyjnego 
aogęca ełulyć jako pilotowa, aodalowa rozwlęzsnla dla ayataaów 
apecjallatycznych w ranach SINTO. a ztAaazcza dla innych apacja- 
llatycznych ayataaów in forw acji w naukach apołacznych. Na obac- 
nya etapie prac Język daekryptorcwy zbudowany dla ayatawu amon  
e łu iy do kodowania 1 wyazuklwanla in forwacji dokuwantacyjnaj.na- 
toBlaat w przyazłoócl planuje s ię  wykorzyotanla tęgo języka dla
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oprecooenla In fo ra ec jl fek togra flcznej po odpowladnlaj орсумаИ» 
A c j l  BFodkdw Itfceykalnyeh 1 gramatycznych.

ClaaMlany Tezaurua Natikoznawataa 1 P o lityk i Naukowej a ta ł 
a le  podatawe do opracowania jago  w era jl obcojęzycznych -  werajl 
roayjaklaj 1 bułgaraklaj. raallzowanych w ramach dwuatron- 
naj WBpdlpracy między Akadanla Nauk ZSRR. Bułgaraka Akadmalg 
Nauk 1 Polakę Akadaala Nauk. Praca nad obcojęzycznymi warajaal 
polaklago tezauruaa polegaje na doborza ekwiwalentów pojęć w 
jeżykach roayjakla 1 bulgarakla. Równoległa prowadzona eg róa»> 
nlaZ praca nad uzgodnlenlan gramatyk Jeżyków ln foro»cyjnych. 
Ponadto tazaurua polaki Jaat aiykorzyatywany w aapdkcła matodo^ 
logicznym w ramach budowy Nledzynarodowago Syataau Inform acji 
Nauk Społecznych krajów aocjallatycznyCh.

REGUŁY SEMANTYCZNE D ^ K A  DESKRYPTOROIIIEGO

Reguły aaaantyczna Jeżyka daakryptorowago w ayatamla AMdON 
zoBteły aforaułowena w Inatrukcjl Indakaowanla dokumentów oraz 
czelcloara w tazauruala przy non»daakryptorach opatrzonych odey-* 
łaezaml do zalecanych daakryptorów.

Inatrukcja Indaksoatanla dokumantów zawlara zeaady oporze* 
dzBHla pałnaj charsktaryatykl dokumentu na formularzu formatu 
przadaeezynowago ayetaau AttlON 1 obajmuJe;
-  zaaady aporzedzanla oplau b ib liogra ficzn ego .
-  zasady aporzędzerla oplau daakryptorowago ddkuaantu.
-  zeaady wprowadzanie do neazyny e tra a zczen lB  dokuaantu z  poda

niem Jago ob je loóc l.
-  zBBady aaazynowago zekładanla 1 ak tu a liza c ji tazauruae.

PunkejB odsyłaczy polega na umożliwianiu Indakaujecamu prze
kładu słów kluczon^dh charaktaryzujecych traóć dokumentu, wybra
nych z Jago tóketu lub wskazanych epcza takatu. na znormalizowa
na terminy Jeżyka Informacyjnego -  daakryptcry. łgczona naetep* 
nia w poprawna wyraZenls Jeżyka Infcrmacyjnago ze pomocg przyJe~ 
tych reguł gramatyki. Ma dotychczaaowym. akaparyaantalnyin atap ls 
rczwoju aystamu AWION za podstawę Indakaowanla dokumentu przyję
to  Jago straazczBnia, a nla pełny takat oryginalny, co było po-
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dykrowana względanl organlzecyjtiyMl. Przawi.duje a lg . Za и fazla  
ekaploatacjl ayataav zaróatno IndekaoMenla /eporzgdunia oplati 
daakryptorowego/ dokuaantu. Jak i  opracowywania Jago atraazcza- 
nla bedg ozynnodcieal rćwnola^yal. to  znaczy podatawg analizy 
tradcl dokuBwntu bgdzla atanowlć Jago pałny takat.

Oaoba Indakaujgca dokunant /atraazczanla/ przeprowadza ana> 
I l z f  Jago tradcl 1 dokonują wyboru ałów kluczowych ciharaktaryzu- 
Jgcych Jogo taaat 1 przadalot. Naetgpnla atybrana aloaa kluczowa 
porównują z  alfabatycznya arykazaa toralnów zaawrtych w tazauru- 
a la . Porównania to  obejwuja w piarwazaj kolajnoócl aaBazynowg 
warajg cazauruas. w przypadku zblalnodcl foraalnaj i  znaczenio
wej ałowa klucztMaago z  daakryptoraajprzekład na Jgzyk Inforaa- 
cyjny aprf)wadza alg do foraalnago zakwalifikowania alowa kluczo
wego Jako daekryptora i  włgczanla go do opiau daakryptorowego. 
3a411 wybrana przaz Inddkaujgcago ałowo kluczowe nla вш awojago 
odpowiednika w wykazla daakryptorów wykorzyatuja a lg  dla calów 
przekładu warajg aanualng tazauruaa zawlarajgcg równlal non-daa- 
kryptory. Przekład ałowa kluczowego bgdgcago nazwg właang. na 
przykład nazwg inatytu cjl. organ izacji, neze^ geografIczng lub 
nazwg tytułu naukowego polega na zaatgplanlu pełnej nazwy jaJ 
akrótaa zalacanya w tazauruala.

Najpowałnlejszya ргоЫааав w prooaala Indakaowanla Jaat 
przekład ałów kluczowych o atyaokia atopnlu prakoordynacji. któ
ry. Jak wylaj wapoanlano, atarano alg wyalialnować w calu unik- 
nlgcla zbytniej Ilościowej rozbudoary zaaobu tazauruaa. Zaaada 
niaulywania taralnów o wyaokiaj prakoordynecjl wynika równlal 
z  ogranlczaó foraalnych w aystaale -  alanowlcla z  przyjgcia za 
aakayaalng długość daakryptora do 40 znaków, łgcznla za apacja- 
a l.

Reguły przekładu słów kluczowych róZnych tak foraalnia Jak 
1 znaczeniowo od zalecanych daakryptorów obajaujg nastgpujgca 
przypadki:
1. Zaacgpowanla ałowa kluczowego taminaa synoniaicznya. poda- 

nya w tazauruala np.
TEORIA PIERWSZEGO RZgDU 

U -  TEORIA ELB1ENTARNA
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METODY PRAMDOPOOOeiEfeTWA
U -  METODY PROBABILISTYCZNE 

TEORIA ZOAfi
U -  RACHUNEK ZOAA 

BRAIN DRAIN / ta ra łn  ^ c e jfzy c zn y/
U -  DRENAŻ m6zg6 »

DOKUMENT POCHODNY
U -  DOKUMENT WTÓRNY

2. Zaetępowanle etóir kluczeiiyćh o »y *ok ia  stopniu prekoordyns' 
c j l  koniunkcjQ deskryprotdM prostych, n lA ls d y  Jsdnoczainie 
z  elisinowanlSB synon is il гф.
EFEKTYWNOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH

U -  BADANIA NAUKOWE *  EFEKTYWNOŚĆ 
KLASYFIKACOA PRAW NAUKI

U -  PRAWA NAUKI •» KLASYFIKACOA 
ORGANIZACOA PROCESÓW BADAWCZYCH

U -  PROCES BADAWCZY * ORGANIZACOA 
KOORDYNACOA DZIAŁALNOŚCI NAUK0WE3

U -  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * KOORDYNACOA 
KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH

U -  KADRY NAUKOWE *■ I^ZTAŁCENIE 
METODY PRACY NAUKOWEO

U •  PRACA NAUKOWA *  METODY 
KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH

U -  BADANIA NAUKOWE «  KIERUNKI 
W trskcls  prac nad budowę tszauruae atwlsrdzono. Za w wlęk- 

a zo lc l przypadków wyetępowenla aysoklaj prakoordynacjl słów klu
czowych pisrwszy człon wyraZBÓ podobnych Jak wylej przytoczona t  
najęcych ogólnę postać:

лов. gan. noa.  ̂ '  gan.
gdzie N -  rzeczownik. A -  przyslotn lk . stanowię rzeczowniki de- 
werbelne będęca nezwaal czynnolcl. procesów oraz rzeczowniki 
abstrakcyjna, noaina aaaandl. wyatępujęca w podobnych konstruk- 
cjech z  dulę częatotllw cśclę. Zostały cna ndęczons do klas dae- 
kryptonów aapaktowyCh. c z y l i  aodyflkatorów w tazauruaia.

46



w x m ^ A u  z  tya  d la  t « g e  typu mićm kluczowych «twnowlp- 
cyeh przcwaZajpcp czpdć noA-^Cfkryptorte o  ayook ie j prckoordy» 
n a c ji  p rzy ję to  naatępujęeę ropułę przekładu:
-  p lam azy  człon  nyra lan la / z  rpgu ły Jodnowyrazoay/ n a la ły  od- 

d z la l ić  1 porównać z  nykazan nodyflkatorów n tazauruala.
-  człon  drugi u±yty ar dopnłnioczu n a la ły  aproandzlć do poatacl 

nianonnlkowaj 1 porównać z  odpowiodnię k laaę daakryptorów w 
tazauruała, w plarwazaj ko la jn oóc l z  klaaę daakryptorów pod
stawowych /Ą/ш

-  tak przakaztałcona to ra in y  n a la ły  przadotawlć ar fe rn io  ko- 
n iu n k e jl, m k tó ra j na plarwazya n lajacu  ataadany ja a t  tarn in  
Btenowlęoy drugi człon  wyrażania w Języku naturalnyn. zaó na 
drugla daakryptor aapaktony np.
KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWTCH KADRY NAUKOWE *  KSZTAŁCENIE 

Podobna procedurę przekładu atoauja a lę  w przypadku wy
stępowania w Języku naturalnya ayrałaó o fconatrukcjl InnaJ nlZ 
przytoczona. Dotyczy to  wyraZaA typu:

BADANIA NAUKOWE WE PRANCOl 
KADRY NAUKOWE W UNIWERSYTĘTACH 
BADANIA NAUKOWE W OZIEOZINIE 04EMII.

ar podanych przykłailaclt człony wyrażania “ЯЕ FRANCJI, 
m UNIWERSYTETAMI, W DZIEDZINIE О ^ Ц -  u łyta  aę w fu n kc ji das- 
kryptorów aapWktowycdi, to  znaczy okreó la ję  aapakt geogra ficzny 
bsdaó naukoaiy^. organlzef;yjny lub dziadzinę nauki, k tó ra j do
tyczy pierwszy człon  wyrałanla.

Przekładania togo typu wyrałoó Jęz)dca naturalnego na Język 
In fe r  пасуjny polega równlał na zastęplanlu Ich  konlunkcję. ar o - 
nfwlsnyió) przykładach pŁarwszya członaa koniunkcjl w Języku in -  
forescyjnya pozostsja ta ra in  będęcy plarwazya członaa wyrałanla 
w Języku naturalnya /nala łęcy zazwyczaj do podstawowaj tam lno- 
l o g i l  naukoznaaczaj -  BAOANIA NAUKOaE, KADRY NAUKOWE/, uzgodnio
ny z  tazaurueoa. natowiaet człon  drugi atanoal daakryptor oepak- 
towy eprewadzony do poatacl alanownlkowaj, a nlaklady zaatępiony 
akróeaa /d la  nszw geograficznych, o rgan izac ji Itp ./ , Rcla drugie
go członu koniunkcjl polaga na wakszanlu zakresu gaografiunsgo 
lub dziedzinowego ogólnego ргоЫеаы. np.bsdaó nsukowy^. Zstaa w 
tya przypadku drugi człon koniunkcjl pełn i funkcję aoope note,np.
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BADANIA NAUKOWE «- F
KADRY NAUKOWE • UNIWERSYTETY
BADANIA NAUKOWE *  CHEMIA
Niw dopwwzcrw •!« pmkształcania m podany wyłaj apoa&b 

MyrataA Jpzyka naturalnepo aApcaj niz dwuczłonowych, tj. two- 
rzanla clegdw daakryptordw typu N^o N^^ N^..«, np. PLANOWANIE 
BADAfi NAUKOWYCH NE FRANCOI ■» BADANIA NAUKOWE *  PLANOWANIE *  F. 
ponławaZ wopłoby to być przyczyny wlaloznacznodcl. a ponadto 
drodkl prograwowa ayatawu AWION nla pozwalaJt na wyazuklwanta 
Inforaacjl w takld) clfgadi. Tak złoZona konstrukcja przy tłu- 
•aczanlu na JpZyfc inforwacyjny at przdkaztałcana na konlurikcjt 
oraz naetppujpcy po nlaj daakryptor proaty. BADANIA NAUKOWE «- 
PLANOWANIE, F. Many tu zataa do czynlanla z przakładaw połpczo- 
nyw z uZyclaa pewnych raguł grawatykl pozycyjnej.

GRAMATYKA DfZYKA DESKRYPTOROWEGO

Podobnie Jak reguły aawentyczna. grewatyks Jgzyka daakryp« 
torowago zosta ła okradlona w Instru kcji indeksowania dokuasntda, 
przy czya oczywisty Jest dcla ły  zwigzak swaantycznycii raguł 
przekładu z  ragułsal graaatycznyal przekształcania wyraleA J«zy> 
ks naturalnaga na wyralanla Jgz^ca Inforaacyjnago. co Ilustrowa
ły  przytoczona wylej przykłady.

G rsBst^g, c z y l i  raguły łgczanla daekryptordw w op la la  daa- 
kryptorowya dckuwantu uzupałniajg drodkl grswatyczne -  zaap6ł 
ayaboll przyjgtych w aystaala d la aryralmla r e la c j i  ayntaktycz- 
nych algdzy członsal wyralanla w Jgzyku Inforwacyjnya.

Reguły graaatykl Jyzyka w syetaale AWION dotycz# atriiktury 
oplau daskryptorowego oraz Jago ob jg todcl. Objttodć opisu des- 
kryptorowago nla aola przekraczać lO  dsakryptorda. do 40 znakdw 
kaldy. Środki grawatyczne acoaowana w op la la  obajwujg naatgpujg- 
ca syWbolas

-  poczgtak opisu deakryptorowago np.
: KADRY NAUKOWE

• -  znric rozdzie lan ie daakryptordw np.
«POLITYKA NAUK0WA.pl

SO



"MOT

"Ой"

-  konl*e цр1а«1 Д— kryptc ro w y  
:i>R0CN02DMMaE * METODY m

’ -  zfwk npiiaejl DMkrypter* lu b  alMMnta epl*u blbllogr*** 
fleziitgo u ^te g o  J «k «  «1«м пк My«zidiUmiczy m x»pyt*nl«i 
mfforaaeyjąya

sSZNDŁY MYZSZE, 'NOT' POLITEC»MZKA.n.
-  znak ■Itam atyny Ant pytaA proatyAi ackodztcydh m 
•kkad zapytania Inferaacyjnago
• - znak konttaikcjl daefcryptorAn.aakainlk wlpZl 

aMANZA MAUKOK *  USA. ВДОАМТА НАЦКОПЕ •» FINAN8CHIANIE 
sM8P6lPRACA NAUKOMA *  КЙАЭЕ SOCOALZSTYCZNE. "OR" MSPfitPRACA 
NAUKOEA *  KRA3E REP6
-  znak aqtroiMdzanle do zapytania Inforaacyjnago alaaontu 
oplau blbllograf&eznogo Jako alaaantu nyezidclataaczagc 
AUa aator
AUa KACZMAREK Э.
TYa tytuk
TY « PROBLEMY KIEROEANXA NAIK^

VY- TME UNESCO PRESS PARIS
ftazna czaa^iaaa» wadług nykazti ккгбкба czaaoplaa 
objptycb ayataoaa 

CZ- NAUKA POL 
POa poaladaez dokuaantu 
PO- m m  PAN
3E- nazaa Jpzyka Madkug nykazu akrdtdw 
ЭЕ- mt /anglolakl/
Nt> nazna kraju
KR> USA
ROa rOk publikacji 
RD- 1975
Ю)а rodzaj dokuaootu 
RD- A  /artykuV

■yaianlona codby bibliografiezna nykraczajf poza rany lak- 
ayki Jgz^a infforoaeyjnago. мода być uproaadzano do pytać tłuaa- 
czonyeh z JaZyka naturalnogo na aatajazyk inforaaeyjny.

51



Reguły 9 TMatyezna Jyzyka «  a y a tu l*  ARION charta a «  w 
'czfC el na zaaadacłi graaatyk l pozycyjnaj. Dotyczy naatepujgeydi 
procadur aperzędzanla apian deakryptcronago dokuaancu.

1.  P r^ J a to . la  p laraeze pazycjp m op la la  daakryptoroaya 
pawlnlan zajBona£ deakryptor naJc^gUnlal 1 najpałn ła j cdtarak- 
taryzu jgcy taBatykp dakuaantu* poprzadzony znaklay " t ” .
■  fu n kc ji t a j  tiZywana a «  przada aazyatk la daakryptory podata* 
•юма aohedzeca do klaay A . przy czya dopuazcza a l f  atoaoaoala 
daakryptorto innych klaa z  Hyjgtklaa nodyflkatorto  paZnlgeyoh 
furtkoja kacagorlalnych arykładntkda. •  t a j  p o zyc ji ao la  być arpro* 
andzony zardane daakryptor proaty. Jak 1 konlonkoja daakrypta> 
г6 ». z  chwila nprowadzanla do tezauruaa r e la c j i  h ierarchicznych, 
aladzy daekryptoraal zialacana b fdzla  atoaoaanla ar t a j  furdŁoJl 
taralnu najazarazągo.

2 .  w przypadku i^rowadzanla do aplau konlunkojl doakryp> 
torda hadacej razu ltataa  przakaztałcanla ^ o lon aso  akoaa k io -  
czowogo /ayralanla Jazyka naturalnego lub połfczan la  dcnolf^d i 
dwu dadkryptordw proatyeh/ drugi człon  konlunkcjl poadnlan a ta - 
nowld aodyflkator lub Irmy daakryptor u ly ty  ar Jago funkojl* •  
funkcji faaety  geogra fic zn e j, Chronologicznej lub dzladzlnoiraj, 
natoaiaat członaa piarwazya ja a t daakryptor ctanowlacy przed- 
a lo t  choraktaryatykl. np. №TODY MATEMATYCZNE *  ZASTOSORANIE.*

3 . Przy przakaztałoanlu na konlunkcja daafcryptordw ta ra l-  
ndar Jazyka naturalnego atanowleeych znlgzek ariaeaj n lź  dau ca le 
ndar noalnalnych Jak przytoczone aiylaj przykłady /BADANIA NAUKO- 
BE+PLANOMANIE,F/. ^owlazuJa zaaada m laszezon lo dookryptora by- 
tlacago arynlklen przakaztałcanla trzoc lago  członu atyraloola Jazy- 
fca naturalnego bezpośrednio po konluiikcjl doakryptordw utworzo
nej z  dwu piwrwazyćh cżłondw atyralanla. Zataa ar tya przypadku o 
funkcji Ckłaikilowaj daekryptora decyduje Jago pozycja, badaoa 
jadnoczaśnia utykłodnlklaa związku oonaotycznago daekryptora z  
daekryptoraal arehodzaeyal ar akład konlunkcjl.

4 . Poza koniecznością atooowania oloaontdw graaatykl pozy
cyjnej ar procacla przekładu ałda kluczowych o aDrookloJ prekoor- 
dynacjl 1 wyboru tzw. daekryptora teaatycznogo, ualaozozonago w 
pierwszej p ezyc jl cplau n ie wprowadzono Innych ogranlczeA w u- 
atalanlu innych doakryptordw w o fd d a .
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5 . Ptte Jeet dozMQlPM Kpraradttnle do oplou nooych deo- 
kryptorto  tworzonydi przoz InddkauJ^eopo od hoc, ■  przypadku 
kllkakrotnaga otniardzenla przaz IndekaujQoepo potrzeby lau- 
pełn lon łe lub ftnnaj zalany zaadbu lakayfcalnago tazauruea gee- 
to r  Jpzyka podejauja decyzjp e  •k tu e llz a c jl z a M r to ie l tezau- 
ruaa •  oparciu о przadłolona 1 uzaaadnlona propozycjo.

Sforoułonano av^aj reguły graoacykl Jgzyke daokryptorowa- 
go arraz za drodkaal greaotyeznyoł l  ragułanl aaaentycziiyol by
ł y  toatonano ■> raaaeh prdbnaj A ^ lo a c o o j l  oyatoau AplON ar opar- 
d w  o aproaodzony do aaaa^ny zb ld r 1200 dofcuoantdo i  opracowany 
zaataw 100 zapytaA inforaacyjnych. Wyniki uzyakana m r o zd ta e la  
dkaparyoantalnogo aiyozuklwanla in fo ra a c jl pozwalajg pozytywnie 
ocenić dobór 1 otrUkturf drodkdw Językowych «  oyatoala AWZON. 
Ponadto projaktancl ayatoau uzyakall ■  arynlku tego okaparyaen- 
tu aaco rle ł do o p tyaa llza c jl ayatoau.

wyniki akaparyaantu oceniano z  piwiktu widzenia drodków Ję- 
zykowyOh potw lordzlły  w zaoodzla ołuaznoóć rozwlęzanla problaau 
ayrolanla r e la c j i  alędzy daokryptoraal za poaocę drodków lakay- 
kalnych# pełnlęcyeh funkcjo faoat przy atoaowanlu aol l lw la  proa- 
tycb drodków graaatycznych. W przypadku rozwoju 1 pałnoj ekaplo- 
a to c j l  oyatoaii będzlo konieczna pogłębiania feootowaj atruktury 
tezauruoa. Oadnoozaónla za problaa rozwlęzany n la w paln i 1 ay- 
aagajęcy prowadzania prac taorotycznych 1 akaparyaantolnych uz
nano doakonalanlo l  rozazorzanlo reguł przekładu toralndw Ję
zyka naturalnego na Język In fom acyjny d la  bardziej akoapllkowo- 
nydh n i l  aryloj oplaano wyralaA języka naturalnego.

Z badaó otatyotyeznych prowadzonych ar trakcie próbnej aka- 
p loaceo jl ayataau wynika, la  na 1200 oplaów dokunantów wprowa
dzonych do aoozyny I K  oplaów floekryptaroayeh zawlarało po l  ke- 
nlunkojl dookryptorów proatych, 302 oplay zawierały po 2 konlunk- 
c ja , 169 oplaów po 3 konlunkejo, 74 oplay po 4 fconlunkcja l  14 
oplaów po S konlunkejl, a zataa 764 сц>1ау daekryptorowa w mdak- 
eowanya zb iorze dokuaentów aryaagały zaatoaowanle oćharaktaryzo- 
wanych atylaj raguł prztfcładu wyralaA Języka naturalnego na oata- 
Język Inforaaeyjny. Potwierdza to  przokonanlo projok fontów drod-
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. Mw llł^wlatyesnyCh syatMit МПОМ о  м1смю4с1 1 potrzabl* fcon> 
tynuoatanlB doty6hexa*OHyćh p r«c  zgodni* z  załetonlMiI. 1 zBsada- 
Bi p r z y ]« ty z l m f*zlm  prcJiAetONBO^s 1 t*s t«m n la  zyatMu przy 
■yfcorzyttenlu drodkóz progrzaozydh 1 ZMzynozydia Jdklzl zy *- 
tzB MVXON dysponuj* ills  roAudosy 1 o p ty sa llz s e jl tszauniss o - 
roz drodkdz grsssfyozno "sssontycznych.

X. B09AR e .s ElsBsnty jpzyicozna 
. sra Х97в*177 S.

dla -IsforastylcÓBia Wmrmza-

2 . COBCZYCa a w rn  Fwska E .s Problssy p rs » l  poatkoordynacjt z  
ts o r ll Jfzyłcds Inforsscyjeydh. *Z*9adnlsnia In fc rp s p jl Nao- 
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assumptions of the information retrieval language for

AKION SYSTEM

s
Th« raault* off tha arork on building an Inforaatlon ra tr la - 

va l languaga ffor tha project off an autoaatlxad Infforaatlon ra- 
tr la va l ayatoa In tha fflald off aclonca off aclonca and aclanca 
policy AVION aaka tha cAjact off tha a r t ic le .  Tho la  praaantad: 
a ganoral oiitUna off daacrlptor languaga aa tha to o l off Inffor- 
aatlon Indexing and ra tr la va l and I ta  aaln coapononta -  thaoau- 
rua aa tho aot off I ta  vocObulary. aaaantlc and grnaaatlGal ru- 
lo a . Alao there la  ^aractorlzod  an Idea off tha davolopaant off 
tha Sclanca off Sclanco and Sclanco Policy Thaaaurua takon aa a 
p ilo t  aolutlon ffor other f lo ld a  off aclonca and aapaclally ffor 
af>clal oclaneaa. Baaldaa. thoro la  racapltulatad an oxparlaant 
tm Indexing and ro tr lo va l off docuaanta. nada alth  ualng off cha- 
raetorizad lln gu la tlc  too la .
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осношыБ ш лсж ш ш  1Ш Ф сеш исш )Ч1ш сковаго
ЯЗЫК/L ДЯЯ АИС ляпов

Р е 3 ты е

Предметом статьи является регудьтатв работ по созданию нн - 
формашюЕного языка для х^ е к т а  АИС в области нг^оведения ж вду- 
чвоЁ политики /am o n  / . Автор рассиатривает: концепщро дескриптор- 
Еого языка как средства вздексированвя ж поиска жнфориадии ж его 
осповвые компоненты: лексиду языка, сеиантжяеские и траиматические 
правила. Определяется также концепция ведения ж актуализации Теза
уруса по неуковеденЕВ ж паучноЁ подитЕке, как образцовыБ проект 
для другЕД областеВ веуки, в частности, для общественных sąyK.Kpo- 
ме того, в  статье подводится итог «ссперимевталхшго ндцексирова -  
ния документов и поиска жн^рмации с  помощью сясграктержзованных 
лингвистических средств.
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ALEKSANDR G. ZACHARÓW 
Bibliotekę Met* Przyrodniczych 
Akedeell Neuk ZSRR

О PROBLEMIE AUTOMATYZACJI PROCESCW IWFORMACYONYCH 
W BIBLIOTECE NAUK PRZYRODNICZYCH AN ZSRR

GłAteie funkcje B ib lio tek i Neuk Przyrodni
czych Akedeell Neuk ZSRR w zakresie ete- 
rowenla eleclQ b ib lio tek  er przyrodoznaw- 
czych placdM/kach naiikowych Akedeell 1 w 
zekreele «AeaneJ dzlałalnodcl B ib lio tek i, 
ze  zerdcenlee ezczeg&lnej ueagl ne proce- 
ay Inforeecyjne. Anellze aoZllwych iiarlen- 
t6e eutoeetyzecjl tych proceade w e le e l 
b ib lio tek  Akedeell.

wsręp

Biblioteka Neuk Przyrodnlca^ch Akedeell Nauk ZSRR zoateła 
uteorzone er roku 1973. Stenowi one centreing biblioteką 1 odro- 
dek In fo re e c jl m zakresie nauk przyrodniczych m Akatlenil Nauk 
2CSRR. Rdenoczednle Jeet ona głóteiye ognlwee e le e l obejaujgcej 
przeszło 250 b ib lio tek  inetytutde naukowo-bedaeczych o p ro filu  
przyrodniczye zlokellzowanydh ш Моекипе l  okrggu podeoaklews- 
k le  oraz 6 oddzlełóe naukowych: kolskiego.' karelskiego, k oe lj-  
eklego. kazańeklego. beszklraklego l  dageetedeklego oraz 2 od- 
rodkdw naukowych: delckowschodnlago i  urelekiego.

'Zagadnienie In fo ree c jl NeukoweJ" 1978 nr 2/ЗД/
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Zgodnie ze sMCuzerf’ do zedaA B ib lio tek i nalel^t
-  obeługe b lb llo teczno-b lb llogreflczne i  in forsecyjne pre- 

cownlkdn neukonych i  eppcje lle tóe  m d ziedzin ie  nauk przyrodni» 
czych. z  e^korzyetemee eechanlzacjl 1 autoaatyzecjl ргосеебе 
bibliotecznych orez eap&łczeenej techniki reprogrefIczneJs

-  opreconyeanle retroepektywnydi 1 bieżących przeglądów 
b lb llo g r e f lc z f^ ^  ne taeat probleeów aktualnych 1 badeó pod- 
etawowy^ oraz b ib lio g ra fi i  w dziedzin ie  nauk przyrodniczych:

-  groaadzenle radzlecklaj 1 zagranicznej lite ra tu ry  przy» 
rodoznawczajs Jak taZ aaterlałów  dokumentacyjnych z  t e j  d z le »  
dżiny, przeznaczonych d la kelggiucbloru centralnego 1 b ib lio tek  
e le c l :

-  prowadzenie badad nad dodkonelanlea fora  1 aetod obalu- 
g i  b lblioteczno—b lb llcg re flc zn a j orez w zakreele aachenlzacjl 
1 autoeatyzacjl tych proceaów:

-  koordynacje orez naukowe 1 aetodyezne klarowanie d z ia - 
łe ln oóclg  b ib lio tek  e l e d .

B iblioteka Centralna k ieru je całg e le c łg  b ib lio tek  pod 
wzglydea naukowya i  aetodycznya. centraln ie zeopetruje ta b l»  
b llo tek l w lite ra tu re  radzieckg 1 zagraniczne. *  *ув równleZ 
abonuje dla nich publikacje za poórednlctwaa przadalybloretwa 
"Sujuzpecat***. B ib lioteka koordynuje tekZe b ib liogra ficzne 
dzlałalnoóć In forea^Jne prowadzone ■* bibliotekach placówek 
naukowych.

Oo zadaó B ib lio tek i naleZy centralne planoawnle orez apre- 
wozdawczoóć z  pracy e le c l  b lb llo tr ic . przy czye pracownicy wlgk- 
azoócl b ib lio tek  w placówkach naukoaych rioakwy pozoetaje na e - 
tatach B ib lio tek i Centralnej. B ib lioteka ta  pełni funkcje 
mzechzwlezkowago oórodka wywiany aledzyb lb llotecznej 1 o gó l-  
nozwledkowego depozytorlua.

Globalne zb iory  b ib lio tek  e le c l U czg  około 12.3 aln Jed
nostek bibliotecznych, w tya 5.3 win etenowlg aa tarla ły  zagra
niczna. Liczba udoatepnlanych kaletek w ca łe j a le c l przekracza 
lO aln . B ib lioteka Centralna doatarcza do b ib lio tek  e le c l  po
nad 200 tya . Jednostek lite ra tu ry  radzieck ie j 1 ISO ty e . Jedno- 
atek lite ra tu ry  zagranicznej wraz z  коо|йегвв kart katalogo
wych. Prowadzi ona zb iorczy ketelog ca łe j lite ra tu ry  napływa
ją ce j do e le c l.
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W roku 1S75 я B ib liotece uruchoeiono eyetee udoetępnianie 
czytelnlkoe nabytków lite ra tu ry  zegrenicznaj. a w roku 1976 -  
rdwnlei lite ra tu ry  radzieck ie j. Aktuelizacja pozycji ekeponoea- 
пусЪ na aryetaeie nabytków odbywa a ly  oo tydziaó. Czytelnicy ao- 
96 zaaawiać kserokopia artykułów, które 1 ^  zainteresuje. Ogól
ne lic zb a  tych zaaówieA wyniosłe 50 032 artykuły o objgtoÓCi 
500 tya . atron.

Dla zapewnienia czytelnlkoa in fo raac ji o nabytkach l i t e r a 
tury publikuje s ię  corocznie wykaz-abonowanych w danya roku cza- 
Bopiee zagranicznych, a cotygodniowo- -  biuletyn "Nowe nabytki 
lite ra tu ry  zagranicznej" /Novye poatuplenija inostrannoj l i t e r a 
tury/. W celu poinforaowania czytelników o rynku kelygarekie sy- 
deje e iy  tygodniowy biuletyn "Nowe k e le ik i zagraniczne" /Nowye 
zsrubeZnye knigl/. Ponadto na eiyatawle eg doetypne e te łe  wykazy 
lite ra tu ry  zagranicznej zeaówlonej na dany rok.

B ib liograficzne obaługs inforaaeyjna pracowników nauki 
koncentruje a lg  głównie w bibliotekach placówek naukowych i  
polege przede wszystkie ne wydawaniu biuletynów teeatycznych 
oraz eporzedzsniu teeatycznych kartotek dla nejbardzlej aktu
alnych zagadnieó. Ogólne kierownictwo eetodyczne nad ty e i pra- 
cee i eprawMje llaklad B ib lio g ra fii B ib lio ttfc i Nauk Przyrodniczych.

Obecnie b ib lio tek i s ie c i nie ag Juł zdolne do aseodzielnaj, 
prowadzonej tradycyjnyai eetodael obsługi InforeecyJneJ w ie lk ie j 
lic zb y  taeatów badawczych, gdyi wyeagałoby to znacznego zwigk- 
ezenis obsady etatowej, co w praktyce Jest n ieao illw e. Olatego 
konieczna a tsło  a lg  poezukiwanie dróg współdziałanie b ib lio tek  
Akadeeii z  oórodkeei in fo ra a c ji. W poszczególnych gałgziadh re -  
dziack ie j goepodsrki narodowej obaługg infornacyjng rcs lizu jg  
reeortowe oórodki in fo ra a c ji. Forealnie centralnya oórodklea 
in fo ra a c ji nauk przyrodniczych i  technicznych Jest w Akadaali 
Nauk ZSRR Wezechzwigzkowy Instytut In fo raac ji Naukowej i  Tech
nicznej /WINITI/. który rómoczeónie pełn i tg  ro lg  takZe w 
ak e ll ogólnozBdigzkoweJ.

W Akadeeii Nauk ZSRR. podobnie Jdk w innych r-saorte^. po- 
aigdzy u2ytkowniksai in fo ra ac ji e  WezeChzwlgzkowya Inetytutea 
In fo raac ji Naukowej i  Technicznej powinien wyetgpować /w zakre- 
ree ia  podstawowych neuk przyrodniczycł^ resortowy oórodck ro z-
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powezechnlenls in fo ra ac jl /ORl/. Zgodnie z  tradycję *  arlekszoć- 
c l  placdeak Akadeeli Nauk ZSRR ro lę  orgenóe in fo rea c ji pełnie 
b ib lio tek i naukowe. Dlatego t e ł  t» Akadeell odrodklee rozpowaze- 
cbnianla in fo ra ec jl m zekraele nauk przyrodn iczy^ Jeat B ib lio 
teka Nauk Przyrodnlczycha Jako b lb lio teke główne~iA(eztełtow8- 
nej dotychczaa e la c i b ib lio tek  przyrodoznewczych.

Zgodnie z  tya. w roku 1974 tikezało a lg  zarzgdzenie Prezy- 
dlue AN ZSRR w epraad.e oprecowanle ar B ib lio tece Nauk P r^ rodn l- 
czydh zeutonatyzowanego eystewu obeługl Inforawcyjnaj.  Zakład 
Autonatyzacjl B ib lio tek i oprecował projekt techniczny tego ey
stewu, zatwierdzony neatępnle przez arlceprezeaa Akadeail Nauk.

Z danych Wazechzwięzkowego Inatytutu In fo rea c ji Naukowej 
1 Technicznej aiynlka. l e  co roku n a le ly  opracowywać Około 1.5 
win publikacji z  dziedziny nauk przyrodniczych. Uwzględnlajęc 
róZnorodnoóć kierunków bailaó prowadzonych w Akadeail Naiik ZSRR 
1 lic zb ę  użytkowników. Biblioteka Nauk P r^ rodn lc^ ćh  wola zor
ganizować ayatea obeługl In foreacyjnej ty lko pod warunklaa. l e  
będzie dyaponować włeenę technikę obllozenlowę. ЭевИ Jednak 
B ib liotekę będzie wleć tek le  urzędzenle. to  nalely. Je arykor^- 
etać Jak najefektywniej, tzn. rea llzu jęc  n ie  ty lko zadania In - 
foraacyjne. le c z  tek ła  inne ato jęce  przed B ib liotekę Nauk Przy
rodniczych Jako centreing b ib lio tekę e ie c l.  Dlatego w p ien ie  na 
la ta  1976-1965 załoZono, Ze w B ib lio tece  opracowany zoatenle 
zeutoBiatyzoweny eystea b ib lio tecznej obeługl InforaacyJneJ.

Zadania B ib lio tek i Nauk Przyrodniczych Jeko głównego ogni
wa a le c l b ib lio tecznej aoZne podzie lić  ne 3 grupy:

1/ inforeowanle precownlków nauki o ukazujęcych alę  aste- 
rlałach zwięzanych z  tsaatea ich zelntereaowaóg

2y zaopatrywania b ib lio tek  a le c l w lite ra tu rę  przyrodni
cze 1 bazpoórednia obsługa czytelników w B ib lio tece :

3/ zerzędzanls B ib liotekę centralne orez ś le c ie  b ib lio tek . 
W n in lejezya artykule rozpetrzono kwestie rozwlęzanle dwu 

pierwszych grup zedan.
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ZADANIA W ZAKRESIE OBSEUBI ZNFOfMACYDMED

Zedenla B ib lio tek i w zakresie obalvgl in forescyjnej pols- 
gejB na zapewnieniu precownikoe plecDiiek Akedeell. objętych 
e iec lę  B ib liotek Nauk Przyrodniczych, in forawcji z  zakresu neiik 
przyrodniczych, zpodnej teestycznie z  pronadzonyel przez nich 
badenlead.. Obecnie dzlałelnoić tę prowadzę eenodzielnie poezcze- 
gdlne b ib lio tek i s ie c i ,  ktdre oprecowuję kartoteki teeetyczne i  
wydaję tsawtyczne w ^ezy b lb liogre ficzne. W roku 1976 wydano 
168 tyttd6w takich eykez&w.

Jednakie. Jak Jul zaznaczono we wstępie, zakres ueług in - 
foraacyjnycb dwiadczonycAt przez bibllotaiki placdwek naukowych 
wyrainie n ie  zaepokaja potrzeb pracowników naukowych. Zeapoko- 
Jenie tych potrzeb poprzez obełutgę prowadzonę eetodeni trady- 
cyjnyal Jest n leeoiliwa. Dlatego t e i  B ib liotece Nauk Przyrod
niczych powierzono utworzenia zautomtyzowanego ayatenu obsłu
g i  in foreecyjnej pracowników plec6wek neukowyi^ Akadeatll w ze— 
kreele naudc przyrodniczych, przy czyn bezę danych dla tego ey- 
etesKi stanowić będę aa tarie ły  przygotowane przez Wazechzwięzko- 
wy Instytut In fo raec ji Naukowej i  Tacbnicznej^.

W s ie c i placówek inforaacyjnych obeługujęcych Jednostki 
Akadeali w zakresie nauk przyrodniczy^. B iblioteka Nauk Przy
rodniczych powinna pełnić ro lę  ofirodke koordynujęcego 1 roz- 
powszechniajęcego in fom acje  ДЖ!/, podczae gdy wapoenlane o i-  
rodkl ogólnozwlę;dcowe sę odrodksni przygotowujęcyel i  publl- 
kutjęcynl In foreacje . Zgodnie z  przyjętę tern inologlę. do pla
cówek tego ostatniego typu. t j .  oórodków przygotowujęcytdi in - 
foraecje  /DPI/ zs llc za  e lę  ośrodki oprecoanijęce 1 wydejęce in - 
fornacje na taóawch aegnetycznych. natoelaat do pierwazych 
/ORI/ -  ośrodki rozpowszechnlejęce otrzysene In foreacje wśród 
konkretnycii użytkowników. Ze względu na ukierunkowania aeteaa- 
tyczne. B ib liotekę Nauk Przyrodniczych je e t  oórodkiaa w le lo-

*^Ponedto zakłada e lę  w/korzyetanle zbiorów Centralnego Biura 
Przekładów /przekłady/. PanetwowaJ Publicznej BlbllotWkl Nau
kowo-Technicznej /ketelogi przaayełowę/. Państwowej B ib lio 
tek i la ,  Lenina /bibliotekoznawstwo i  b ib lio g ra fie/ . Central
nego Instytutu In foraac jl Patentowej /patenty/.
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weJteioMya. м p««rnya stopniu snslogleznys do ofirodkdN d z ls ls jg -  
'cych w szwadzkldh, kensdyjskidi 1 JapoAsklch bibliotekach nsu- 
kowych. Skuteczna 1 opłacalna funkcjonoasnle takich oArodkóe 
za la ły  -  z  JadneJ strony -  od posiadania eac o dostatacznle du- 
ł e j  aocy> z  drugiej zaś -  od eyatarczsjeco lic zn e j grupy u ły t- 
kownlkdM /со najanlej 500 abonentów ayetaau eelektywnego roz
powszechniania In fo raac jl rocznie/. Warunek drugi B ib lioteka 
spełnia z  nadwyłkg. Matoalaat J e ś li chodzi o eae« przesAduJe 
s ię  wykorzystania w poczętlcowya etap ie  M s^ n y  Jednolitego Sy- 
steau JS-1022 /R -2^ . W zw ię^u  z  tya za la tn la łe  konieczność 
opractłwenie w B lb lloteca  Meuk Przyrodniczych optyaalnąj foray 
organizacji obsługi in foraacyjnej w systeada zeutoaetyzowanya.

Ma plan pierwszy wysuwa e lę  p r ^  tya pytania, kto posrlnlen
być ebonentea takiego aysteau. Nierealne byłoby za łf^ en le , iZ  ■
obsługa ta  obeja ie  wszystkich uczonych Jako abonentów indywi
dualnych. Liczba zapyteA inforaacyjnych wynosiłaby bowlea w ta
k ie  przypadku se tk i ty s ięcy , w tya w ie le  byłoby o ty e  eaaya 
p ro filu  taastycznyn. Ju± saao aagregowsnie zapytaś 1 wydawania 
odpowlsdzl wyaagało^ zatrudniania wlalu pracowników, n ie  11- 
częc zapotrzebowania na czas aaszyny. Drugę akrsjność stenowi 
obsługa Jako abonentów całych placówek naukowych. Jednak 1 ta - 
k is rozwiązania byłoby niaefektywne z uwagi na duZę lic zb ę  róż
nych problenów badawczych, występujęcych w dzia ła lności kaZdeJ 
placósdci. Funkcje B ib lio tek i NaiJk Przyrodniczych n iew iele róż
niłyby s ię  w takla przypadku od funkcji ogólnopaóatwowych ośrod
ków in fo rn ac jl.

Najwłaściwszym rozwięzsniea wydaje a lę  zełoZenle. Ze abo- 
nentea Jest poszczególna koaórka organizacyjna instytutu nauko
wego. pracujęca nsd określonę problematykę, t j .  zakład, pracow
nia lufa zespół badaiwczy. Pozwoli to  na oaięgn ięcie  racjonalnego 
komproaisu między lic zb ę  zapytaó 1 tanatycznye zakresea odpo
wiedzi w systemie.

B iblioteka Nauk PrzyrocSniczych, Jako raeortowy ośro
dek rozpowszechniania In form acji będzie prowadzić selektywna 
rozpowszechnienie In form acji móród abonentów zsudnle z  Ich eta— 
łya zBpotrzebowaniaa oraz ratrospektywne eiyezukimranie In forea— 
c j i  -  w odpowiedzi ns zapytania Jednorazowe.
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2 400 dokuaentAw
3 600 ■ ■
в 600

15 200 
15 200 
В ООО 
7 000

Rozpatrzmy тоШ ка warianty aelaktywnego rozpowazachnianla 
In forwacjl w B lbliotsca Nauk Przyrodniczych.

WazachzwlQzkowy Inatytut In foraucjl Naukowej i  Technicznej 
/WINITI/ zamierza wydawać kolejne zeetawy Mtariałdw informacyj
nych raz na dwa tygodnia. W dziadzin ie nauk przyrodniczych deja 
to  około 60 tye . dokuaentAw w Jmdnym pakiecie. ZakładaJec. 2e 
liczba  publikacji poświęconych rśznya dyecyplinoa naukoav* roz
kłada a lę  w ciegu rtścu rśwnoaiemla. otrzymemy naatępujęcy po
dzia ł tych 60 tye . dokuaentdw między podetmwoayol kierunkami 
nauk pr^rodniczychs 

■atamatyka 
•achanikn
f l j ^ a  1 aatronoala 
chemia
biologia 1 blochoala 
neukl o Z lea l 
Inne dyscypliny

la tn le je  k ilka wołllwoścl ак1го2еп1в oaewlanego ayetaau ob
sługi informacyjnej:

1. W wielu Inatytutach dyeponujęcych technikę obliczeniowy 
tworzy a lę  tematyczne lub regionalna ośrodki inform acji. Na przy
kład w Inatytuele Natmaatykl AN tworzy e ię  ośrodak informacyjny 
Mtamatykl. w- Instytucie Fizyki — ośrodek Informacyjny f iz y k i,  
w alaścla Puazczino -  regionalny ośrodak obaługl placśwśk, z lo 
kalizowanych w tym re jon ie .

Do funkcji takich lokalnych ośrodków informacji nalaZeć 
będzie obsługa abonentów w zakreśla Jakiegoś Jednego p ro filu  
tematycznego /w przypadku ośrodka tematycznego/ lub obsługa a - 
bonantów z  danego rejonu /w przypadku ośrodka regionalnego/. 
Ośrodki pierwszego typu będę przy tym pełnić ro lę  ORI o jednym 
wejściu, zaś drugiego -  głównie ro lę  ORI o dwóch /rzadziej wie
lu/ wejściach. Kaśdy z  takich ośrodków rozpowszechniania in fo r- 
aacji będzie otrzyaywać z B ib lio tek i Nauk Przyrodniczych in fo r
macje utrwalone na taśmach magnetycznych, zgodnie z  zepotnnbo- 
waniea aformułowanym w Języku określonaj k lasy fik ac ji /np. UKD 
lub Rubrykatora WINITl/ o nleduZeJ głębokości /do I  lub I I  etop- 
nia/. Informacje te  ośrodek będzla rozpowszechniać wśród awych 
abonentów.
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Do zedeA B lb llotak l Nauk Przyrodniczy^) naloZoć b^dzlo ■ 
tya przypadku zgrubna aortoaanla zblorda. Ich poalalanle 1 
rozsyłania do regionalnych ORI. ObclgZanle kaZdago z  tych o- 
ćrodkda będzie stoeunkowo nlaailalkle ze względu na ogranlczo» 
ny kręg abonentów /w przypadku ołrodków raglonalnych/ lub o~ 
granlczony zaaób dokuaantów /w przypadku oirodków taaatycz- 
nych/. B iblioteka będzie przechowywad rezerwowe egzeaplerza 
wszystkich zbiorów In fo reec jl 1 ponadto -  zaspokajać wlalodys- 
cypUnowa zspotrz^bowanle niektórych abonentów.

Korzystna die B ib lio tek i eapekty tak ie j orgen lzscjl obełu- 
g l  inforaacyjnaj sę oczywista. Ma ona równlał strony pozytywne 
dla abonentów* gdyZ w ORI o Jednys wsjóclu aoZllwe Jast dokłsd- 
n lsjszs oprscowywenle zapytać użytkowników nlZ w cj^rodkech o 
wlslu wejóclach. Równoczeónls Jadnek organizacja tak ie j s ie c i 
wlęZo s ię  z okreólonywl trudnośclawl orgsnlzacyjnywl.

2 . Orugę foraę o rgen lzec jl a la d  In fo ra ec jl neukowo-tech
nicznej etanowi obsługa scentrs llzoM n e. W tya przypadku cała 
Infornaejs utrwalone na teóaedh aegnstycznycd) pozostaje skon- 
centrowena tylko w B lbllotacs Nauk Przyrodniczych. B ibliotekę 
powinno wtedy dysponować dostatecznls duZę obsadę atatcwę; za
trudniać specjalistów z  poszczególnych dyscyplin neiikl* którzy 
przyjaowsllby zapytanie, opracowywali Jo 1 redagowali odpowie
d z i. Systea tan we w ie le  za le t: wykorzystanie środków techniki 
obllczsnlosfej tylko jodnoj In s ty tu c ji, n ls występują prob- 
lea  tyyboru obonantów d ie ośrodka toaatycznago, okręca a ię  
czas doprowadzenie In forwacjl do użytkownika. gdyZ nls wry- 
stępuję w tya procoela ognlwe pośrednio. Równocześnie Jednak 
wprowedzanle tak ie j foray obsługi akcapllkowsłoby aytuację 61- 
bllotcikl Nsuk Przyrodniczych; niezbędne byłoby zneczne zwięk
szenie obsady atetowej róZnych specjelletów  1 zelnatalowanla 
swe o dutej nocy. Prswdopodobn^o optywalne byleby pośrednia 
forwe obsługi Inforoacyjnej * w któroj wydzlelonoby pewnę l i c z 
bę raglonalnych l  taaatycznych ORl powlęzenych z  B lbllotakę 
Centreing poprzez siać koaputerowę. Bez względu na foraę orga
n iza c ji systeau, najbardziej recjonalne ja s t  kontaktowanie e lę  
abonenta z  systeaes ze pośrednlctwsa ts ra ln e ll pracujęcych w 
tryb ie  kcnwsrsacyjnys. Abonenci zwreceję s ię  do aysteau za po-
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■ocf te ra łn e ll  zalnetelowenyclv w k e ^ e j p lac6wcB naukowej ne- 
la łę c a j do s la c l ,  1  precujy z  вас w tryb ie  konwersacyjrym. przy 
czyz sea l okra£leJ« ośrodtfk, do którego chcg s ig  zw rócić. Sg- 
dzgc po doitwiadezaniu krejda zachodnioauropejeklch 1 Stenóa 
Zjednoczonych. Myszukiaanle in fo ra a c ji w tryb ie  konmrsecyjnyn 
Jest rczN lfzan lea  najbardzie j perepektywicJV>y>.

Po okredXaniu etruktury aysteau о Jego o rg en izs c jl bgdg 
decydować tr z y  czynn ik i:
-  tryb  wprowedzanie zepyteA 1 odpowiednie określan ia zbioru do- 

kuaontówa fi którya odbywać a ig  będzie wyszukiwanie.
-  fcraa  arydawsnia odpowiedzi.
-  foraa  aprzęZanla zwrotnego z  ebonantaai.

Rozpatrzay acZliwe echeaety r e a l iz a c j i  pierwszego z  wymie- 
nicnych czynniJcćw. Nejproetazye weriantaa byłby przypadek / 1е/, 
k iedy zapytania przed wprowadzaniee do eysteau n ie  sę sortowane 
według tea s ty k l. eg wprowedzane w k o le jn ośc i zg łoszen ia , e  pro
ces wyszukiwanie odbywa s ię  w ce łya  posiedenye zb io rze  in fo re e - 
c j i .  W nestępnya wariancie /Ib/ zapytenia sg sortowene według 
teaa tyk i. wprowadzona do ayataau p ak ietae i. n etoa lest wyszuki
wanie odbywa s lg  podobnie Jek w werlancia Is  w całym zb iorze  
In fo ra iec ji /przydatność tego werlsntu zosten ie  omówione poni- 
l e j/ .  T r z e c i wariant /1с/ odznacza s ię  tym. Za pytanie sg sor
towane według ta ea tyk l. zb ió r  in form acji wchodzgcej do systemu 
d z ia l i  s ię  na określona podzbiory tematyczne, a wyszukiwanie 
in fo ra iec ji aiedłi^ keZdego tematycznego pakietu zapyteń odbywa 
a lg  w odpowiednich tematycznych podzbiorech in fo ra e c ji .

Wybór Jednego z  wariantów pierwszego czynnika Jeet 
zwigzany z  okrsślanlaa r e a l iz a c j i  czynnika iSrugiego.

Możliwa sg nestgpujgce warianty wydawanie ebonentoa odpo
w ied zi na ic:h zapytania /rozpatrywane Jest n ie  wyszukiwanie re
trospektywne. Is c z  bieZgce inforeowanle w renach selektywnego 
rczpowszachniania-inform acji/. Odpowiedzi sg wydawane w formie 
siydruków eporzgdzanych d ie  keZdego abonenta ne keZda zapytanie 
/ П а / . Odpowiedi zawiera pełny ople dokuemtu.

O eś ll zapytania ag aortowane przed ich  wprowedzeniem do 
eysteau /warianty Ib  1 Ic / . to  grupujgc zapytenia temetycznis 
BoZne prowadzić wyszukimianie według tych grup tematycznych.wy-
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prowadzać in foraacje za powocQ fotoskładu 1 przygotowy«»ć dla 
poszczegćlnych дгцр teaatycznych aykazy dokuaentdw rozsyłane 
neetępnle do zalntaraaowsnych użytkowników.

Kyłlcza jgc aeZllwe wsrlanty wydawania In fo raao jl nie 
b reliśay dotychczaa pod uwagę faktu. Ze wezyatkle informacje 
otrzymsne ne taśisaefi mgnetycznych z Wazechzwlęzkowego Inaty— 
tutu In fornec jl NeukoweJ 1 TacłinlcznaJ zawarte sg równleZ w 
drukowanych wydawnictwach WINITI -  przeglgdach dofcuaentecyj— 
nych /R2/ 1 biuletynach Informacji eygnalnaj /51/. Każdy do
kument znajdujgc:y e lg  zarówno ne taóale magnetycznej. Jak 1 
w drukowanych R2 1 SI aa to eaao oznaczanie numerowe, co aoż- 
na wykorzystać w organ izacji ayetaau Informacyjnego. Na przy
kład w odpowiedzi na zapytania użytkowników można urydewać sp i
sy numarów dokumentów z  R2 1 S I. tzn. wydawać na zapotrzebowa
nie abonenta niezbędne dla nlago wykazy*, w dowolnym Zgdanya 
układzis. Przy tys . J e ś li dane wydawnictwa infcraacyjna zn e j- 
dujg s ię  w dyepozycjl. to drukuje s ię  ty lkc  Informację o 
miejscu zsmieszczenle opieu dsnego dokumentu w r2 lub S I. Ma- 
tonlast j e ś l i  arydewnlctwa takie n ie sę doatępne w b ib lio tece , 
należy wydrukować pełen ople dokumentu Intereeujęcego uZytkow- 
nlka.

Z trybem wprowadzenia zapytsó 1 foraę wydawania odpowie
d z i wlgża s ię  tr z e c i czynnik r e a liz a c j i  syetemu. t j .  forma 
sprzężenia zwrotnego eysteau z  mbonentam. Obecnie w keżdym 
systariie informacyjnym ustalane eg foray sprzężenia zwrotne
go. Dedan z  warientów takiego rozwlęzenla polega ne drukowa
niu odpowiedzi w 3 egzsaplarzach. z  których 1  pozoetojo w ey- 
sternie, dwa natcalest zceta jg  wysłane do odbiorcy. Ma jednym 
z  nich odbiorca zakreśla Jedng z  pięciu znajdujgcych s ię  tam 
cy fr eka ll ocsn 1 odsyła do systeeu.

Drugi wariant sprzężenie zwrotnego polega na tya, ża wraz 
z  biuletynymi teastycznyal przaeyła e lę  do użytkowników tzw. 
karty sprzężenia zwrotnego. Ne karcia zamieszcza e lę  ty tu ł da
nego biuletynu 1 numery zawertych w nich dokumentów, zaopatrzo
ne w ekale ooen. Konlecznya warunklea wysłania abonentowi ko
lejnego zeezytu biuletynu Jeet otrzyaanle od niago wypełnionej 
karty sprzężenia zwrotnego dotyczgcej zeezytu pcprzsdnlego.
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Przy wyszuklzMilu гагго«рексу«лув ргоЫев нуЬРги foray оЬ- 
aługl n lo м  tek dukego znaczenia.Jak przy organizacji eelaktyah- 
n€>go rozpOMazachniania In fo raac ji. Rdanocsafnia jednak zapyta
nia przy Hyazukliianiu ratroapaktywiya powinny ЛосуогуБ ■gakich 
tnaatdw i  wyMgajg atarannago opracowania.

Odpowiedzi na zapycanla przy wyazuklwanlu rotroapaktywnya 
powinny być oezywidcia arydawana indywidualnie; przy pracy a 
tryb ie  awadowya -  w peataol arydruków, przy pracy w crybia kon- 
araraacyjnya -  aryprowadzana na tarwlnala. bgdgca w dyapozycjl 
użytkownika,

Oadnya z  awznycłi problaadw organizacji oyataaHi zauzoaaty- 
zowanaj obabigi inforaacyjnaj Jaat ekraa przadiowywanla zbicrdw 
dokuaencdar na noZnlkaćh waa^noarycb. Rodnia z  dańyai Wazach- 
zwigzkoarago Inatytutu In fo rm c jl  MaukowaJ 1 TachnlcznaJ okraa 
cen poainlan być rdZny dla poazczagdlny^ dziadzin nauki 1  wy- 
noaić od 3 la t  dla naidc watawatyczno-flzycznych i  b io log icz
nych do 20 la t  — d la naiik o z iaw i, РгоЫаа dkraau przechowywa
nia in fo ra ac jl w ayataala zautoaatyzowanya B ib lio tek i flauk Przy
rodniczych rozatrzyga a lg  w porozuaianiu z  Wazachzwigzkowya Xna- 
tytutow In foraac ji Maukowaj i  Tochnicznaj.

Obaonla B iblioteka Nauk Pr^rodnlczych prowadzi akaparyaant 
■ calu zbadania, jak ie  ag aożllwodcl nykorzyatania in fo ra ac ji u- 
trwalonaj przez Nazachzwigzkowy Inatytut In fo raac ji NaukcawJ i  
Tachnieznaj na tadaach aagnatycznych w ranach in fo ra a c ji aygnal- 
naj. Do akaparyaantu wybrane d z ie l taaatyczny ~Tachnlka cb licza - 
niowa". a w eharaktarza użytkowników przyjgte 4 inatytu ty: Ina
tytut Prcblaaów T ra iu a ia ji In fo raac ji. Inatytut Nataaatyki. Ina
tytut Problaaów Zarzgdzania craz Inatytut ZaatoaowaA Nataaatyki.

ZADANIA BIBLIOTECZNE

Cała działalnoóć B ib lio tek i NaUk Przyrodniczych akieronana 
Jaat obaenia na rozNlgzania zadaó wywianionych w części watępnaj 
n in iejszego artykułu, Blbllotaka analizuja zapotrzebowania pra
cowników naukowych na llta ra tu rę  /opracowuje a lg  plmny teaatycz- 
na groaadzania zbicrów. rea lizu ją  a ię  oantralnia groaadzania o-
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raz katelogoirani.a хЫогба dla b lb llo t^c  a ia c i«  wganlzu ja a lg  
'zb io ry  aftaane. prowadzi alę^obsŁugę czytolnlkdw ai c zy te ln i BI— 
b liota łc l. In forauja a lg  czytelników o nowych nabytkach. eporzg« 
dza a lg  na zaadarlenla kopie dokueentóar plararotnycb/.

Groaaiteanle zbiorów nłeenydh 1 dla b ib lio tek  a le c l prowa
d z i e lg  danjtorowo: groaadzenle llta ra tu ry  radzieck ie j oraz za
granicznej. Groaadzeniaa llta ra tu ry  radzieck ie j za jau ja e lg  
Zakład Groeadzanla L iteratury Roayjaklaj. e  zagranicznej -  Za
kład Groeadzanla L iteratury Zagranicznej. Ozlałalnoóć tych za
kładów ró ln l a lg  zaaadnlczo ze  azglgdu ne zróZnlcowang proca- 
durg zaaawlenla 1  otrzyaywanla lite ra tu ry , a takie rólne roz- 
llo zan la  flnanaoaa.

Autoaatyzacja procaau groaadzania 2d>lor6w aiyaage a piarw- 
azya rzgdzie eforaallzowanla teattycacnago planu groaadzenle w 
apoaób zgodny z  fo ra a llza c jg . przy jgtg  d la  planów taaatycznych 
wydawnictw.

Za podatawg gronadzanla zbiorów b ib lio tek  a la c l nalały 
przyjąć taaatyczna plany groaadzania uwzglgdnlajgca ep a c ja ll-  
zacjg tych b lb llo tak , rodzaje l ite ra tu ry  1  polgdang llczbg  
agzaaplarzy poazczagólnych pozyc ji.

wydaja a lg .  la  racjonalny byłby naatgpujgcy echoaat zau- 
tonatyzowanego ayateeu groaadzania Zbiorów.

Tawetyczne plany groaadzania zbiorów d la  poazczagólnych 
plac:ówak naukowych nalały wprowadzać do eac w poacacl zeata- 
wów rubryk taaatycznych. Foraallzecja  taaatycznago planu gro- 
aadzanla powinna być taka eaaa lub zgodna z  zaaadaal fo ra a ll-  
z a c j l  taaatycznych plenów wydawniczych, która zoeteng uatalo- 
na prtaz Paóatwowy Koaltat P o l ig r a f i i !

Tawatyczny płan groaadzania powlnlan być przechowywany w 
paalgcl aaazyny przez czaa doatatacznla d ługi /5 la t/ . Co ro
ku Wprowadzony byłby do paalgcl aaazyny nowy tawatyczny plan 
wydawniczy, w którya kałdy ty tu ł byłby oznaczony zgodnie z  za - 
aadaal fo ra a llz a c ji taaatycznago fd.anu groaadzanlB. W pó łn la j— 
ezya okroala byłoby to  wykonywana ba^podradnlo w wydawnictwach, 
przy uatalanlu taaatycznydh planów wydawniczych. Wprowadzona 
do aaazyny In foraecja pozitoli na aporzgdzanla zbiorczych zawó- 
wlaó na zakup lite ra tu ry .
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ZautoBatyzowany ayatea groBadzanla aioZna róaniał wykorzy- 
atać przy aprowadzanlu nlaktdryc^ dodatkoaycłi In foraac jl o ł r t~  
dłach nabytkdw /kalegernlach. rozdzlalnlach, Bagazynach/ a ca
lu  przekazania zaa&aleA l  kontroli Ich atykorzyatanla.

Wydaja a lt  Przy tya. ±a podobnie Jak m ayateale tradycyj- 
nya nlazbtdna btdzla korygowania zaadwleA według ukazywania 
a lt  agzeaplarzy kontrolnych Wazechzwltzkoaego Donu K alę lk l 
/"KniZnaja Palata*/* l^l* a lę  bowiaa uniknąć pewnych odchy- 
laA od aczadnlaj uatalonydi teaatycznych plandw wydawniczych.

Inforaacja o egzeapLerzeclh kontrolnymi na tadaach magne
tycznych bt<Szla wprowadzana do pealęcl aaazyny w likłedzla zgod- 
nya z  przyjgtg k laayflkacja. Btdzla one pordwnywana z  opracowa
nymi Ju± zaadwlanleal lite ra tu ry  dla poazuegdlnydh placdwek 
naukowych, W przypadku atwlardzenla braku danaj pozycji w te -  
aMtycznya planie wydawnlczya rozaaZy e lę  celoarodć JeJ zaadwla- 
n la , po c^B  przebiegać b fdzle  juZ noraalny procea za we wlania.

Groaadzenle wydawnictw perlocSycznyclh /czaaoplaa)/ dla bi
b liotek  a le c l BK>le być reellzowana takie na podetawle k laay fl-  
kac jl przedalębloratwa 'Sojuzpećat***. uwzględniajgcaj rubryki 
klaayflkacyjne przyjęta w tematycznych plenach groeadzenla l i 
teratury dla b ib lio tek  placówek naukowych.

Seat BOlllwe. l e  do eutoaatyzBcji proceeu gromadzenia wy
dawnictw periodycznych okala a lę  przydatne wykorzystania zeu- 
toaatyzowanaj ałulby re ja a tre c jl wydawnictw periodycznych kra
jów członkowakldh niędzynarodowmgo Syataau Informacji Naukoaraj 
1 Technicznej /HSINT/,

Gromadzenie 111 jry  zagranicznej. L iteratura zagranicz
na dobywa do kalęgozblorów a la c l B ib llotdk l Mauk Przyrodniczych 
cztareae kanałami*
-  Jako zakupy amlutcwm /za podradnlctwaa alędzynarodowaj łęcz— 

noócl pocztowej/.
-  w tryb ie  wymiany alęd^narodowej. ^
-  poprzez pranuaeretę wydawnictw zagranicznych za pośradnietwaa 

przadalebloratwa kolportalu /'Sojuzpecat***/*
-  jako dary b ib lio tek  1 osób Indywidualnych.
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Ka2de plec6wfc8 reukowe Akadmit Meuk ZSRR ocrzyauje H a lt  
'wslutonty ne zakup czaaoplea 1 wydawnictw ciągłych publikowanych 
m krajach kapitalistycznych. W IZ  kwartale kaZdago roku Zakład 
Groaadzanle L ltaratury ZagranlcznaJ — klarujgc e lę  wynlklaa a- 
n a llzy  algdzynarodowago rynku kalggaraklego -  przadetawla p la« 
cAwkoB wykazy publikacji likazujgeych a lg  na dwlacla* Drlentujgc 
a l (  według can z  roku bleZgcegOa placówka aporzgdza watgpna za— 
aówlanle lite ra tu ry  na rok neetgpny. Poazczególna tytu ły my- 
alanlana ag w kolajnoócl według Ibh znaczenia dla danej placów
k i. Zaai&wlenle tidcla zoataja zatwierdzona na poaladzanlu rady 
b lb llotacznaj placótdcl 1 przakezsne do Zakładu Groaadzanta L i
teratury Zagranicznej B ib lio tek i NeiA Przyrodniczych.

Zakład koryguje zawówionla pod kgtaa zalany oan 1 dokonu
ją  podziału zaaówlonych tytiJtów na nabywana w drodze zakupu 1 
otrzyaywana na zeaadach wysiany. Skorygoamna zaaówlenla Zakład 
zwraca do placówek, zawladaaiajgoa Je równoezoónle o przeprowa
dzonych zalanach.

Ma podatawla skorygowanych zaaówleA poezczególnych placó
wek sporządza a lg  zaaówlenla zb iorcza, w którya uwzględnia a lg  
podział zaaówlaó silgdzy rólna f lr a y  wydawnma. Następnie za- 
aówlanla kierowana ag do tyoh f l r a  za podradnlctwaa przadalg- 
bloratwa fieZdunarodnnJe knlga*. «

Sak dotychczas, autoaatyzacja procesów opraccwrywanla 1 
składania zaaówleA na llcere tu rg  zagranlczng wydaja s ię  n la - 
BolllwB 1 chyba niacelowa.

Centralne opracowywanie katalogów.  Kolejnya zadanlaw 
jaat opracowywanie kart katalogoaiyeh dla nabytydi pu b likacji.
W B ib lloteca  Nedk Przyrodniczych pracawl ty s l  zajnuje a lg  
Zakład Opracowania Naukcerngo l  Katalogów Alfabetycznych.

Autowatyzacjg procesów przebiegaJgcyCh w tya Zricłwdzls 
aoine podzie lić  ne dwa etapy, w pierwazya etap ie n ie  przewi
duje e lę  wykorzyetenle esc 1 zwiany dotyehczaaoaMgo tiybu pra
cy. Wyfcorzyatuja a lg  tu Jedynie urzgdzanle biurowa do wykony
wania 1 powlslanis kart katalogcmych.

Po zorganlzeaanlu regularnego dof^ywu do B ib lio tek i taóa 
eagnatycznych aoZna będzie otrzyaywać za poaocg awc wydruki
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niezbędnych opledw katalogowych nabywanej llta re tu ry  /lub uzys
kiwać zapis teklch danych na tsśaech perforowanych, w kodach 
fotoakładM/. Do togo celu «ryatarczajęca będzla podanie nuwarfiw 
nadanych przez Wezachzwlęzkowy Dow KslęZkl /WKP/ d ie nowo naby
te j lite ra tu ry .

Pćln lejeza powielanie kartotek katalogowych wole być doko
nywana bfdt za poeocf kopiarek, będi te ł  za poaoce fotoskładu.

Sadnye z  głównych problewów związanych z  pracael Zakładu 
Jaet kwestia esezynowego aporzędzanla katalogów. Calowoóć po
sługiwania e lę  tak le l katelogaal Jaet bardzo a^tpllwa. Aby 
rozwlfzać tan problee. naleZy porównać korzyćcl. Jakie przynle- 
a le  eporzgdzsnle eaazynowe katalogu.z koeztael Jego przygotowa
nia i  akaploatacji. Katalog tek i eógłby być wykorzystany do wy
dawania in fo rea c jl b ib liogra ficzn e j, do potrzeb wyaleny alędzy- 
b lb liotecznej 1 do obeługl czytelników.

Syetaaatyzeoja nabytków. Wazyatkla nabytki przeznaczona 
dla B ib lio tek i Netik Przyrodniczych, która zoatały skatalogowa
na. e f  klarowana do Zakładu Syateaatyzacjl wraz z  koapletaei 
kartek katalogowych. 3ak dotychczas, autoantyzacja tych pro
cesów n ie Jest przewidywana.

Dbaługe czytelników B ib lio tek i Hauk Przyrodnxczych re a li
zowana Jeat dotychczas w trzadh kierunkach:
-  udostępniania lite ra tu ry  w czy te ln i.
-  organizowania wystew nowych nabytków oraz przyjaowenie 1 rea

lizacja zawówieA na kopie artykułów z  publikacji zegranlcz- 
.nych.

-  obsługa czytelników w ranach wyalany n lędzybibllotecznej.
Saóll Chodzi o autonatyzację procesów obsługi czytelników 

na wyatawBch nabytków 1 w c zy te ln i, to nalały stw ierdzić. Ze 
do togo calu noZe być wykorzystana aac z  zaatawaa aonitorów 
ekranowych. Za ponocą tych urzgdzeń aoZna przyjaować zaaóarle- 
nla na kalęZkl. przekazywać ta zaaówienla do nagazynu b ib lio 
te k i. natychaleat zawladaniać czytelnika o braku danej pozycji 
lub o niejecu, gdzie e lę  ona znajduje, przyjsować zaaówienla 
na wykonania kop ii 1 kontrolować wypożyczenia czaaoplaa. przy—
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gotowywać 1 przekezyweć pracownlkoa b lb llo ta k l In foraac je  o wy*- 
'korzystaniu zbiorćw. ak a ll usług w zakraale kopiowania l i t e r a 
tury I tp .

wywiana a lęd zyb lb llo teczn a . PoałuZyay a lg  przykładaa zau- 
tomatyzowenago ayateau wyaiany a lędzyb ib llo taczna j opracowane
go i  d zia ła jącego w PadetwowaJ Publicznej B ib lio tece  Naukowo— 
-Technicznej /GPNTB/.

w GPNTB zoe ta ły  zautoaatyzowane naatgpujBoa procesy:
-  re je s tra c je  wydawnictw wypo^czonych w oiogu danego dnia;
-  re je e tra c ja  wydawnictw zwracanyOh przaz wypoiyezaJacyoh.

Wprowadzono tea równie! półautoaatyozny eyetee wydawania 
kalęidk według kole jnoóci zg łaszan ie  s ie  oeób wypołyczejgcych. 
Infortnecję pojawlajgog e i «  ne wejóciu do zautonatyzomnego sy*- 
etanu wypołyczaó a ięd^b lb llo tecznycd i stanowią zanówlenia czy
te ln ic ze .

Syeten tan ao2ne przyjąć za ^ r tc t  wyjóoia do budowy zau- 
tonatyzowanego ayetewu s^poJryczeA eigdzyb lb lio tecznych  w Bi
b lio te c e  Nauk Przyrodniczych, przy uwzględnieniu ap ecy fik l ta j 
b ib lio te k i.

KIEROWANIE BIBLIOTEKĄ NAUK PRZYRODNICZYCH 
I  BIBLIOTEKAMI SIECI

ZacSania w ta j d z ied z in ie  woZna p od z ie lić  na 2 дгцру:
-  kierowanie B ib lio tekę  Nauk Przyrodniczych Jako placówkę 

naukowa >
-  kiercnwanle e le c ię  b ib lio tek .

Do pierwszej grupy zadaA n a le ły  kierowania 1 koordynacja 
pracy poszczególnych koaórek organizacyjnych 1 ełu2b wchodzę- 
cych w ekład B ib lio tek i Nauk Przyrodniczych. Dotychczea aprn- 
wy adalniatracyjno-goepodarcze i  finansom  B ib lio te k i aę za
łatw iane eetodawi tradycyjnyw l. Z chw ilę wprowadzenia syetanu 
zautowatyzowanago zoetanę one o t ję t e  au toaatyzację. opartę ne 
standardowych zasadech 1 órodkatii technicznych opracowanych 
d la  in s ty tu c ji peÓBtwowych. Ponieważ procesy te  n ie  aę bez-
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pośrednio zirt^zane z operecjeal ■> zakresie obaługi ulytkownikdw 
B ib lio tek i, Ich autoeatyzacja naatepl *  ostatn iej kolejności. 
Natoelset kleroeanle 1 koordynowanie działalności B ib lio tek i 1 
JeJ e le c l  związane z  rea lizac je  Ich zadeA podetawoeych w zakre
s ie  obaługi ukytkoHmkds powinno naateplć równolegle z  eutowa- 
tyzecJe prooaaów podatsanwych l iA  nawet z  pewnye wyprzadzaniew.

OPROGRAMOWANIE I  WYPOSAŻENIE TEOflUCZNE 
ZAUTOhMTYZOWANEGO SYSTEMU BIBLIOTEKI

. Przed Bibliotekę Tleuk Przyrodnlc^cłi s to i zadanie zaatoso- 
wanie ewc w prooaeećh groaadzenia 1 opracowywania llte re tu ry . 
przy obsłudze czytelników, w procesach opracowywanie In foraacjl 
b ib lio g ra fic zn e j, e tekZa w kierowaniu dzia ła lności adalnlstra- 
cyjno-gospodarczej. Oprogrewowanle nlazbpdne do oslggn lęcle 
tych calów obejnuje pakiety progresów 1 poszczególne prograwy, 
które łgcznla zapewnie  waezynowe przetwarzanie danych wprowa
dzonych do aysteau na nośnikadh waazynowyćh. Ponieważ nad pro- 
blsBWtyke autosatyzecjl zadeó tego typu prowadzi e lg  prace w 
wieli/ Inatytucjech, uznano za celowe wykorzystać w wlarg woZll- 
woścl JuZ le tn le je ce  pakiety prograwów, a w przypadku braku od
powiednich pregrawów wzlgć za podetewg do Ich przygotowania 
le tn le je c e  JuZ algorytwy. w  azczególnoścl przy eporzedzanlu 
progresu opracowywania lite ra tu ry  zootang wykorzyetene e lgo - 
rytwy, opracowane wa- Wazechzelezkowye Donu KaleZkl /do katelo- 
gowanle/, w PnAetwowsJ B ib liotece le .  w . Lenina /do procesów 
drukarako-wydawnlczycb/ 1 w PeóatwowaJ Publicznej B ib liotece 
Naukowo-Technicznej /do różnych zedaó z  dziadziny ena llzy  po
trzeb czytelników, zegadnleó flnaneowanla 1 wysiany adLędzybl- 
b llotecznej/ . Zakłada e lg .  Ze elgorytny 1 prograwy dotyczgce 
obaługi czytelników będę opracowywane od podetww. Natoelaet 
do eutowatyzacjl kierowania 1 d zia ła lności adninlstracyjno- 
-goapcxSarczeJ wykorzysta a lg  gotowa pakiety progresów; w 
Bzczagólnoścl bgde aogły być zaetoaowena ta asae pakiety, któ
re  zostanę przyjgte do eutonatyzacjl obaługi InforwacyJnaJ. 
Czgść zedaó w zakresie kierowania /enellza eprzgZenle zwrotne-
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go przy obsłudze InforeecyJneJ/ zoetanle rozwiązane przez Bi
b liotekę we jwłeenye zakreele.

Z punktu widzenie wyezuklwenle In forw acjl zautoeatyzowe- 
ny syetee B ib lio tek i Nauk Przyrodniczych nalely rozpatrywać 
jeko podeyetew eyeteeu ASSISTENT. Dlatego t e ł  główne ogniwo 
zeutonatyzowanego eyetewu B lbllotalcl Neiik Przyrodniczych -  
t j .  еаю — zoete ło  wybrane ne zeeedzle koepatybllnoócl z  ewc 
eyeteani ASSISTENT.

Ogólnie rzecz b loręc, ■ kałdye zeutoawtyzowanye eyetoelo 
Bfypoeełonya w eec wołne wyodrębnić naetępujęce funkcje r e a l i
zowane przez órodkl techniczne:
-  groeadzenle In fo re e c jl.
-  przekezywenle In fo rea c jl.
-  opracowywanie In foraw cjl.
-  przechoarywenle In foreac jl*
-  atyazuklwanle In fo ra ec jl.
-  poailelenle aateriałów Inforwacyjnych.

Groandzenle In fo rea c jl na le ły  do podetewowyoh zadaó eye- 
taau Infornecyjnego. Trudności zwlęzane z  r e e llz e c ję  tego ze- 
danie polegeję ne tye , ła  ułytkownikowi trzeba przekezyneć ty l
ko te  inforwacje* która eg d ie  niego niezbędne.

IVynlke z  tego. ±e In foraecje  wchodzęce do eyeteau decydu
ję  o wszyetklch Jego attłllwoóclech, e  Idh Jekołć przeeędze o 
jakoScl In forw acjl na wyjściu. Do ooawlenego eyeteau In forae- 
c je  przyrodoznawcza będzie M^roewdzona na teśn a^  wagnetycz- 
nych. otrzynywanych z  Wazechzwlęzkoirago Inetytutu In forw acjl 
Naukowej 1 Technicznej, a dane b lb llogre flczn e  — z  B lb llo tok l 
Nauk Przyrodniczych. Probleaiy zwlęzane ze zMerenlew In forae* 
c j l  n ie  będę więc w eyatewle wyetępować, gdył oprecowywanle 
Informacji w sanya eyateale B lb llo t^ c l Nauk Przyrodniczych bę
dzie  dokonywane w nleznecznye etopnlu.

V/obec la tn len ie  ezerokie j a le c i blbliotOk przyrodoznaw- 
czych objętych obsługę inforaacyjnę ze strony B ib lio tek i, 
piarwszoplenovi^ ro lę  będzie odgrywać przekazywanie ln fo ra »c j l .  
Zarysowała e lę  ostatnio tendencje do rozw ijanie przekazu In 
formacji poprzez kenały łęcznoścl ogólnodostępne / łęcze d z ie r
żawione/ 1 specja ln ie wydzielone. O eśll chodzi o placóidcl nau-
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fccms Akadrall Nauk ^okalizoatane m noakaia. to  z  punktu widze
n ie oezczędnodcl te rd z le j celowe Jeet przekezywenle la  odpowie
d zi ne zapytanie Jadnorezowe poprzez ogAlnodoetępna kanały 
iQCznoSci.

Obaługa ebonentdw pozaaoekleweklch w eyeteale oalektywna- 
go ro^owezechnlenla in fo ra ec jl.  a wszyetklch odbloróflw m eye- 
taa le  wyazuklwanle retroepektywnagoj powinna odbywać e l f  ze po- 
drednlctarea poczty. Ponieważ przeważajpce czgść in forw acjl gro- 
aedzonych w B ib liotece będzie noplywać z  Innych In e ty tu c jl ne 
teśaach aegnetycznyidi. do JeJ funkcji w zpkreele opracowywanie 
In forw acjl bgdg nelelećs
-  k laey flk ecjo  1 grupowania taaatyczne danybh.
-  eagregomnla denydh amdług r&Znych kryterldw /np. w ukłedzle 

elfebetycznya/,
-  eyntetyczne opracowywenle danych.

In foraecje  przeznaczone do wykorzyetonle w przyezłoścl eg 
przechowywane w poetecl zblordw zwanych te ż  benkeai danych na 
tedwach l  kartach perforowanych, teśaach i  dyekech aagnetycz- 
nyoh. alkroflezech  1 a lk ro fllaech .

Dla otrzyaanla In forw aojl przechowywanej w pea lgcl owe. 
należy przede wazyetkla aforaulować zapytanie. Powinno ono 
zrozuBlała w Jgzyku danego ayataau zautoaatyzmnnago. który z  
k o le i powinien udzie lić  odpowiedzi adakwatnwj do potrzab użyt
kownika In forw acjl. Werunklee adakwotnoścl eydawanaj In fo rea c jl 
do zepotrMbowenla Jeet podporzedfcowania ayataau uetalonaau kry- 
tarlua żSO^noścl teaatycznej. Zapewnienie takiego krytarlua na
zywany log lkg ayataau wyezuklwawezego.

Z powlalanlaa In fo raac jl wlgża alg k ilka zagadnleA. Prze
de wazyetkla chodzi tu o powialnnle nnterlełów na nośnikach na- 
ezynowych. niezbędnych do ffunkcjonoannla eeaego eyetanu.

RóaRiooześnle zeutonatyzowany eyatea B ib lio tek i Nauk Przy
rodniczych będzie dyaponentea głównego Zbioru In fo raac jl w za
kręcie  nauk przyrodniczych. W zwlgzku z  tya oyataa ton powinien 
zapewnić zaopatrzenie innych, zoutonetyzowanych oyatoaów In fo r - 
aecyjnych w In fo ra ec jf utrwelong ne nośnlkeoh aeazynowych.

Ponadto eyatea powinien wydawać ewoln użytfcownlkon In fo r -  
nacje utrwalone w poetecl wydruków, kert katalogowych l td .
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z  imagł fw p o «y±u « fwnfcej* «укани . baza tathniczra aya- 
XMu poart.nne сЬаДиоиабг 
> alaktronlczna Heazynf cyfront*
-  Arodkl p o lig ra f ii.
- urztdzanla nlazbydna ̂  przygotowywania danych.
- urzodzanla do tranantajl danych za ponoco kanałów łgcznoóel.
- zaatan taralnall ókranowyćh.

Tłuaaczył Эап Lanart

ON PROBLEH OF AUTOmTIZATION OF INFORMATION PROCESSES 
AT THE LIBRARY OF NATURAL SCIENCES 

OF INE ACAtfBOr OF SCIENCES OF THE USSR

Tha author charactarizaa tha wain funetlona o f tha Library 
o f  Natural Sclaneaa o f  tha Acadaay o f  Sclanoaa o f  tha USSR in  
tha f ia ld  o f  wanaglng o f  lib ra ry  natwork axlating at tba natural 
aeianeaa oatabllahaanta o f  tha Acadaay and In tha f la ld  o f  own 
a c t iv ity  o f tha L ibrary . Spadał attantion la  payad to  in foraa- 
tlon  proeaaaaa. Againat th la background ha analyaaa tha poaalbla 
varlanta o f autoaatizatlon o f thaaa proeaaaaa In  tha Iib ra r iaa  
natwork at tha Aeadaay o f Selaneaa o f tha USSR and praaanta 
tha providad acopa o f application o f  o lactron le data proeaaalng 
tachniea.
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к ВОПРОСУ АВТСШТЮАЦИИ I I i - r *  . I. II I ..... . ПРСЩВССОВ
в  БИБЛШГШ  1Ю В[ЛЕСГ13ЕВШИ НАШ И СССР

Р  е  8  ю н  е

в  статье даете? характераетжка осневных в п ов  деятельностж 
БшЗяво^ка по естествюныи пвджт £Н СССР АВШ № /, свазанноВ о 
скапкествленвен Bąy^Boro руководотва сеты> йпЗлвотех естествевво- 
то профЕхя ндучно-всслвдовательохвх у'фехденнВ Ахаденвл н  ее в а - 
учн1а фЕшалрв. Раосмацшвается также к  собствеваая деятельность 
Бнблжотехж, с  осо&ш учетом В1ф)]11а1тжных щшцесссв. На этом 

фсже рассиотренн автором разлжчнне возмокнне варяаятн автонапь  
ващж атих процессов в сети бвбихотев АН СССР и  обсужден вопрос 
щ едполагам сго маенггаба црвмевевкя вачнелмтельноН техник! 
решении внформядисиыш задач.
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K.N. BDROaKO*. M.A. KALNANSON 
Alc*d«al« M«id( ZSBR
■azsctizslvzkowy Im ty tu t Zn foraacjl 
MaukomJ 1 Tscihnlczns] /WINITV

SftOOKZ TECHNICZNE MECHANIZACOX X AUT0NATYZAC31 
PROCESto INFOimACYONrCH

firodkl techniki InforeacyJneJ -  zrealizowane 
w Spscjslnye Biurze Konetrtikcyjnya Wezech- 
zalezkcHMgo Instytutu Xnforaacji Naukowej 1 
Technicznej /WZNITZ/-  ełułace do aechanlzacji 
i  eutowatyzacji proceadw growadzanla. wyazu- 
klwanie. wyprowadzania, rajeatrowanla i  od
twarzania In foraacji dokuaantacyjnaj. Apara
ty kaarograficzna. Urządzania do przechowywa
nia. wyazuklwania 1 odtwarzania Infornacjl 
zalkrofilaowanaj. Urzgdzanla do azybkiago wy
prowadzania 1 rajeatrowanla danych na nlkro- 
f i la ła .  Urzgdzanla do korakty takatu przy a- 
utoaatycznya akładzla fotogreflcznya zdtoio- 
nych tekatdw.

Organizacja, wdroianla oraz efoktywnoić rdinych ayataadw 
obatugi InforaacyJnaJ uwarunkowana mą poaiadaniaa zeatawu wapdl- 
czaanaj aparatury l  urzgdzad technicznych uaołllwlaJecych aecha- 
nizacjg i  autoaatyzacjg podatawowych. pracochłonnych operacji 
opracowywania, przechowywania, i^azuklwanla i  edycji in foraacji 
dla uiytkownika. N Spacjalnya Biurze KonatrиксуJnya /SBK/ Wazach-

"Zagadniania In foraacji Naukowej" 197B nr 2/3V
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zwŁezkowego In ety tu tu  I n f o n a c j l  Neukowaj i  Technicznaj /WINZTl/ 
оргасоиало do te ladcza ln a  wzory oijpowladnlch £rodk6w tachn łk ł In -  
fo raacy j naJ przaznac^zonych do:
l y  koplOiiania ± poitlalanŁa dcdcuaantdw z  zaatoaowaniaa aparatdw 

kaarograf±cznychs
^  przachowy«Mn±a, «ryazuk±«rafU.a ± odtwarzania lnforwacJ± zal<- 

krofllaowanaj s ^
3/ azybkiago wyproMPadznnla i  raJ«atroiian±a danych na a lk r o f l i 

n ia :
Ą/ котику takatu przy u tyciu  nonltordcr ЫсгапопусД) przy autona— 

tycznyn akładzia fozograflcznya złolonych t^atd ira

KOPIOWANIE I  POWIELANIE OOKUMENT(4v 
Z ZASTDSOWAiaEM APARATÓW KSER06RAF1CZNTCH

Aparatura kaarograficzna pozwala na kopiowania 1 odtwarza
nia oryginałdw dokunantdw najczedcla j aykorzyatywanych w prakty- 
ca ałużb infornacyjnych, tzn . kale±ak i  ozaaoplea /zbroazuroaia- 
nychyidokunantdw na pojadydci^dh arkuazach.nlkroflladw zwojowych 
35 nm oraz n lk ro fla z  o fornacia  105x146 na.

Do kopiowania kaiglak 1 dokuaantdw na pojadydczych arku- 
azach a lu ly  aparat “ ER-210K2” /"ER-llKE”/ ^ ,  ktdry produkowany 
je s t  w k rd tk la j a a r i l  przaz Specjalne Biuro Konatrukcyjna /SBKy 
WINITI /7/,

Llrzedzanla to  z  wbudowane nlgawke azczallnowga raprodukuja 
za poHocg ruchonago układu optycznago obraz z  nlaruchonago ory
ginału na obracający a le  cy lln dar aalancwy* Oaytuowanie podata- 
wDwych czedcl naazyny oraz idaa JeJ d zia łan ia  zoa ta ło  pokazane 
na rya . 1« Oryginał /broazura lub pojadydczy arkuaz/ Jaat unia— 
szerzony na azyb ie  1 1 przyclakany alaatycznyn arkuazan z  tworzy
wa 2 . Układ optyczny aparatu akłada a le  za  Irdd ła  dwlarła typu 
cylindrycznago 3 . uniaazczonago w allptycznyn rafflaktorza 4 o - 
raz luatra 5. która ag uaocowana na ruchoaiyn wftidcu 6. Na dru- 
gln  ruchonyn «rdzku 7 , pod katan unocowana ag dwa luatra B.

'Aparat ~ER-210K2~ akonatruowano na bazia aparatu "ER-EIOKL". 
opracowanago przez Inatytu t Naukowo-Badawczy E lek trogra f11.
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obiektyw 9 1 luetro 10 • •  nieruchome. Ruch кбгке 6 1 7  ree llzu - 
Je odczycenle wdiodzcciych w ekłed obrezu cl^gu wlerezy. przeno- 
ezonych przez obiektyw 9 1 lustro lO ne powierzchnię cylindra. 
Ruch Mózkdw Jeat tak zaynchronlzowany. eby e ta le  była zachowana 
re la c je  ukłedOw optycznych nlędzy oryginałem 1 c4>lektywaa ernz 
między obiektywem 1 cylindrem eelenowym.

Po zakohczenlu procesu ekenerowanla w6zkl z  elementenl op
tycznymi powracBJę do pcłoZanle myjdclowego. Kopia eporzędzona 
Jeat na zwykłym papierze o formacie A4. ktdry znajduje e lę  w po
jemniku 11. Papier wprowadzany Jeat do epsretu automatycznie za 
pomocę ciernego urzędzenla podajęcege 12. Hachanlzn prowsdzęcy 
papier kolejno przesuwa go przez s tre fę  przenoazenla obrazu z  
cylindra aalenowago 13 /pr zanieś lania realizowane Jeat za po
mocę urzędzenla elOktryzuJęcego 14/ 1 następnie przez urzędze- 
nla tarmoutrwalajęcs 15. Gotowa odbitka za pomocę wałków 16 
wyprowadzana Jeat dc pojemnika 17. Operacje ładowania, arywoła- 
nla 1 oczyszczania waretaty eelenu odbywaję e lę  w odpowiednich 
czę6ciach urzędzeó 16, 19 1 20. Toner — proszek a^ywołujęcy — 
dcaterczsny Jaet z  pojaanlks 21.

Aparat pozwala na kopiowania oryginałów formatu 2l0 x 300 
mm w sk a li 1 :1 .z  prędkościę 7 kopll/mln. Z jednego oryginału 
nolna aiykonać od 1 do 6 kop ii w zalałnoócl od prograauj zadane
go z  pulpitu sterowmlczego. Aparat zos ta ł wykonany w postaci 
przystosowanej do uataarlenla na s to la : charakteryzuje s ię  on 
nlewialklml wymlsranl /1010 x 640 x 397 шщ/ 1 wagę /130 kg/. 
Zaallsn ls -  pręd jednofazowy c n ^ lę c lu  220 V 1 częetotllw oóci 
50 Hz. Pobór mocy arynoal 1,4 kw.

W praktyos e łu lb  inforaacyjnych duła znaczenia odgrywaję 
35 mm elkrofllm y zwojowa Jako nodnlkl In form acji. Nmlely za
znaczyć, ła  d la celów mlkrofllmoMnie 1 odtwarzania dokumentów 
w azaragu przypadkach dokonujemy stosunkowo nleznscznsgo znn laj- 
szanls /zwiększenie/ fo r  autu w granicach od 6 do lO razy. Apa
rat *‘ER-11K2*‘ Dots być równlel wykorzystywany do otrzymywanie 
ne zwykłym papierze powiększonych kop ii dokumentów z  35 ma po
zytywowych lub negatywowych slkrofllmów zwojowych.

Aparat charakteryzuje e lę  zwartę konatrukcję 1 n iew ie lk i
mi wymiarami; posiada m zystk la niezbędna układy 1 b lok i zs -
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pvwnlBjQce ZBleng półcien ie nlkrofllnUa dynanlcznQ projekcją o - 
brezu ne cylinder eelenowy. zautonetyzowanle wezystklch opera
c j i  proceedw elektrofotograficznych 1 UBOłllMie uzyskanie ne 
Hyjdclu gotowej kop ii. W speracla noga być u iy te  kedry e lkro- 
fllnów o fornecle 24 z  36 we. 24 x 18 we, przy powlakezenlu 
9-krotnya 1 wydsjnodcl 12 kopll/eln. Wyelsry speretu -  87x670 na. 
wage -  300 kg.

URZ^ZEMIA DO PRZECHOWYWANIÂ  «ITI^ZUKIWANIA I  ODTWARZANIA 
ZNFORNACOI zniKROFILMOWANED

ObecnlSa zarAwno w krejech członkowskich RWPG. jek 1 w In
nych, coraz popularniejeze e te ja  e la  nodnlkl iBlkrofllBiosie. e 
ezczagdlnla mikroflsza foraetu lOS x 148 aa.

M lkrofieza etopnloao e te ja  e la  Jednya z  najbardziej roz
powszechnionych 1 perspektywicznych nośników In foraac jl za lkro- 
fllaowenej. We wap6łc:zeanych ałulbach In fo rasc jl aa ena wyko
rzystywane przy tworzeniu ayetaaów przechowywanie, odtwarzania 
1 udostapnlanls In fo raac jl. e łu la  <So bezpośredniej wyalany as- 
terlełów  Inforaacyjnych ponlędzy ośrodkaai In fo raac jl krejowy- 
a l 1 zagranloznyal oraz ea wykorzystywane przy opracowywaniu 1 
rozpowszechnieniu In foraac jl naukowo-technicznej w postaci za l— 
nlaturyzowanych wydawnictw. N lkroflsze znalazły rćwnlel szero
k ie  zaatosowsnis w pracach b ib lio tek , ośrodków In fo rea c jl paten
towej. w erchlwsch oraz w ayateaech dokunentecjl kreślareko-te— 
chnicznej 1 projektowej oraz firnowej.

Przykłedsa efektywnej nlędzynerodcwaj współpracy, epecja- 
llzB C jl 1 kooperacji w zskreals tworzenia 1 rozpowezechnlanls 
zbiorów In foraac jl dokunentacyjnaj na nlkrofiszach eg wsp&lns 
praca WszsChzwlgzkowego Instytutu In fo ra sc jl NeukoweJ 1 Tech
nicznej ZSRR 1 Ośrodka In fornec jl NaukcweJ RAN.

W ostatnich latach w wielu wlodęc;ych ośrodkach In fornscyj- 
nych krajów członkowskich RWPG szeroko rozpowszechniony je s t  
zestsw urzędzsó 'Pen takta '. prodCkcJl NRO. skonstruowany ape- 
c js ln is  do pracy z  n lkrofiszan l /6.9/. Wszystkls urzgdzsnła 
wchcdzgca w skład zestewu 'Psntekta" wolne rozpatrywać jako
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wa2.nę czf£ć ekłsdowe tsclinxcznego wyposesenla Jednolitego Sys
temu MikrofllmoMego /JSM/ krsjów RWPG — bazującego ns konplsk- 
eowym wykorzysteniu iwsp6łoz8enyoh drodków alkrofllnoiwanie i  re— 
prografii.pow iężeniu ich z  epareturę koeputerowp Jednolitego 
Syetenu. drodkeni organizacyjno-tedin icznyai. drodkami n e łe j 
p o l ig r a f i i  oraz przesyłaniu In fo ra e c ji ne od ległość. Jednakie 
szerokie praktyczne wprowadzenie e ik ro f is z  /HF/ w e łu ib le  in -  
foroiacyjnej w wielu przypadkach hanowane Jest brekiea niezbęd
nych urzędzed do eutoeetycznego wyezuklwanie in fo ra e c ji na n l-  
krofiszach 1 uzyskiwanie powiększonych k op ii z  alkrokedrdw.

Skonstruowany w SBK WINITI eperet keerogreflczny “CzKP— 
12-i" / "K serogra f/  umolllwia automatyczne uzyskanie — na nor
malnym. rolowym papierze — kop ii bezpoirednlo za etenderdom^ch, 
negatywowych lub pozytywowych kedrów m lkroflszy. Skonstruowano 
i  wyprodukowano dwa zmodyfikowane aodele eperetu keerogrelicz
nego.

H ik ro fiezs wprowsdzena Jeet do eperetu w w6zku z  dwukoordy- 
nacyjnę zmianę połoZenle. Z pulpitu podewdne eę wepdłrzędne p&l. 
na ktdrycii znajduje s ię  żędany artykuł lub dokument /ne przy
kład kadry poczętku i  końce artykułu/ i  w za leinodcl od potrzeb 
aparat uruchemleny Jest w jednym z  dwóch rdinych trybów pracy:

-  do wizualnego wyszukiwanie 1 odczytenle powlękezonydi 
mikrokedrdw ne ekranie monitora /tryb  ~przeględenle~/s

-  do otrzymania powiękezonyćh kop ii /tryb ~powielania"/.
Zmiana trybu precy i  odpowiednie przemieezczenie elemen

tów układu optycznego przeprowadzane ja e t  eutomatycznle zgod
n ie z  rodcazeml z  pulpitu. tVyezukenie iędenych kedrów w obsza
rze cełego pola m ikrofiszy odbywe a ię  "po nejkrótezej drodze", 
przy czym ustawienie na pu lp icie  nowych kadrów denej MF n ie  
wymaga powrotu do położenie poczętkowego /zerowego/.

W górnej częóci eperetu. be^oórednio ned ekranea i  pul
pitem etsrujęcym. usytuowane Jeet te b lic e  Indukcyjne, na k tó- 
rę ze pomoczę klew latury. wprowadzane eę współrzędne pól. e za 
pooiocę Indukcyjnych paneli / ilo ó ć  paneli równa Jeet l ic z b ie  ka— 
dróiv na polu m lkrofiezy/ wyówietla e ię  odpowiednie mlkrokedry. 
które maję być przejrzane lub kopiowene. tw tryb ie  "pow ielen ie" -  
ns pu lp icie  uetawians je e t  takie iędene ilo ś ć  k op ii, k tóre eę 
wyprowadzane eutonatycznie,
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Is tn ie je  ró«№iei no£llHo£ć clef^ego koploivenie wezyetklcłi 
kadrów Blkrofiazy od pierwszego do oetetnlego. Kopie sporzodze- 
ne se na noreelnye papierze: nejwlększy roze ier kopii 297 x 420 
bb: ekela kopiowanie 20:1: wydejnoftć 10 kopliyain. WyBiery u- 
rzgdzenle -  1400 x 800 x 1380 an« wage -  250 kg. •

w  ekłed zestewu ~Pentekte~ wchodzi elektrofotograficzne 
urządzenie czytej^co-koplujsce. o nazwie "pentekte R-iOO". 
które UBoZllwle równlel uzyskanie powlękezonych kop ii z  kedrów 
B lkrofiazy. Oadnakle eparet ten wykonuje kopie na epecjelnya 
pólprzawodnlkowya /pokrytya tlenklea cynku/, e lnk tro fo togre fl- 
cznyn papierze, w  eparecla etoafxvane je s t  roczne przesuwanie 
a lk ro flezy  w celu wyszukania potrzebnych kedrów.

Aparaty typu ‘‘K serogra f pozwalają ełuZboa Inforaacyjnya 
ne bardziej wazechetronne rozwiązywanie problemów odtwarza
nie In fo raac jl z  a lk ro fle z . NejezBreze zastosowanie tego typu 
kserogrefy znejde w dużych bibliotekach, oórodkach In foraac jl 
petentowaj огвг archiwach. Jak równleZ w Innydi Jednoetkach. 
poeladejęcych zbiory ne alkroflazach 1 obsługujących duZg 
Ilość użytkowników.

W operetsidi 'ЕК-ИЮ " l  K e e r o g r e f  p rze jśc ie  z  trybu ko
piowanie według Bcheaetus 'pozytyw -  pozytyw' ne tryb 'negetyw 
— pozytyw' zrealizowano drogo zealany. w wyf«oływ6czu e lektro- 
fotogreflcznyB. pozytywowego nośnika typu 'S 2 ' /”m<>5'/ ne od- 
wracejocy nośnik typu 'S 3 ' /'ON—l i ' / .  przy wykorzyetenlu zaw- 
eze tego eeoego proszku wywołującego /tonere/ typu 'S  Cz' 
/'KSCz-42'/> Mfyalenlone nośniki 1 toner ee produkowane sery j
n ie w ZSRR.

Aby zapewnić c log ło  ekeploetscję eperetury kserograficz
nej dułe znaczenie ae regeneracje 1 powtórne nanieelenle se
lenowej warstwy elek tro fotogra ficznej ne cylindry, które prze
pracowały przewldzieny okres.

W WINITl zoete łe  zorgenlzowana odpowiednie ełu lba. zebez- 
pleczeJocs właściwa rea lizac ja  pełnego cyklu technologicznego 
włącznie z  próżniowym nepylanlea 1 reeteurecJa waretw seleno
wych pr^tytau iie dla wszystkich podstawowych zagranicznych mo
d e l i  typu “Xerox—720". "Xerox—1CXX>“ , "Xerox-660", "Xerox-3600"
1 redzlecklch aparatów keerogreflcznych typu "ER-SOOK".^R-210K"
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~ER—420/600~a ~ER»600K" z  zechoneniee odpowiedniej kon tro li j e — 
ko6cl X e lektrofotogrefloznych  peraeetrów regenerowanych cy lin 
drów. Dla zeutomeryzowanego eyatenu wyezuklwawczago na n lk ro fi-  
azech w SBK WINITI wyprodiAowano doświadczalny model eelektora 
wyazuklwewczago typu

H urządzeniu Tetok** znejdyje e l f  etendardowe keeete ze - 
w lerejgce 30 m ikroflaz formatu 30S x 14B aa. Z pulpitu podawa- 
ny je e t  numer potrzebnej m ikroflazy orez współrzędne p61. na. 
których zSWerty je s t  deny artykuł lub dokument. Numery e lk ro - 
flB zy oraz współrzędne pól ^ e ra to r  zna z  tabulogramu /wydru- 
кц/ eyatemu inforaecyjno-wyazuklwawczego. który otrzymano z  
drukarki wlarezowej вас lub t a ł  wyazukuja ja  we wcześniej 
przygotowanych ketalogechj gdzie  zewerte eę In foraacje  o prze- 
azukiwanym zb io rze . K ate logl t e  zaw leraję odpowiednie " t a b l i 
ce tłuaaczeó** danych b ib liogra fIcznych  o śród le  pierwotnym, 
autorze, temacie lub Innych oraz wapółrzędne zalkrofilmowanej 
In form acji. W azeregu przypadków przy organ izac ji gromadzenia 
zbiorów ne mlkrofleżach celcnwe je a t .  aby w keZdej keaacle w 
plerwazym kadrze a ik re fie z  efotografować katalog c e łe j kase
ty . wówczas przy o rgan izac ji Zbiorów w apoaób tematyczny /"pod
zb iory"/  w urzędzenlu " le to k " wskazana pola wyprowadza e lę  ne 
ekran aonltora 1 operator mole łatwo okreś lić  współrzędne a r ty 
kułów. dokumentów 1 Innych materłełów zepotrzebowenych przez 
abonenta. Odpowiedni progrem wyazuklwewczy zapewnia aelektyw- 
ne 1 eutomatyczne wybranie potrzebnej a lk ro fla zy  z  kaeety 1 
wprowadzania j e j  na ekren aonltora. latotnym udogodnieniem e -  
peratu "la tok " je a t fa k t. ±e mogę być w nim zeatosowane etan- 
derdowa a lk ro fla ze . bez watępnago icodowanla /awchanlcznego lub 
optycznego/ na polacśt m lkrofiezy /typ m lkrofiezy i^g normy ra
dzieck ie j -  MF-16 wg COST 13.301-75/. £rednl czaa wyszukiwa
nia m lkrofiezy wynoel około 4-5 eekund. a konkretnego kadru w 
polu a lk ro fla zy  około 3-4 eekund.

Urzędzenle zapewnie eutomatyczne uzyskanie z wyszukanych 
mlkrokedrów powiększonych kop ii eporzędzonych na papierze e - 
lektrofotogreflcznym . z  wydejnośclę -  przy pracy c lę g łe j  -  o- 
koło lO kopll/mln. 2ędanę Ilo ś ć  kop ii podaje operator z  pulpi
tu . Pu lp it wrez z  te b llc ę  Im itq je  pole m lkrofiezy.a panele
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Indukcyjne podejf liczbę kopll« nuner mikroflazy 1 numer ebonen- 
te . Specjelnle niA>ui]oweny blok elektroniczny eucometycznla formu
łu je  1 Mpleuje и pierweze górne pola poerlgkazonej kopii na pa
pierze numer abonenta zaeawlejgcego dokunent, Fowlękezenla w 
tryb ie  koplowenia -  IB t i,  przy formacie kopii -  210 x 297 mm. 
kopie elektrofotograficzna uzyskuje alę przez aucbe iłymoływanle 
metodę tzM. magnetycznego pędzla. IVymiary urzędzenla 1400 x 
1170 X B50 mm. Maga -  1Б0 kg.

IW ato le  urzędzenla Mbudowano pojeanlk na 22 panele co o- 
znacza. Za wewnętrz mole być przechowywany zbldr o pojemnoicl 
około 40 OOO p61, ■ Strefa archiwalna zbioru znajduje a lę  poza 
aparatem 1 moZa być rozezarzane w apoedb nieograniczony. Pana-’ 
la  и ta j a tre fla  mogę przechowywane ne apacjelnych ata le- 
Zech lub w azefach zaechanlzowanych typu "Z lppal".

Urzędzenla typu " la tok ' aogę być Integralnę czędclę zaa- 
tawu drodkón technicznych meehenlzacjl i  eutematyzaejl ayata- 
mów przachowywanla. wyszukiwania i  odtwerzanla dokumentów. O- 
mówiona eparety 'K aerogra f 1 "latok* mogę być wykorzyatywana 
jadnoczeónla pra^ wapólny^ praca^ z  zestawem ‘ Pentakte**. 
przy czym wapółpraca ta nla wysiaga jakichkolwtók iłodatkowych 
prac adaptacyjnych.

Otwieraję a lę  duZa perapaktywy dalazago podnlaalanle po
ziomu automatyzacji 1 możliwości wykorzyatanla eelaktorów ty
pu "is tc ik '. przy akaploatacjl l ih  równocześnie za środkami 
wepółczaanej techniki obliczanlowaj.

Przy organizacji zbiorów o nleduzaj pojemności calowa 
je e t  wykorzystania azeragu nlaakoapllkowanych środków do me- 
chenicznago przechowywania 1 wyazuklwanla Informacji na cSys- 
kretnych mikronośnikech. Do urzędzeó tego typu zaliczamy:

-  unlweraalny eelektor mlkrofiaz 1 mikrofilmów:
-  perforator a lk ro flaz:
-  perforator mikrofilmów;
-  azafy do magazynowania mlkrofiaz;
-  ezafy do megazynowanla odcinków mikrofilmów.
M lkrofleze 105 x 148 as za pomocę perforatora kodują alę

metodę obrzaZnej perforac ji 1 uatawls a lę  w znormalizowanych 
keeetach. W jednaj kasacie mieści a lę  do 300 m ikroflsz. Kasatę
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wkłBde «xę  do aalektore. na pu lp lcla  którego ł^blerany Jeat 
plęclopozyoyjny kod mlkroflaza wolaka a lg  klswlaz wyszukiwania 
i  specjalny meehanlza 'w yclgga ' Igdang Jedng lub k ilka n lkro- 
f i s z  oznaczonyob tyn aawya kodem, śradnl czaa wyszukiwanie wy
nosi od lO do 15 sekund. Do tego amaego selektora w celu zae- 
chenlzowansgo wyszukiwania mole być wprowadzona wyslanna keae- 
ta  zawŁeraJgoa zakockswana w tan aaa sposób odcinki w lkrofllnu
0 foraec le  35 x 160 mm. Kasety z  alkroffllmaal lub n lk ro flaza- 
ml przechowuje s lg  w obrotowej oztaroeekcyjnaj s za fie  selek
cyjnej /kgt obrotu -  360°/. Pojeenoóć azafy -  60 kaset lub 
18 tyaigoy n lk ro fis z . co odpowiada zbiorowi o ob jgtoóol ponad
1 eln  stron -  kadr in form acji. Parforator 1 selektor ag urzg- 
dzaniaml, która mogę być umlsaziaone na a to ls j mejg ona wymlery; 
375 X 314 X 198 mm /perforator/ 1 375 x 252 x 97 aa /selektor/.a

Calomte Jest stosowania zeprezsntowanyoh urzgdzaó w e to -  
aunkowo prostych zmechanizowanych systemach Inforaacyjno-wy- 
szuklwawczych. w instytucjach realizu jących plarwazy etap prac 
nad budowę aystamu. Umolllwl to  rozwlęzanla azersgu zedaó ma
gazynowanie 1 wyszukiwania proetyml 1 nlekosztownyml środkami.
IV tego typu instytucjach.w pełn i uzasadniona Jest na pierw— 
a ^ ^  etapach wdrolania zmaohanlzowanago eyetaau Informacyjno- 
-wyezuklwswczsgo stoeowanle odcinków mikrofilmów o foraacle  
35 X 160 mm.doatępnago i  szeroko stosowanego przy wykorzysty
waniu 35 mm a lk ro flla u  zwojowego. Wydaje a lg  również celowa 
włgczsnla do zaatanwu urzgdzeA e lek tro fo togra ficznego  eperetu 
czytajgco-powielajgoego typu "EN-llM l" /"ClKN-11—1*/. który 
pozwsla na otrzymenie powiększonych kop ii na półprzewodniko
wym peplsrze oynkowym. Aparat "CzKN-ll-l** produkowany Jest 
w ZSRR sery jn ie .

Omawiany zestaw do machanizecji gromedzertia 1 wyszukiwa
nia zmlkrofilaiowanBj inform acji efektywnie wykorzystywany 
je s t  w procesie produkcyjnym działaJgcego w WINITI aysteau 
wyszukiwania Inform acji w zakresie informatyki.

Szerokie zastosowania mikroflaz w powalnym atopniu uza- 
lelnlone jeat tmkZa od poaisdmnia odpowiedniej Ilo śc i czytni
ków. W SBK WZNITI opracowano 1 wypuazczono w niewielkiej ae— 
r i l  czytnik mikroflaz typu "CzNP-ll-l^/^OfK-SS'/» Mlkroflaze



wkłBdsnB Jest do oparstu м wAa^u z  nozlltirodcle zmiany połama
nia poziomego 1 pionowego oo zepawnla łatwe wyazuklwanla po- 
trzabnycb mlkrokadrdw. Wlalokrotnoić powlękezaA przy p ro jeko jl 
na ёкгап -  2 0 tl: foraat akranu -  290 x 210 mm« Wymiary aparatu: 
345 X 415 ma. waga -  15 kg.

URZ^ZEMA DO WTPROMAOZANIA I  REJESTROWANIA DANYCH 
HA MIKROFILMIE

Obacnla w ałulbach bibliotecznych l  Informacyjnych stosu
ją  a lg atoaunkowo nieznaczne zmniejazenle oryginałów.od 20 do 
24 razy. Jednakie nlauatanny wzrost zbiorów Informacyjnych, 
eaterlałów bibliotecznych, patentowych, archiwalnych oraz ry- 
Bunków technloznyoh, projektów 1 dokumentacji firmowej 1 goe- 
podarczej wymaga zaatoaowanla nowoczaanych metod 1 środków o 
bardziej zwartej atrukturza zaplau danydh, co pozwoli na zna
czna zmniajazania objgtoócl przechowywanych dokumentów, zeuto- 
matyzowenle 1 przyepleazenle procesów wyszukiwanie 1 odtwarza
nia Inform acji ormz zapawnl oparatywng obaługg duZaj llc z t^  u- 
lytkownlków.

Zwlgkezsnle ggetoócl zaplau denyd) Jeat jedng z  podatawo- 
wych tendencji rozwoju dulych eyatea&w archiwalnych przechowy
wanie 1 wyazuklmnle In fo ra e c jl. Tendencje ta przajewla a lg  w 
tworzeniu po Jasnych i  auperpojemnych długotrwałych urzgdzeó pa- 
migclowych emc,Jmk równlel w organizowaniu eyatamów gromadzenia 
1 wyszukiwanie in fo raao jl z  wykorzyatanlee nośników mikrofilmo
wych.

ZWlękazenle pojeamoścl nośników mikrofilmowych uzyskuje 
s ig  przez atoaowanle,zamiast obecnego atopnia zeniejazenie 
/20-24 rmzy/, dulego /50-100 razy/ 1 bardzo dulego /100-250 ra
zy/ stopnia zmnlejazenia orez w przypadku aikrofiaz,zam lsat 
atandardowych m ikroflaz o pojemności Б0 -  96 pól zaetoaowanle 
superfisz o pojemności 200-300 p ó l,1 da le j ultram ikroflsz 
/ u lt r a f Is ^  o pojemności 100-10 OOO pól 1 w igcaj.

2^ granicg ctjraz azerzaj etosuje alg zmniejszenie akeli 
w granicach od 24 do 42 /48/ razy, ezczególnle przy zastosowa-
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nlu syetem6w ‘‘CON", które Myprowaózsję przetworzone dene przez 
BSazynę cyfrowe bezpośrednio ne e lk ro fie z e .

Nalely podkreślić. ±e w ostatnich lataóh opracowano pro
totypy. egzaaplarze dośwledczelna oraz eeryjne odpowiedniej 
eparetury zapewniającej zapla o wysokiej Jekoścl 1 odtwarza
n ie dokuBentów przy zachowaniu duiej ó k e ll zan lejazenla. w 
granlcech od lOO do 150 rezy.

Wapśłczeeny pozion optyki, eeterla łów  fotograficznych o 
wyaoklej zdolności ro zd z ie lc ze j, precyzyjnej aparatury orez 
technologia geatego 1 aupergeatago adkrozaplau dokueantów etwa- 
rza je  realne techniczne przeełahkl do zeetoeowania u ltrae ik ro- 
f i s z  /UMF/. Oednakle wydaje a lg .  ±e na drodze praktycznego 
wdrożenia UHF napotkeiay na bariery o charakterze psychologi
cznym 1 organlzecyjnya. IV ostetnlch letech  obserwuje a lg  pc||w- 
atanle nowych perspektywicznych kierunków w rozwoju techniki 
ggatego 1 auperggatego n lk roz^ lsu  dokumentów — ag to  przede 
wszystkie metody oparte na wykorzystaniu środków mikroelektro
n ik i obwodów scalonych, h o lo g ra fii 1 mikroskopii elektronowej 
/1.2.6/.

Optyczne metody sporządzania u ltram lkroflsz charakteryzu- 
jg  a lg  dwuatopnlowyn procesem a ik ro fo to g re fll według echenatu: 
oryginał — pierwotny mikrofilm — wtórny m ikrofilm.

Pierwszy etap procesu /oryginał -  a lk ro flla /  przeprowa
dzony je s t  ne standardowej aparaturze dajgc Jako produkt f i 
nalny 16 lub 25 mm e lk ro film  zwojowy lub n ikroflazg o zn n le j- 
Bzanlu lO^O-krotnya. W drugim etap ie otrzymuje a lg  e lk ro fie z e  
poprzez mikrofilmowanie uzyskanego poprzednio m ikrofileu ze  
zmnlejeżeniem 5-10 razy. Pojemność Informacyjna sporzgdzonych 
tak UMF wynosi 1000—3000 pól tekstu, przy pojeenoścl Jednego 
pola około 5 OOO 1 wlgcej znaków.

Aby uzyskać równowSłng pojemność przy zaatoeowanlu binar
nego zapisu danych niezbędna jea t panlgć maszyny cyfrowej o po
jemności /4 -  15/.10^ bitów. Mówlgc Inacze j. Infornaoyjna po
jemność jednej UMF przawylazs pojemność peolgc:! operacyjnej 
/РАО/ współczesnych seryjnych maszyn cyfrowych 1 Jest porówny
walna Jedynie z  pojemnościg pamięci zewnętrznej ne dyakech ms- 
gnatycznych /7,25 • 10^ b a jtó i^ . Przy oalggnlgclu zmnlejazenla
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30(>>krotnego /rozBlar kadru 1 x 0«66 шщ/ lAaecliM pojaanodc In- 
forMBcyJne “pealecl ■ilkroffllMMMeJ*’ na UHF foraatu 7S x 125 м  
okredlana llodc ld  znaków w 1 zbioru wola oalegnęćs 2 > ici^ 
alfanimerycznych znaków / z  teka tu w poatad  waazynoplau/ lub 
e  • id ^  znaków / z  tekatu drukowanego/ go Jeat równowalne właś
ciwej pojeaności paalaci blnarnaj la6«10^ — 6aó*10^ bitów w 
1 ca?. Oznacza- to . Ze p rzy  rak a^aoklaj ek a ll zanlejazanla 
właściwa pojeaność znforaecyjna **paad.gcl alkrofllaowaj" oalgge 
wakalnlk od 400 do 1600 1 wlacej erkuea^ a^dawnlc^dh tśkatu w 
1 ca^ gronadzonego zbioru.

Znaczne zan lejazm la wyaaganej powierzchni przy zaatosowa-
nlu UMF obrazuje ponllai^ przykładt ualeazczenle 10 OOO atronlc

2foraetu A4 na nośniku peplarowya /w eka ll 1:1/ wyaaga 610 a 
/«ffizyatkla at голу znajdowałyby a l§  na 1 płeazczylnle^ na 35 on

Oaikrofllale zwojowya — B o :  na atendardowych alkroflazach 
/105 X 148 ШЩ/ -  60 Polowych -  2 B^: na UMF z 1000 pól -  0.2 a^!

Infomacyjna pojaaność UMF o długości 150 na 1 azarokoścl 
35 na wynosi 2000 etron takatu co odpowiada paczce papieru fo r
aetu A4 o itysckoścl 178 aa. Gdyby strony ta poukładać obok s ie 
b ie  to  zajęłyby one obazar o w ielkości 6 stykejęcych a lg  ze ao- 
bę boisk p iłk i nośnej, średnie pojeaność jednaj Ul-F odpowiada 
całemu zwojowi 16 nn nlkrofilmu /długość zwoju -  30 a/; 33-50 
atandardowyn MF; 720 -  Ю50 a taśny nagnatycznej; dwu pakletoa 
dysków nagnetycznych Itp .

UMF zawierajęce 1 nln stron oryginałów bibliotecznych 
nolna ualeścić w niew ielkla pudełku o wynlarachi 10 x  7.6 x 
12.7 ca. IV praktyce w jednej standardiowej skrzynce kartorako- 
wej. przy wykorzystaniu nośników w postaci UMF.noZna uaieśclć 
tematyczny zbiór lite ra tu ry  jednaj z fjziedzln nauki i  techni
k i lub b ib liotekę akładajęcę a lg  z  lO^ tonów kslęZek /kalda o 
objętości 10^ stron/.

W ШГаТХ zrealizowano w formie eksparynentalnego prototy
pu zestaw aparatury do sikrozaplau, kontektowego i  projekcyj
nego kopiowania, jak równie! wizualnego odczytywania informa
c j i  z  u ltram lkroflsz. opracoweno technologię aikrofotografo- 
wanla.kopiowania orez odtwarzania dokumentów, przy mrysoklm 
stopniu zanlejazanla w granicach od lOO do 150 razy /8/.
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urządzenia  do korekty tekstu

Przy  automatycznym skład zie  fotografic:zny«

Oednya z nejbardziej złoZonych a zarazaa plarwazopXanoviych 
ргоЫавба przy tworzeniu eyateedw inforaacyjnych jeat oparatyw> 
ne przygotowania i  edycja druklaa róZnago rodzaju wydawnictw 
inforBScyjnych. Realizacja tego zadania'napotyka na trudnodcl 
polegające algdzy Innyal na tya« Ze wazyatkie pozycja drukowa
ne wymagajg duZaj gat^ alfabetów, etopnl plaaa oraz Ic^ kro
jów. I  tak na przykład aby opublikować podatawowa wydawnictwa 
inforaacyjne DINITI /włgezajge najbardziej złoZona pod wzglę- 
dea poligrafIcznya wydawnictwa jak np. 'T^eferetlvnyj 2urnalV 
wyaagany jaet zestaw róZnyćh ayaboll arynoszgcy ponad 1200 zna
ków.

Efektywno rozwlęzanla tego probleau aoZllwa jea t dzlgkl 
zastosowaniu wapółezesnych aetod 1 órodków fotograficznego 1 
elektronicznego składu tekstu.

Zaetosowanle fotoskładu w poleczeniu za środkaal olektro- 
nlcznaj techniki obliczeniowej, przy opracowaniu In forasc jl, 
je s t  jednya z  głównych kierunków autoaatyzacjl technologicz
nych procesów przygotowania 1 edycji wydawnictw Inforwacyjnych, 
z  arykorzyetanlaa eac, techniki alkrofllaowsj, reprogra fll 1 po
l i g r a f i i .

Metody elektronicznego fotoskładu z  wykorzystanlaa szybko 
dzlałajecsgo urzgdzenla do fotoskładu "D lg lset” / flray  ‘Dreli*' -  
RFN/ 1 aaszyn cyfrowych s e r i i  ^Jednolitego Systaau /DS/ sg po- 
eyólnle wykorzystywane w praktyce przy przygotowywaniu azeregu 
wydawnictw Inforaacyjnych, w raaach dzlałajgcego w WINITI zau- 
toaatyzowanego eysteeu w zakresie nauki 1 techniki -  ASSIST^IT 
/3/.

Fotoskład wspólnie z  waszyng cyfrowg jast afektywnie wy
korzystywany takZa za granlcg w słułbach w In foraacjl, wydaw
nictwach 1 drukarniach wielu krajów. 3ednakle saa procea wy
korzystywania fotoskładu w połgczanlu z  ewc rozwija alg wolno, 
a zakres wykorzystywania fotoskładu dotgd jast ograniczony.

Mało realne stydaja e lę  zastoaowanle bardzo szybkich 1 
kosztownych urzgdzeó do fotoskładu typu "D lg lse t' czy "Llno-
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tron" w ośrodkach In foraacji raiAoMej dradniej Mlelkośct.
W odrodkacsh tych tiardzlaj uzaacdnlone ekonoelcznła Jest zain> 
stalowanie prostych i  tahazych Arodków elaktroaachanlcznego 
fotoskładu z  zastosowartlaa klasycznych aaezyn do fotoskładu*^. 
Maszyna taka. o nazwie firnowej **2NFA~ produkowana Jeat se
ry jn ie  w LeningradzklB Zakładzie Maszyn Poligraficznych. Obe
cnie przeprowadzane mą prdby salroiania zunifikowanego zestawu 
urz^dzsd do fotoskładu na bazia nowego autoaatu "FA-SOO** /4/.

Jednak powszechne stlroZenie urzsdzsd ilo fotoskładu w pra
cach ełuib wydawniczo-poligraficznych i  ośrodków in foraacji 
Jest w powałnya stopniu ograniczone trudncóciaai adsZanyai 
z  dokonywaniaa korekty i  łaseniea tdkstu.

Technologią składu fotograficznego aoZna scharakteryzować 
nestgpujgco. Z waszynopisu oryginału za poaocg autoaatów ko
dujących Jest przygotowywana taóna dziurkowana, która niestety 
z zasady zawiera pawnf iloAć błędów. Do korekty -  przed skła- 
dea — taóaę perforowany nalaZy rozkodować /wyświetlić/. Bioręc 
pod uwagę, ła  w pracach poligraficznych występuje duZy asorty- 
aent znaków, praktycznie nie aoZna sprawdzić poprawności zako
dowanej InforsMCJl na taśaie dziurkowanęj na Zadnya ze stan
dardowych aonltorów. gdyZ poaiadaję one ograniczony repertuar 
znaków.

Z tago względu do aporzędzsnia wydruku kontrolnego dla 
korekty arykorzyatywany Jeat aaa autoaat "ZNFA". co z punktu e- 
konoaicznego nie znajduje uzasadnienia /nieprodukcyjne wykorzy
stanie aaszyny do poaocniczych pośrednich operacji i  nieuzasad
nione srykorzystywanie do tego celu drogich aateriałów fotogra
ficznych itp ./ .

Z fotograficznego odwzorowania /na papierze lub f ila ie /  
oporzędzana Jest kopia kserograficzna /odbitka korektoraka/. 
calee przeprowadzenia korekty tdkstu. Następnie nanosi s ię  po- 
praaści korektora bezpośrednio na papier fotograficzny co Jest 
niezwykle trudnya i  kłopotliwya procesea. w zaleZności od llo ś-

X / ,N takich иггв0геп1аЫ1 forsowanie tekstu odbywa s ię  bezpośre
dnio na taśBiie filaowej /papierze światłoezułyp/ poprzez ko
le jne eksponowanie znaków przez ten lub inny nośnik znaków -  
przezroczysty dysk. cylinder itp .
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c l  bł«d6«r ponowni* kodowany jm t  cały akapit tekstu lub tylko 
-po8zczeg61na Jego fragaenty. a najczetelej p*rff>roweny Jest na 
nowo CMły tekst.

Aby wychwycić 1 poprawić wszystkie blgdy 1 uzyekać prawi* 
dłowe "gwarantowsng** tadag dziurkowany овамПапе powylej procesy 
perforowania, odczytywania, kopiowania 1 korekty powinny być 
powtarzane od 3 do 4 razy. Tak więc. Jeet rzaczy zrozuelsły, 
l e  przy te j technologii korekty znaczne za lety fotoekładu 
praktycznie a prowadza Jy e ly  do oilnlwM. Dla rozwlyzanla proble- 
Bu korekty tekstu w tachnologlcznya procesie fotoekładu eogy 
być stosowane rćłne eetody. z  ktćrych podstawowysl sys

a/ wetody algorytaiczne z  wykorzyatenisa esc:
Ь/ zaetosowenle specjalizowanych aonltorów ekranowych 

operatywnego rozkodowania 1 korSkty nośnlkdw aaszyno- 
wych:

С/ eetody koapleksowa autoeatycznego przygotowania wydaar- 
nlctw z orykorzystanlee drodkćw sto.

W Koeblnacle Produkcyjno-Wydawnlczys IWINITI, wdrożono te 
chnologię składu fotogreflcznego wydawnictw inforeacyjnych w 
oparciu o radzieckie autoeaty fotoskładu *'2NFA~, 1 opracoaeny 
w SGK WINITI,specjalnie dla celAw korekty,koapleksowy zestaw 
urzydzeń adLdeokontroll 1 re jes tra c ji -  'KWIR**/10/.

Zestaw "KWZR* składa s ię  z  następujycych urzydzed:
-  ad.eloznakowy ekranowy pulpit koraktorskl /“КЕР-Х"/:
-  urzydzenle re jes trac ji tekstu z  ekranu laepy katodowej CRT 

na adkroflla /rejestrator korektorskl elkrofllaowy -  ~RKM-
I V :

-  aparat elektrofotograficzny do otrzyeywenls powiększo
nych kopii z  a lkro flleu .

Proces technologiczny składu fotograficznego z zastoao- 
wanlee zestawu "KWIR" przebiega następujyco.

Taćeę dziurkowany przygotowany w urzydzenlu kodujyco- 
-liczycye zekładawy do rejestratora elkroflleowago "RKM-l". 
który rea lizu je  odczytanie danydi z  taóny. wyświetla znaki 
na ekranie leepy CRT 1 bezpośrednio przenosi znekl z  ekranu 
na 35 aa f i l a  zwojowy.

94



Ивквуша1па ezarokoóć Niersze, foraomnego na ekrsnla CRT 
wynoal 64 ayabola. Pozaala to na wykorzyatywanla urzydzonia я 
przygotowywaniu wydawnictw z  doatatacznla azaroklogo zalcraaw 
zagadnlaA.

W urządzaniu ~RKM-1~ zaatoaowano zaaadg watrycowo-aozal- 
kowago forwowanla syaboll o wyackla stopniu dyakretyzacjl po
la  -  U  x 14 punktów na znak. Tak wyaokl stopień "rozbicia" 
pola pozwala na foraowanis praktyczni# dowolnych znakOw w du- 
ła j gaalo krojów plena l  uzyskania Jakości odwzorowania uaolll- 
wlajecaj aftaśclwy przebieg procesów korektorsklch. 3ako gene
rator znaków srykorzyatuje alg atałe urzgdzenle paalgclowe wy
konane na rdzeniach elektrowagnetycznych, Urzgdzenle panlęclo- 
we znajduje alg w epacjalnej kaeacle« co pozwala na azybkg 
zalang alfabetów, krojów pisa 1 Ich wielkości.'

Pojeanoóć jednej kasety wynoel 224 eyabole. w zależności 
od konkretnych potrzeb, aolllwoścl znakowa urzgdzenla aogg 
być aukcaeywnle powlgkazone poprzez zestoetmania dodatkowych 
kaaet. bgdgeych swego rodzaju elektroniczny# nagazynea znaków. 
Przelgczanle kaaet. w dowolnej koablnacjl odbywa alg autoMty- 
cznle według sekwencji rozkazów z  taśwy dziurkowanej. Owie na- 
tryce urzgdzanla "RKM-1" poaladajg zestaw plan analogiczny do 
koapletu znaków Jsdnego dysku "2NFA" /450 syaboll/.

Wyprcmadżanls tekatu na aikrofUn odbywa a lg  przy ruchu 
"start -  etopoarya" a ikrofllau . w stosunku do układu optyczne
go ekapozycjl z  ekranu CRT. F ila  przesuwany Jast z  prgdkośclg 
10 pól/eek. Prędkość tachnlczna aole być doprowadzona do 5000 
znakós(/aek.. przy aakeynalnej pojeanoścl pola 512 znaków. Oed- 
nak rsalna prędkość urzgdzanla Jest obecnie zanlejszona
do 100-200 znaków/eek.. gdyZ Jest zdeteraloowans prgdkośclg 
wczytywania znaków z taśay dziurkowanej.

Hećhanlza prowadzgcy f i l a  pozwala na foraowanle zwartych 
pasów tekstu baz widocznych odetgpów poalgdzy kadrsal /od- 
stgpy poalgdzy polani aogg być róntne in terlln loa algdzywlerazo- 
wys/.

Do urzgdzanla zakładana Jeet kaseta z alkrofllaea o dłu
gości 30 a. który praktycznie wystarcza do pracy na przeclgg 
jednej zalany, co odpowiada 50 arkuezoa wydawniczys tekstu.
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Stoplert zmni.aj«z*nla przy ricapozycjl z laapy CRT na alkro- 
łlln jaat lO-krotny.

tUkrofila otrzymany z “RKM-l” przanoazony jaat do aparatu 
typu "ER-300 *11". я ktdrya aporzgdzana a« na zirykłya paplerza 
powlekazona kopia /tzm. odbitki koraktorakla/.

MaJ$c do dyapozycjl podataHoag taimę dzlurkoaan^ 1 odbit
kę koraktorakę oparator przyatępuja do pracy z Honltoraa akra- 
nowya "KEP*.

Monitor ekranoay pełni funkcję urzędzanla do korekty 1 
akłada alę z naatępujęcych zaepołda:
-  czytnika taday dziurkowanej:
-  klawiatury alfanuHarycznaj /rozazerzonaj o znaki funkcyjna/:
-  blcku laapy CRT
-  genaratora znaków, urzędzanla paaięclowago 1 elektronicznych 

bloków foraowanla taketów na Okranla;
-  urzędzanla rozkodowujęcago i  uauwajęcago wleraze;
-  urzędzanla wyprowadzania danydi z ekranu laapy CRT na taówę
-  dzlurkowanę;
- Źródła zaallanla.

W urzędzanlu “KEP” wykorzyatywany Jaat analogiczny ayataa 
foraowanla eywboll /ayataa aikroraatra/ Jak w urzędzanlu "RIOI''. 
IV aaazynla "KEP" zapavmlono foraowanla 1 wyprc»«8dz»nia na ekran 
zestawu ayaboll, w skład którego wchodzę l ite r y  alfabetu rosyj
skiego. łsclósklego. greckiego, znaki aateaatyczna 1 znaki spe
cjalne.

Dwie zalenne keaety charakteryzuję a lę  pojeanośclę znaków 
analogicznę do dysku znakowego w autoaacla ~2NFA~. Urzędzanla 
posiada aolllwoóć foraomanla znaków diakrytycznych, tzn. dodat
kowego naświetlania części znaków pod 1 nad danya ayabolea o- 
raz składu akoapllkowanych wielostopniowych wzorów Itp .

Haksyaalna pojaeność ekranu CRT wynosi 8 wierszy, kałdy 
po 64 znaki. Częstotliwość regeneracji pola na ekranie CRT 
/SO HzJ zapewnia ostre kontraatows odwzorowanie ayaboll 1 
likwiduje wlgotenla znaków,co Jest waZne przy długotrwałej pra
cy korektora z  laapę CRT. Zasadniczo oaawlane urzędzenia Ideę 
ewego działania Jest zbllZone do monitorów ekranowych, tzw.dla- 
p le l stosowanych w elektronicznej technice obliczeniowej.
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OednakJbe standardowe displsye zapewniając Jedynie zblllone 
odwzoroMnie znaków /znak generowany Jest ne polu ekładajęcya 
ale z  5x7 punktó«(/ 1 dyaponuJec ogranlczonya aaortyaentea zna
ków /zazwyczaj nie wlecej nlZ 90 do 128 znakó«(/ nie woge speł
niać wynaganych funkcji poligraficznych /adiustacje tekstu 1 
usuwanie wierszy/: brak czytnika 1 perforatora taóay dziurko
wanej takie wyraźnie ogranicza ich zeatceowanle.

Urzedzenle ’ KEP-l" Jak 1 urzedzenla '‘RKH-l* zrealizowano 
na bazie układów scalonych i  w ' układzie nodułów wyalannych.

W zwlęlku z  załolonyal zadanlsal technlcznyal "KEP" speł
nia nastepuJece podstawowe funkcje:
z/ wyprowadza na ekran CRT tekst z taóay dzlurkcvanaj /tryb 

wizualnego przedstawienia tekatu/; 
b/ dokonuje korekty tdkatu na ekranie CRT; 
с/ wprowadza dodatkowe fragwanty tekatu z  klawiatury;
0/ wyprowadza skorygowany tekst na teóag ibelurkowang; 
s/ reperforowuje czgócl taówy dziurkowanej ne inng.z powlnlę- 

clea ekranu.
W plerwszya przypadku na ekranie sole być wizualnie przed

stawiona dowolna częóć taóay dziurkowanej. Praktycznie, przy 
irykorzystanlu odbitki korektorsklej na ekran wolna wyprowadzać 
tylko błędng czgóć tekstu, która powinna być poprawiona. Urzą
dzenie zapewnia autoaatyczna odnalezienie Interesującego nas 
obszaru na taóale dziurkowanej.

Dalej, za poaocg klawiatury alfanuserycznej 1 kursora, 
ustawionego w dowolnya aiejscu na ekranie, woźllwe Jest wpro
wadzenie poprawek 1 adiustacja tekatu. KaZdy ze znaków aoZe 
być zanlenlcwiy na Inny lub wyapacjowany w obszarze nie tylko 
wiersza, s ls  1 całego рсЛ.а -  w zależności od typu rozkazu, 
podanego przez operatora z  pulpitu. Kursor zawsze ustawiony 
Jest bezpośrednio w s tre fie  wniesienia poprawki. O ele li w wy- 
branya ełowle opuszczono U targ to kursor uatawiany Jest w 
tya wlejecu. gdzie należy wstawić brakujgcg l lt e r g ,  a słowo 
lub czgóć wiersza sutonstycznie rozsuwa s ię . Usunięcie wier
szy odbyws s ię  przez specjalne urzędzenle obllczajęce szero
kość znaków z  ówiatlnya wskaźnlklea s tre fy  powijanych wierszy 
i  sygnalizację przepełnienia wiersza.
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Niezbędne uzupełnienie teketu • «  wyproMdzane z  klawiatu
ry i  wprowadzane м odpowiednie aiejece na ekranie. W za lełnoi- 
c i  od lyczenie operatora aokna zalanić lualnację znakdw na e- 
krenie. MoZa .on równiaZ dokonać zaiany kroju plaaa z antykwy 
■ia kuraywę /etopieA pochylenia bkoło 70*V> Po proceale korek
ty operator podaje rozkaz 1 Inforaacje z  ekranu autoaetycznle 
perforowana ее na tadaia. Na cadae dziurkowane aoZe być arypro- 
wadzona nie cała inforaacja z  ekranu, lecz tylko te , która 
znalazła ale ponlędzy znakaal kuraora.

Na Życzenie operatora nowo wyperforiMaana taóaa aoZe być 
ponownie Biyówietlona na ekranie w celu powtórnej kontroli. 
Częócl taóny pierwotnej.nie wyaagajece korekty woge być baz 
uwidaczniania na ekranie bezpośrednio reperforowane, przez 
podanie tylko rozkazu określaJecego plerwezy 1 oatatnl wlerez 
danego akapitu. Perforator "PL-150" reperforuje taśwp, a foto- 
czytnik ‘ IS-ISOO* wczytuje dane z taśey. Obydwa urządzenia eę 
Integralne czpścle naezyny ~KEP*. Tak otrzymana taśma dziurko
wana moZe być wykorzystywana do sterowania automatem do foro- 
akłedu *’2NFA'‘ .

Za pomoce zaprezentowanego zeatewu urzedześ wideokontro- 
l i  1 ra jee trac ji aparat ~KW1R~ apełnle wazyatkle podstawowe,
8 równocześnie najbardziej pracochłonne operacje mtępne 
przed etapem fotoskładu. Otrzymana z  eutomatu k lisza  fotogra
ficzna z tekstem słu±y dalej Jako makleta-oryglnał do eporze- 
dzanla formy drukowej.

W zasadzie do wizualnego przedstawienia taśmy, pełnej ko
rekty teketu.wprowadzenia wszyatkich poprawek 1 przygotowanie 
nowej akorygowanej taśmy dla "ZŃFA" moZna by wykorzystywać 
tylko Jedno urzędzenie /do wldeokontroll/ "KEP". Taka metoda 
uprościłaby proces technologiczny przygotowania wydawnictw. 
3ednakZe w praktyM okazało a is . Ze zrealizowanie wszyatkich 
tych operacji, posługując s ię  tylko ekranem RCT, baz posiada
nia odbitki korektorsklej, Jeet zbyt akoapllkowane dla opera
tora.

Praca przez dłuZszy czas z  ekranem przy korekcie całego 
teketu powoduje szybkie zmęczenie korektora i  możliwość prze
puszczania znacznych błędów, co is to tn ie  obniZa efektywność
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procesu korekty. Taki eyetee pracy ayaagałby dułaj l l o ic l  ao- 
nltorda z pulpłtaal /dla kaZdego korakcorp/. Poza tya, złoZo- 
noić procesów wydawniczych wyaaga odbitki korektorafclaj• co 
baz wotpianla jes t wygodnlajaza 1 przyjgta zwyczajowo w pra> 
each korektorekleh.

WladoBo JadnakZa. ±a w wielu zagranicznych wydawnictwach 
1 zakładaćh poligra ficzny^ do podstawowych prac korektoraklch 
wykorzystywana ag wyłgoznla aonltory ekranowa,

Ш palni raalnr je s t raalłzcwanla szerokiego zakrsau prac 
korektoraklch, w oparciu o aonltory ekranowa.z poalnleclaa wy
druku odbitki koraktoraklaj -  pod warunkiaa arykorzystania enc 
która w tya przypadku srykonuja znaczng ezgóć prac przy foraowa- 
nlu przygotowanych do arydanla tókatów.

Prry zaatoaowanlu aac zaeadnlcze funkcyjna aolllwoócl 
przedatawlonsgo sposobu przygotowania wydawnictw Inforaacyj- 
nych wogs ulec rozszerzeniu. Wykorzystania aac nla spowoduje 
orykluczanla oaawlanych urzsdzaó 1 nla neguje przyjgtaj techno
lo g i i .  lecz przeciwnie aprzęgnlgcle ich z aac pozwala na bar
dziej efektywne Ich siykorzystanla. a niejednokrotnie rozszerza 
aoUlwoócl tych urzędzeó,znacznie wykraczające poza prace edy- 
torsko-pollgraflczne. I  tak na przykład aac 1 urządzenia typu 
'RKM' pozwolą na wyprowadzanie na alkrofllasaatarlałów In for- 
aacyjnych dla-wąskiego kręgu użytkowników w ayatanle SOI,od
powiedzi na Indywidualna taaatyczne zapytania uZytkoemlków. 
aatarlałów do blulatynów In foraacjl sygnalnej, wykazów b ib lio 
graficznymi literatury 1 opisów patentowych, erynlków retro
spektywnego aryszuklwenla In foraacjl. preprlntów Itp . Wszystkie 
te Inforaacje nogę być doetarczone użytkownikowi w postaci e i-  
krofllnowanej lub powiększonych kserokopii.

NaleZy penlętać. Za nie bez znaczenia pozostaje problsa 
przechowywania odbitek korektoraklch na n lkroflln la .

Wchodzęce w skład zestami “KWIR“ urzędzenla nogę równie! 
w sposób efektywny być zastosowane saandzlelnle: urzędzenla ty
pu *KEP" Jako nonltor ekranowy wejócls/wyjócls o duZeJ geals 
krojów pisę.ze ponocę którego abonenci nogę prowadzić bszpoó- 
rednlę konwersację z  naazynę cyfrowę urzędzenla typu "RKM" -  
Jako aparat typu 'COM** /Coaputer Output H lcroflln  / dla szyb
kiego wyprowadzenie In fornacji z  konputera na a lk ro flla .
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w SBK WINITI skonstruowano doćwieclczalne urządzenie typu 
' ‘Wldeofoto -  600". pozwalające na zastosowanie wielu krajów 
plse na ekranie eonltora 1 bezpośrednie wyprowadzenie tekstu 
na e lk ro flle  /5/. Nelely podkreślić. Ze aparaty typu COM po
zwalają nie tylko na wyprowadzenie Infornacjl dla użytkowników 
na n ikrofllw le. ale równleZ przygotowywać do druku offsetowego 
wydawnictwa Informacyjne o nalye nakładzie. Przeprowadzone eks
perymenty wykazały. Ze Is tn ie je  reelne możliwości edycji, w o- 
parciu o technikę offsetowe, wydawnictw o małym nakładzie z  bez
pośrednim wykorzystanles mikrofilmów, otrzymanych z urzedzenle 
"RKM". Przy wdrożeniu emc poważnym Mnkamentem je s t prędkość 
wczytywania taśmy dziurkowanej będecej nośnikiem Informacji, 
w tym aspekcie najbardziej perepśktywiczne jes t stosowanie teśm 
magnetycznych 1 dysków magnetycznych.

Komputery w systeamch zautomatyzowanego przygotoicywanla 1 
wydawanie materiałów Informacyjnych naleZy rozpatrywać nie ty l
ko jako potęZne urzedzenle do automatyzacji zrutynlzowanych pro
cesów poligrafIczno-wydswniczych, lecz równleZ jako urzedzenle 
pozwalajęce na sutomatyzowanle funkcji niedostępnych dla ełuZb 
pollgraflczno-wydawnlczych, e w szczególności -  w eposób automa
tyczny forarawać na wyjściu systemu Informacyjnego bogaty asorty
ment materiałów będecych syntezę maszynowego opracowania "surow
ców Informacyjnych", które zostały dostarczone do systemu obsłu
gi informacyjnej 1 se przechowywane w pamięci maszyny.

Tłumaczył Jędrzej Wróblewski
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TECHNICAL EQUIPMENTS FOR MECANIZATION 
ANO AUTOMATIZATION OF INFORMATION PROCESSES

S u ■ ■ a г у

The authora of the a rtic le  praaent aoaa toola o f Inforaa- 
tlon technology worked out at the Special Conatructipn Bureau 
o f the All-Union Inetitute for Scien tific  and Technical In for- 
aation aervlng to aecanization and autoaatization o f proceaaea 
o f docuaentetlonal Inforaation atoraga, retrieva l and reproduc
tion. Thera are deacribed aoae xerox devlceSf davlcee for ato- 
rage. retrieva l end reproduction o f a lcrofilaed  infornation and 
devlcea for quick output o f data on a ic ro fila . Soae data are 
given about the devlcea for correcting text when ueing of euto- 
Biatic photocoaspoeitlon of text.

CFĘIICTBA ШБХАНтЦИИ И АВТСЖГИЗАЦШ ИНФОРМАЦИОШШ 
ЕРОШХХЗОВ

Р е S в к е

Б статье рассыатщваптся средства Евфориационвоб техники , 
ссвданнне в Специальном Конструкторском бюро Всессяозного ннсти- 
т7та научной и технической информации /ОКБ ВИНИТИ/ для ыеханн - 
вации и автоматизации процессов хранения, поиска, вывода, регис
трации и восцроЕзведенЕя жиогментальвой информации. Обсухдаются 
созданные в СКБ ВИНИТИ опытные образцы: ксерографической копиро- 
вальяо-множительной аппаратуры; аппаратуры и устройств, предназ
наченных для зфанения, поиска и восцроизведония ыикрофильмирован- 
ной информация; аппаратуры, обеспечивающей ско1>остяой вывод и 
регистрацию дятпшт на микрофильм; вддеотерминальных устройств 
корректуры для фотонабора слохных текстов.
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MIŁOSŁAW KUNICKI
Instytut In fo rM c jl Naukowej, 
Technlcznaj 1 EkonowlcznaJ

KSZTAŁTOWANIE Się ОРОООЕАЙ PRACOWNIKÓW PDLSKIEO SŁUZSY 
INFORMACYONEO W ZAKRESIE SPOSOBÓW ICH INFORMOWANIA 

/w parapaktywla do 2000 roku/

Wykorzystuj«С prognozy do 2000 roku dzia ła l
ność! inforaacyj na J w Poleca, przadatawiono 
perapWktywy kaztałtowania się upodobań utyt- 
kownlkćw ayetaau Inforaacyjnago o te o r ii  1 
praktyce działalności InforaacyJnaJ. W bada
niu tych upodobań wykorzystano grupę eksper
tów raprezentujęcę kadrę pracownlczę polskiej 
ałuZby InforaacyJnaJ. Kwestionariusz przed
stawiony ek^artoa zawierał pytania dotyczęce 
aetod inforaowanla oraz fora In foraacjl /stan 
w 1976 r . .  tendancje w latach 1977-1999 i  
etan w roku 2000/. Opinia ekspertów wskazuję 
na: 8/ roanęce znaczenia blaZęco serwowanych 
in foraacjl aaaokeztałcenlowych. b/ nasilanie 
się zapotrzebowań 1 wzrost przydatności fora 
in foraacjl o wysokla stopniu przetworzenia,
0/ nlezaiennle duZe znaczenie in foraacjl po
chodnych w Języku polskie, ze względu na o- 
szczgdzanie wysiłku Ich przyswajania /stresz
czenia autorskie/.

W 1976 roku zakończono w Instytucie In foraacjl Naukowej. 
Technicznej 1 EkonoalczneJ serię  prac prognostycznych dotyczą
cych perspektyw działalności InforaacyJnaJ w Polsce. Oedna z

"Zagadnienia In foraacjl NaukosreJ" 197B nr 2/33/
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tycli prac /6/ dotyczyła keztałtowanla a l«  w 2СХЮ roku podstawo
wych elenentów inte w Polsce. Inna /8/ e ie ła  za teaat prognozę 
do 2000 roku polskiego aysteau Inforaacyjnego o te o r ii 1 prak
tyce dzlałalno<icl Inforaacyjnej. Obie te  prognozy zostały opra
cowana przy czędclowya 1 aelektywnya wykorzystaniu współpracy 
ekspertów.

Wykorzystując współpracę ekspertów przy budowaniu prognoz, 
zdawano sobie oczyniócle sprawę z  ograniczeń stwarzanych przez 
tę aetodę postępowania, podobnie jak doceniano nlabezpiaczeAat- 
wa zwlęzane ze stosowanlea róZnych SMtod szacunkowych, takich 
Jak ekstrapolacja. Interpolacja Itp . Poza tya 1 przede wazyat- 
kla paaiętano Jednak, Ze zastosowanie te j lub Innej aetody 
przewidywania nie żalenia w nlczya ogólnej zasady głoszonej 
Jul przez Arystotelesa. 11 sędy o przyszłoócl nie aogę być pra
wdziwe ani fałszywe, a tylko prawdopodobne, ponlewel przyszłość 
ta Jeszcze rile sMlstnlsła /pisze o tya A.G. N lkltlna /11//.
Z drugiej strony, brano Jednak pod uwagę, le  -  Jak to przedsta
w il i  B. Brown, S. Cochran 1 H. Dalkey / ^  -  przewidywanie przy
szłości odbywa s ię  z reguły w warunkach gdy do dyspozycji s to i 
tylko częściowa baza danych, do takich przewidywań niezbędna 
oraz. l e  według tychie autorów, a spośród autorów polskich 3 .Ko
walczyka /7/. na stopień trafności takich przewidywań znaczny 
wpływ aaję kwalifikacje foraułujęcych je  osób. W warunkach częś
ciowej tylko podstawy danych, prognoza nabiera ^arakteru probabi
listycznego /2J. nie trecęc Jednak aradług O. Oobrewa /3/ 1 T.Cry- 
ce /4/ cech ekspertyzy naukowej. Podobne stanowisko zsjauje rów
n ie ! O. Helaar /5/, Jeden z twórców aetody d e lf lc k le j.  zalecajęc 
opracowywanie prognoz aetodę kolejnych przybllleń, przy Jak naj
skuteczniej szya analizowaniu czynników sragęcych przyszłość tę 
kształtować. Przy aetodzle ekspertów, oni eę właśclwyal konstruk- 
toranl prognozy -  do zadań zespołu autorskiego nalely tylko pie
czołowite dobranie ich zespołu, przygotowanie zestawu pytań, wy
jaśnianie powstejęcych wętpllwoścl oraz zbiorcze zastawienie o- 
trzynenych ocen i  jak najbardziej obiektywne, 'bezosobowe" ich 
opracowanie, uwypuklajęce Jednak zawarte w nich przewidywania.
W warunkach działania polskiej ałułby in foraacyjnej, zastosowa
nie przewidywania je j  przyszłości przy wykorzystaniu wiedzy spe-
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cJalletóM, znawców przadalotu prognozy, było najlapszya z w ołll- 
wych rozwlezeA.

W prognozie kształtowania alg w roku 2000 podstawowych s ls - 
aant6w Into w Polsce /6/, któr^ aolna okrałllć jako ~unlwersal- 
ng* zaetosoawno scheast ankietowania eksportów właóclwy aatodzla 
d e lflck le j. W prognozie do 2000 roku polskiego ayateau Inforaa- 
cyjnsgo o te o r ii 1 praktyce dzlałalnoicl Inforaacyjna] /8/. o- 
kraólanaj jako 'dziedzinowa* akapord b y li ankietowani tylko 
Jednorazowo. Obie prognozy ujwujg koaplekaowo przyszła kształ
towania alg badanych zagadnlaó, Oednak prognoza 'uniwersalna* 
■rykorzyatuja opinio Jednego tylko zespołu akspartów, podczaa 
gdy prognoza 'dziedzinowa' wykorzystuje dwa zespoły skapar- 
tów o odalennych kwalifikacjach /obła stosuje okatrapolscje w 
odniesieniu do perapaktyw kształtowania alg 'produkcji' pló- 
alennlczej/.

ZadsnlSB jednego z  zespołów ekspertów mpółpracujecych przy 
prognozie 'tlzledzlnowej' było wypowiedzenia alg na towat kształ
towania alg w perspektywie do 2000 roku upodobaó pracowników 
polskiej słulby InforsMcyJnej co do apoaobów ich inforaowania. 
Członków tego zespołu wybrano spoóród sewych zainteresowanych, 
t j .  pracowników oaawlanej ałulby InforaacyJneJ.

Doblsrajgc ekspertów starano s lg  uwzglgdnlć wazystkle aoł- 
llwe odaiennoócl zalntaresosnó l  upodobaó pracowników ta j s łu l- 
by w poszczególnych rodzajach je j  placówek, uwzglgdnlć stopnie 
trudności dostgpu do wiedzy fachowej wystgpujgce w tydh placów
kach oraz arykazać konaekwencje kształtowania s lg  upodobaó oaa- 
wiany^ pracosmlków w zakresie ardtiwlatykl, bibliotekarstwa, 
dokuaentacjl lub Inforwatykl, nie zapoalnejgc równlel o rspro- 
g r e f l l .  W zwlgzku z tya. ekspertów dobierano spośród pracowni
ków centralnych, rasorttwrych, wojewódadclch, broniowych, dzia
łowych, zakładowych 1 algdzyzakładowych ośrodków In foraacjl, 
zakładowych punktów In foraacjl 1 zakładowych bibliotek facho
wych, placówek inforaacyjnych PAN, bibliotek uczelni sryiszych, 
wojewódzkich 1 alejaklch b ibliotek pedagogicznych, bibliotek 
s ^ ó ł  średnich 1 poasturalnych, publicznych bibliotek pow- 
szechnyd) wojewódzkich, a le ja k i^  i  galnnych, archiwów central
nych, woJewód;dclch 1 arydzlalonych oraz stałych eryataw, wzorcosr- 
nl Itp . -  o ogólnsj lic zb ie  około 30 tyalgcy placówek.
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z punktu widzenia loka lizac ji placówek lnforaac:yJnych za- 
'trudnlajęcych ekepertów, zabiegano o to, aby reprezentowali oni 
nie tylko w ielkie alaata wypoealona w wielorakie eołllwoóoi w- 
zysklwanla poazukiwanych danych jednya z  wielu doatępnych kana
łów. ale równlel anlejeze aiaeta i  aiejacowoócl oraz takie re
giony kraju, w których nie wa tak azeroklch aolllwoócl inforao- 
wanla elę 1 najczeóciej doetepny Jeat tylko Jeden kanał In for
macyjny. Starano alg takie o przyclggnlęcle do zeapołu ekeper
tów przedatawiclell erchlwietów. bibliotekarzy, dokuaentalletów 
1 Inforeatyków. Zabiegano równlal o zapewnienie udziału ekeper
tów zatrudnionych w dułych 1 eałych placówkach Inforaacyjnych. 
przypuszczaJgc, ±e placówki duła bgdg etwarzać lepsze warunki 
węlezej spec ja lizac ji, podczas gdy placówki wała bgdg akłanlać 
pracowników do zunlwersallzowanla zalntereaowaó oraz do poszu
kiwania bardziej poglądowych fora inforaowenia. W koócu, zwra
cano równlei uwagę na doświadczenie zawodowe kandydatów na eks
pertów, które oceniano na podatewle liczby la t pracy w zawo
dzie, oraz Interesowano się pozloese Ich wykształcenia, które 
określano według ekall: “wylsza*', ‘‘półwylsza", "średnie*.

Oczywiście, tek wieloaspektowy dobór ekspertów, teorety
cznie Jak najbardziej uzasadniony, nastręczył sporo trudności 
realizacyjnych, które nie zaweze udało s ię  pokonać. Po zwróce
niu s ię  do ezerezsgo grona fachowców, uzyskano wstępnę zgodę 
23 osób, z  których;
- w centralnym ośrodku Inforaacjl pracowała
- w resortowya ośrodku In foraacjl "
-  w bramowych ośrodkach In foraacjl pracowały
-  w dzlałowya ośrodku in foraacjl pracowała
-  w zakładowych ośrodkach In foraacjl pracowały
-  w aiędzyzakładowych ośrodkach infora.
-  w placówkach inforaacyjnych PAN
-  w bibliotekach uczelni wyZazych
-  w bibliotekach pedagogicznych "
-  w bibliotekach szkolnych
-  w bibliotekach publicznych: woje

wódzkiej, B lejekiej 1 gainnej
-  w archiwua wojewódzkla

1 osoba 
1
2 oeoby
1 osoba
3 osoby
2 
2 
2 
3 
2

3
1 osoba
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spośród owych 23 os6b. ргасомв2о:
w Wsrezawla 9 osob
w Gdshsku 1
w Krekowla 1
w Lublinie 1
w Poznaniu 1
we Wrocłaarlu 1

rnzea 14 osób

w Ciechanowie 1 osoba
w Lubartowie 1
w PlAczewle 1
w Puławach 1
w Siedlcach 1
w Węgrowie 1
we Włocłaidcu 1

rezen 7 os6b

oraz
w Koaorowls k/Warezawy 1 osoba
w Pośwlętnyn k/GrdJca 1

razaa 2 osoby
c zy li łęcznle 23 osoby

Spoófód owawienych osób było 9 dolcunentallstdw
13 bibliotakarzy 
1 archlwlata

łącznia 23 osoby
lagltyaujęce s ię  w 8q% wykształćenlen wyłszyn i  w 20:S wykształ- 
ceniea półsryłezya oraz praktykę zawodowę w granicach 16 do 20 
la t.

Tak dobranyn ekspartoa przedstawiono kwestionariusz zawie
ra Jęcy dwie grupy pytad /patrz załęcznik/. Pierwsza grupa do
tyczyła netod Infornowanls /pytania od 1 do 6/. Druga /pytania 
7 1 В/ dotyczyła fora In foraacjl. KaZde pytanie sryasgało trzech 
odpowiedzi -  jednej dotyczęcaj stanu w 1976 roku /kwestionariusz 
rozesłano w 1975 roku/, drugiej odnoszęcej s ię  do tendencji prze
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widywanych и latach 1977 -  1999 oraz trzec ie j fornułujecej pro
gnozę dla roku 2000. Możliwości odpowiedzi ujęto w pięciu kate
goriach, a alanowlcle: "bardzo duZa". "duZe". "średnie", "aełe" 
i  "bardzo eałe" -  dla etanów w latach 1976 1 2000 -  oraz "szyb
ko rosnęce", "powoli roanęce", "niezelenne", "powoli sele jęce"
1 "szybko nalejęce" -  dla okresu 1977 — 1999. W koAcu posta
wiono ekepertoo pytania natury personalnej -  Jedno dotyczęce 
liczby la t pracy w zatfodzie oraz drugie odnoezęce s ię  do pozio
mu poeiadanego wykształcenia. Oczywiście, bardzo Interesujęce 
mogłoby być równieZ pytanie dotyczęce stopnia zgodności kierun
ku wykształcenia z dziedzinę działalności aacierzyetaj placówki 
informacyjnej. Pytanie takie byłoby Jednak istotne tylko dla 
części ekspertów -  a poza tym byłoby bardzo dreZllwe, mogłoby 
zmniejszyć liczbę odpowiedzi -  1 tak JuZ pytano o w ie le. W na
główkowej części kweationeriusza umieszczono pytanie o typ 
służby reprezentowanej przez placówkę nacierzystę eksperta. 
w zwięzku z  tym. w wyjaśnieniach towarzyszęcyc:h kwestionariu
szowi podano wykaz wspomnianych typów obejaujęcy 12 kategorii,
8 mianowicie:
-  centralne, resortowe, branżowe 1 działowe ośrodki informacyj

ne,
-  zekładowe i  mlędzyzakłedowe ośrodki i  punkty informacyjne o- 

raz zakładowe b ib lio tek i fachowe,
-  plecóWki informacyjne PAN,
-  b ib lio tek i uczelni wyZezych,
-  b ib lio tek i pedagogiczne,
-  b ib lio tek i średnich ezkół zawodowych i  szkół pomaturalnych,
- wojewódzkie b ib lio tek i publiczne,
-  b ib lio tek i publiczne w mniejszych miastach,
-  b ib lio tek i publiczne gminne.
-  archiwa centralne.
-  archiwa pozostałe,
- wzorcownie i  stałe wystawy.

Przy zaliczaniu placówki zetrudniajęcej dcsperta do jednej 
z wymienionych kategorii, ekspert miał kierować s ię  rzeczywistym 
statusem te j placówki, t j .  charakterem wykonywanych zadaó, a nie 
statusem formalnym nadanym te j placówce w "akcie erekcyjnym".
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Ozl$ki takłeau paetawieniu sprawy, ekspert zyskiwał dodatkowy 
"stopień swobody", aog^c na przykład zaliczyć do ośrodków bran-> 
lowych placówkę Inforsacyjnę raallzujęcę w praktyce zadania o- 
środków te j kategorii. choclaZ aejęcę foraalnlo np. status pla
cówki zakładowej Jednostki badawczej. Ekspert aógł Jednak rów
n ie ! zaliczyć do kategorii ośrodków zakładowych lub slędzyzakła- 
dowych ośrodek foraalnie branżowy. Je te li ograniczał on swę 
działalność do Inforsowanla pracowników Jednostki aeclerzystsj 
lub pewnej liczby sęelednioh jednostek z  nlg zwlęzanych.

Odpowiedzi na tak skonstruowany kwestionariusz wpłynęły 
od 20 ekspertów. Trzech ekspertów. Jeden z młego ośrodka za
kładowego, Jeden z ośrotflca elędzyzakładowego 1 jeden z b ib lio
teki pedagogicznej, uchyliło s ię  od wypełnienia otrzynanych 
kwestionariuszy. Otrzysane odpowiedzi -  opinie ekspertów opra
cowano zbiorczo, wyraZaJęc Jo w odsetkach ogółu odpowiedzi na 
dane pytanie przypadsjęcych na poszczególne kategorie tych od
powiedzi. Przedstawiono Je w pięciu wersjach -  jednej global
nej obejwujęcej opinie wszystkich ekspertów, drugiej przedsta
wia JęceJ opinie grupy terenowej, trzeciej prezentujęcej oceny 
grupy wlelkowlejsklej, czwartej obrazujęcej przewidywania b i
bliotekarzy oraz p iętej wyraZaJęcaJ poględy dokuaantallstów. 
Odpowiedzi ekspertów naniesiono na foreularz rozsyłanego kwes
tionariusza. -

зек ju ! sMpoaniano. zbiorcze opracowania wyników ograni
czono do wyliczenia odsetek odpowiedzi na dane pytanie przypa- 
dajęcych na poszczególne s^róZnlone Ich kategorie. Ogranicze
nie to  wynikło z charakteru stawianych pytań 1 uzyskiwanych od
powiedzi, ueoZIlwlajęcych Jedynie uszeregowanie Ich na skali 
porzędkowej. 3sk wiadomo /1, 10/, skala porzędkowa uaoZllwia 
ustalanie proporcji, styllczanle odsetek i  stosunków oraz usta
lanie wartości najczęstszych, nie usprawiedliwia Jednak stoso
wania takich miar statystycznych Jak średnia erytwetyczna, od
chylenie średnia, odchylenie standardowe, współczynnik zelen- 
ności 1 Inna, za względu na brak liczbowo ustalonej jednostki 
pomiaru danych. Z ko le i, za przyjętymi sforwułowanlsnl pytań 
przemawiał względ na zschowsnle między zespołem ekspertów 1 
autorami prognoz atmosfery wzajemnego zrozumienia, zaufania
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1 szacunku, baz której posługiwanie e l f  awtodo ocen poórednich 
'przez specjsllstów. nie eołe prowadzić do uzyskania prawidło
wych wyników. Tywczasew, Jui wstępne aondałs wskazały, ie  Ja
kiekolwiek próby większego eforaallzowania pytaó -  odpowiedzi 
byłyby naruszeniaw zasady nlewykraczania poza aoiliwoóci res
pondentów. W ten sposób, podauaowujęca charsktsryatyks sryników 
badanie opin ii ekspertów вю±е być foraułowana w "katagorlach" 
zgodnoćci lub rozbisinoóci. proporcji i  tendencji, przy stoso
waniu wartoóci najczęstszych.

Globslnle ujeujęc całoóć odpowiedzi, aoina atwisrdzić. i s  
w zespole ekspertów wyatępiła dosyć znaczna zgodnoóć poględów. 
chociaż nie tak znów wysoka. Jedli zważy alę. że wartość naj
częstsza ich odpowiedzi dis roku 1976 waha s ię  około 40% /pod
czas gdy 60% odpowiedzi rozłożyło alę na pozostała 4 kategorie/, 
podobnie jak globalna wartość najczęstsza dla roku 2000. Hożna 
tu Jednak zaobserwować pewne różnice. Chociaż zsuoowane odpowie
dzi “ duże i  bardzo duże* wynoszę dla roku 1976 -  67X, a dla roku 
2000 -  65^ /co Bożna by uważać za wniej więcej to aseo/. to Jed
nak odpowiedzi ’ bardzo duże* wynoszę 4S% dla roku 1976, podczas 
gdy dla roku 2000 wynoszę ona Już 5 ^  odpowiedzi ’ duża i  bardzo 
duże* przyjętych łęcznls za 1СЮ%, a więc następiło pewna prze
sunięcie w kierunku ocen wyższych. Oest to zgodne z  dynaaikę 
rozwoju przewidywanę przez ekspertów dla la t 1977-1999. której 
najczęstsze ocenę /3S%/ Jest co prawda odpowiedź ’ niezaianne*. 
Jednak suną ocen ’ szybko roenęce* 1 ’ powoli rosnęce’  wynosi 423̂ . 
podczas gdy suną ocen ’ powoli nalejęce’  1 ’ szybko nelejęce’  o- 
slęga jedynie Z5% ogółu przewidywać ekspertów. W reeęch tak na
szkicowanych tendencji ogólnych nożna wyróżnić szereg prawidło
wości bardziej specyficznych. Podstawowe dane zgrupowana w tabe
l i  1 sę wynikien odpowiedzi ekspertów na kwestionariusz bedajęcy 
preferencja służb infornacyjnych.
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Tablica 1
Tendencja w zakreśla mtod Inforeoeanle 1 fora In foraacjl 

a perepektyale 2000 roku

Poz. P V t a n 1 a Sok
Znaczenia lut 

noóć.
przydat- 

%________
- treóć syabole b.du-

la
du- «ra 

dnie
na- i 
łe

b.aa-Im
A Inforaacja аааю- 1. 1976 lO 10 40 30 lO

kaztałcenlowa 2000 15 50 20 10 5
/znaczenie/

в InforsMcja b ielę— 1/3 1976 19 43 21 14 7
ca /znaczenie/ 7.6.1/.2 2000 34 32 17 14 3

C Inforwacja w Jęz. 6 1976 60 40 - - -

polskie /znacze
nie/

2000 45 40 15

O Inforaacja pleas- 4 1976 60 35 5 - -
na /znaczenia/ 2000 20 35 20 25 -

E Inforaacja audlal- B.1/.6 1976 25 44 16 10 6
na, wizualna 1 
audiowizualna 
/znaćżenią/

2000 48 33 14 4 1

F Inforaacja aawo- 7.A/.5 1976 26 43 19 9 4
latna /przydat- 7.6.2 2000 51 28 14 5 2
noAć/ 8 .V .6

G Inforaacja akie- 7.1/.3 1976 15 39 26 15 5
rowujęca /przy- 
datnodć/

7.6.1. 2000 21 34 11 21 13

Z tabeli 1 wyraźnie aiynlke przewidywanie przez akepertdw 
wzrostu zapotrzeboaaA, a więc 1 znaczenie In fom ecjl dla ce
lów eaaokeztelcenlOBiych /А/. O I le  Inforaacja dla tych celów 
uzyskała dla roku 1976 tylko 20% ocen “duła 1 bardzo duła", zaó 
aZ 7Q% ocen ~órednle 1 aełe~ -  o ty le  dla roku 2000 oceny “dułe" 
1 ‘"bardzo dute" arynoszę łpcznls 6S%. podczas gdy oceny 'drednls
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i  Bałe* «padają do 30%. Podobni*, choeiai *o i*  r>l* tak wyralnia 
- kaztałtuj* a i« według akapartó* parspaktyary grupy form inforaa» 
c j l  blełgcaj /В/. W przakonanlae^ akapartćw MlanowŁcla. znacz*>- 
nie je j  atopniowo ro6nia -  chociak *u*y ocan "duta" i  'bardzo 
duia* wynoazc dla roku 1976 i  2000 odpowiednio -  6 ^  i  663i. to 
Jednak dla roku 1976 euaa ta składa al? z 1$% 'bardzo duza' 1 
43% 'du ła ', podczaa gdy dla roku 2000 eksperci przewiduje 3 ^  
'bardzo dule' i  3 ^  ~du±e, a wipe przeaunlpcie eip ocen na ko- 
rzydć 'bardzo duła'. Sałeli zwały alp, ła  procesy aaaokształce- 
nie waJe z reguły charakter ciegły 1 w większości erypadkdw po> 
lagaje na aktualizacji włeenaj wiedzy przez zapoznawanie alp 
z  nowością*! w danej specjalności, to zbislność tandsncjl roz
wojowych inforsBcJl aaeoksztełcenlowej i  in foraacji blełecaj 
nie *ołe budzić zaatrzałaA. Przewidywane przez ekspertów wol
niejsze tewpo rozwoju in foraacji blelecej pochodzi prawdopodo
bnie z faktu zaspokajania ze powocp rółnych fora in foraacji re
trospektywnej taj czpścl potrzeb eawokeztałcanlowych, która *a 
charakter podnoszenia kw sllfikecji, doszkslenls s i f .

Odwienns całklea perspektywy przewiduje eksperci dla gru
py for* In foraacji piseanej /0/. O i l e  9Ę  ̂ ekspertów ocenia 
JeJ znaczenie dla roku 1976 Jako 'du le ' lub 'bardzo du le '. o 
ty le  perspektywy 2000 roku oceniane ep w ten saa sposób Jedy
nie przez 55% ekspertów. Ci seal ekapercl, poproszeni o okreś
lenie perspektyw grupy fora in foraacji eudialnej. wizualnej 1 
audiowizualnej /Е/. ocenlaje je j  znaczenie Jako 'du ła ' lub 'bar
dzo dule' w roku 1976 oraz 2000 -  odpowiednio w 6S{% i  81%. 4 
tya, łe  w wielkościach tyOh ocena 'bardzo dule' wynosi dla ro
ku 1976-2^ odpowiedzi, podczas gdy dla rOku 2000 -  46̂ 6 odpo
wiedzi, a więc prawie dwa razy ty le . Poniewał foray in foraacji 
audiowizualnej stanowię swoiste alternatywę dl* fora in foraacji 
piseanej, earentualne wetplleroścl ellainuje sie nawzajea.

Oruge z par uzupełniajpcych alp w taki sposób Jeat grupa 
fora in foraacji saaoletnej i  grupa fora in foraacji eklerowujp- 
ce j. Równie! i  dla te j pary eksperci przewiduje przeclaratawne 
tendencje rozwoju. 'Dulp' lub 'bardzo dułp' przydatność grupy 
fora inforaacji saaolatnej /Р/ w roku 1976 ocenia 69% eksper
tów, podczas gdy Bnalogicznp przydatność te j grupy inforaacji
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■ 2000 roku przmlduj* 79% «kepw tte. W oconaCh tych, m roku 
1976 "bordzo dule' przydatność wynosi Jadnak 26% wobec 43% 
przydatności 'du la j'', gdy w roku 2000 przewidywana Jeat przez 
51% eksportów przydatność 'bardzo dula~ wobec 2C% przydatnoś
c i  'd u te j '.  A w i(c wolna wówlć o wnlej wlycaj dwukrotny* wzro
śc ie  przydatności in foraacjl eawolatnej na przestrzeni 1st 
1976 -  2000. Odalennla przedstaeda e l f  ocena eksportów w spra
wie przydatności grupy fora in foraacjl sklarowujocej /6/. 20% 
ekspertów ocenia przydatność te j  grupy fora In foraacjl w 1976 
roku Jako 'aał^* lub "bardzo aakg’ , podczas gdy Jul 5 ^  eks
pertów ocenia analogicznie przydatność ta j grupy fora w roku 
2000. Podobna obnllanl* ocen aryetępuje w kategoriach "śred
nia" /z 26% dla 1976 roku do 11% w roku 2000/ oraz w katego
r i i  "duła" /z 3S% dla 1976 roku do w roku 2000/. Osdynle 
kategoria "bardzo duła" arykszuja aaroat z  15% w 1976 roku do 
21% w roku 2000. W ten sposób euay ocan "bardzo duła" 1 "du
ła" kształtuję alg dla te j grupy fore prawie bez zalań /54% 
w 1976 roku przy 55% w roku 2000/, a tylko katagoria "średnia" 
obnlłe slg z 2 ^  w -1976 roku do 11% w 2000 roku na korzyść o- 
cen "aała" 1 "bardzo aała". które łęcznle "zwyłkuji" z  20% do 
3 ^ .  Globalnie wolna atlgc oceniać parapaktywy te j grupy fora 
In foraacjl Jako polaryzację wekazujęcę na JeJ wewngtrznę nie
jednorodność, ' co trzeba będzie przeanalizować dodatkowo.

Pośród wyelanlonych dotychczas aetod Inforaowanla 1 grup 
fora In foraacjl szczególne wlejece zajauje zagadnienie Języka 
in foraacjl pochodnej earwowanaj ulytkownlkoa. Trulzasa byłoby 
twierdzenia, la  odbieranie in foraacjl w najlepiej nawet znanya 
Języku obcya Jest trudniejsza dla użytkownika od odbioru tych
że In foraacjl serwowanych w Jego ojczyatya języku. Dlatego ta l 
w grę wchodziło raczej rozstrzygnięcia afętpllwoścl natury prze
de m zystkla ilościowej. Dla lepezego uzayełowienla ekspertoe 
tego doeyć trudnego zagadnienia postawiono la  trzy  pytania 
"Języtowa". Owa z  nich dotyczyły trudności odbioru In foraacjl 
pochodnych opracoannych: a/ a Jadnya z Języków kongresowych o- 
raz b/ w Jadnya z Języków pozakongresowych. Trzecia dotyczyło 
znaczenia przekazywania użytkownikowi In foraacjl pochodnych o- 
pracowanych w Języku polakla. Ekaparcl o cen ili, l e  w aiarę u-
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pływu le t trudności odbioru inforinacjl pochodnych w językech ob
cych, kongresowych i  pozekongresowych. b@d« powoli ea la ły . Rów
nocześnie jednak zneczenie przekazywanie in fornecji pochodnej w 
języku polski* zostało przez tych ekspertów ocenione nestępuję- 
co:

Znaczenie 192[6 2000
45%6СЙ

4CEi 4CSS
isa

bardzo dułe 
dułe 
średnie
nałe — -
berdzo nałe -  -

Liczby te  eę jednoznaczne. spadek znaczenia informacji 
pochodnej w języku polski* na przestrzeni 25 la t Bieści s ię  z  
pewnościę w ramach tzw. błędu prognostycznego. Rozważanie te j 
sprawy wymaga dopowiedzenia jeszcze jednego szczegółu, a miano
w icie tego, że eprai№ języka inforwacji pochodnej je s t  w znacz
nym stopniu niezależna od języka dokumentów oryginalnych. Te 
ostatnie sę 1 będę z  pewnościę publikowane w językach, użytych 
przez autorów, a następnie w razie potrzeby tłumaczone na język 
k i ojczyste użytkowników. Użytkownicy c i  będę s ię  jednak dowia
dywać o istnieniu owych dokumentów oryginalnych poprzez informa
c ję  pochodnę, od której zrozumiałości 1 przyswajalności zależeć 
będę w znacznej mierze ich późniejsze decyzje czyteln icze.

Perspektywy kształtowania s ię  w okresie do 2000 roku zna
czenia lub przydatności podstawowych metod Informowania 1 za
razem grup form informacji tworzę syntetyczny obraz przewidy- 
waó w te j sprawie. Zostały one przedstawione przez zespół eks
pertów współdziałajęcy przy opracowaniu prognozy do roku 2000 
polskiego systemu informacyjnego o te o r ii  1 praktyce d z ia ła l
ności in fогвасуjn e j. Opracowanie takiej syntezy wymagało oczy
wiście pogrupowania odpowiedzi ekspertów, tak jak to zrobiono 
w tabe li i .  Spowodowało to niewętpllwle utratę części informa
c j i  zawartych w poszczególnych ocenach. Z tych względów wydaje 
się pożyteczne dodatkowe naświetlenie całości przewidywsó przez 
uwypuklenie spraw szczegółowych, o krańcowym w pewnym stopniu 
charakter!», rzucajęcych jednak światło na całość zagadnienia 
skutecznego Informoirania użytkowników omawianego już systemu
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InferiMcyjnsgo. Т « ezczegółowe- pytania 1 odpowiedzi dotyczące 
inforawejl oawolatnej i  akiorowujocej zabrano w tabali Z. Ola 
ułatwiania powlazaA z  traśclo tbball 1, w poazezagdlnych po
zycjach tabali Z zaahaczono ayabola odpowiednich pozycji z  ta-

' Tabala Z
Tandancja kaztałtoaanla ale przydatności wybranych 

fora In foraacjl w latach 197Б 1 ZOOO

P y t a n i a Rok P r  aC V  € a t n o ś ć
trość ayabol b. du

ża
du
ża

śre
dnia

■a-
2a

b«aa-
ła

VF/ biuletyn inforna- 1976 40 40 15 5 -
cyjny /przydat
ność/

7.Л. 2000 75 5 10 10 —

2/F/ projakcja flladw e.3. 1976 5 53 11 26 lO
fachowych /przy
datność/

2000 45 40 lO 5 —

3/F/ aryclaczki fachom 8.4. 1976 40 40 10 5 5
/przydatność/ 2000 60 30 10 - -

4/F/ wzorcownie aprzę- e.5. 1976 35 40 10 5 10
tu /przydatność/ 2000 60 35 5 - -

S/F/ pogadanki radiom 8.6. 1976 15 40 20 20 5
1 telewizyjna 
/przyda tność/

ZOOO 35 35 20 lO —

Ę/G/ powazachna In for- 7.1. 1976 5 25 35 15 20
aacja aygnallzu- 
jaca /przydatność^

2000 5 25 10 35 35

7/G/ powazachna Infor- 7.3. 1976 20 50 20 10 -
aacja analitycz
na /przydatność/

2000 30 35 25 10 —

8/G/ bloZaca indywldu- 7.6,3 .1976 25 40 20 15 -
alna inforaacja
aklerowujaca
/przydatność/

2CD0 25 45 5 20 5
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b eli 1. W ten ероебЬ okrećlono, ±e "biuletyn informacyjny" po- 
'dany IW poz. 1 je s t jednę z  form informacji eamoistnej /F- и  ta
b e li 1/. Charakterystykę zawartości "biuletynu" zawiera z ko
l e i  pytanie nr 7.4. kwestionariusza /załecznik/. Pozycje 1-5 
tabeli 2 dosadnie ilustru ję pogledy ekspertów na kształtowanie 
s ię  upodobaó informacyjnych pracowników polskiej służby in for
macyjnej. Z treśc i pozycji 6-8 widać jak bardzo niejednorodna 
je s t grupa informacji skierowujęcej /G-w tabe li Mianowicie, 
poz. 6 je s t forme informacji potocznie określane jako "in fo r
macja ekepresfwva". Ocena je j  perspektyw przez ekspertów je e t 
jednoznacznie negatywna -  dla 2000 roku 7Q% opiriii to "przyda
tność mała lub bardzo małe". Pozycja 7 zawiera formę informa
c j i  znane jako "przegled dokumentacyjny". Ocena Jej perspektyw 
przez ekspertów je s t lekko regresywna przy znacznym rozprosze
niu op in ii Bilędzy grupę ekspertów terenowe i  wlelkomiejeke o- 
raz bibliotekarzami i  dokumentalistami. Pozycje 8 obejmuje 
tzw. sslektyiwne dyetrybucję informacji bez podziału na wer
s je  komputerowe i  manualne. Komputerowe wersja SOI nie je s t  
dotychczas u nas zbyt rozpowszechniona. Jak to aiynika z  wy
powiedzi t.. Maciejewskiej i  H. Szarskiego /9/. w 1977 roku ko
rzystało z  n iej 21S in stytu cji, a w nich 2492 użytkowników, 
c zy li 11—12 użytkowników przeciętnie w danej in stytu cji. Z tra
dycyjnej bieżecej Informacji indywidualnej w postaci kart doku
mentacyjnych korzysta od szeregu la t ponad półtora tysiece in
sty tu c ji -  co nigdy nie było uważane za dostateczne rozpowsze
chnienie te j formy informacji, nawet w stosunku do liczby 
przedsiębiorstw uspołecznionych w kraju. 3eżeli jednak owe 
półtora tysleca instytucji przemnoży s ię  przez wskaźnik 12 u- 
żytkowników w przeciętnej in stytu cji -  co w przypadku kart do
kumentacyjnych jeet na pewno wartościę zbyt nlakę -  to otrzy
malibyśmy 18 000 użytkowników te j formy informacji. Te propor
c je  mówię w iele o stopniu rozpowszechnienia komputerosiej SOI w 
kraju oraz o nadziejach wiezanydi przez specjalistów z j e j  
wdrożeniem. Эак to wynika z  odpowiedzi ekspertów. Jeszcze wię
ksze nadzieje wiezane eę z faktograficzne odmianę komputerowej 
wersji SOI /dla roku 2000 7 ^  ocen "przydatna" lub "bardzo 
przydatna"/.
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- Syntetyzując nypotriedzl ekepertdii odnośnie perepektyw 
keztełtowanle e lę  •) perepektywie do 2000 roku upodobeś preconF- 
ników polekiej ełulby Inforeac^yjnej dotyczQ€:ych sposobów Ich 
Inforaowanla o zagadnieniach te o r ii 1 praktyki działalności In- 
fornacyjnejf trzeba stwierdzić, łe  ekaperci c l  przewidują;
-  rosnące znaczenie bielgco eerwowanych In foraacjl saaokeztał- 

cenlowych, jako akładnlka edukacji peraanentnej;
-  wzrost przydatności l  naeilanle s ię  zapotrzebowań na foray 

in foraacjl o wysokla stopniu przetworzenia, oszczędzajęce 
aakeyaalnle czas 1 wysiłek zulywany na ich przyswajanie 
przez ulytkownlków:

-  utrzyoywanie się podstawowego znaczenia In foraacjl pochodnej 
w języku polskin Jako Istotnego elementu syeteau oszczędza
nia czasu 1 aryslłku zulywanego na przyswajanie odbieranych 
treśc i.

Szczególnie jednolic ie  wypcMilacie s ię  w tych aprawach tzw. 
grupa terenowa, rsprezentujęca jak wiadomo przawalajęcę więk
szość kadry Informacyjnej.

L i t r a t  u r a

1. BLABLOCK H.K.: Statystyka dla socjoltTgów. PMN, 1977, | 511 s.

2. BROWN B., COCHRAN S ., OALKEY H.: La prevision a long teras 
par la methods DELPHI. Paryi: Dunod 1972, 209 s.

3. OOBREV D.: Opredelenie porTjatlja "prognozlrovanle" 1 raskry- 
t le  vzalmosvjezl meldu planlrovanlem i  prognozlrovanlea /о- 
predelenie aesta prognozlrovanlja v slsteme planlrovanlja 
p ri soclallzme/. Pr. Nauk. Ośrodka Badań Prognostycznych 
PoU t. Wrocławskiej, 1975 nr 2 s. 41-48.

4. GRYC T .: Projekcja przyszłości. Perspektywy, 1975 nr 7 s. 10.

5. KELMER O.: An agenda for future research. Futures 1975 nr 1 
. a. 3-14.

6. KORZON К. 1 zespół: Prognoza kształtowania s ię  w roku 2000
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todologll prognozowania społecznego. Prognozowanie zachowań. 
Warszawa: PWN 1976.

e. KUNICKI H.: Prognoza do 2000 roku polskiego eysteau inforaa- 
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ateau selektywnej dystrybucji In forascjl w krajowya systeaie 
in foraacjl SXNT0. APXD 1978 nr 1 a. 21-26.

10. METODY badań socjologicznych. Wybór tekstów pod radakcjg 
Stefana Nowaka. PWN, 1965, 607 a.

11. NIKITINA A.G.: Logiczne serunki prsardzlaroścl naukowego prze
widywania. Zagadn. Naukozn. 1972 nr 1 s. 90-95 /tłua. art. 
Logićeakija uslovlja latinnoatl naucnogo predvedlvanlja.
Vopr. F ilo zo fii,  1971 nr 4 a. 114-120/.
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Z a ł ą c z n i k

Tratć fytaA ■ kwestlonarluazu prognozy do 2000 roku 
kształtowania s ię  upodobeA pracowników polskiej 
słułby Infornacyjnej w zakresie sposobów Ich 
inforwowania o zagadnieniach te o r ii 1 praktyki 

działalności Infornacyjnej

Lp. T r e Ó G  p y t a n i a

1. Sak bada obciążać evstaa Inforaacyjny zapotrzebowania
pracowników słułby infornacyjnej dla celów ssnokaztał- 
eenlowych w Dorównaniu z  zsDotrzebowanlanl dla aktual- 
nls wykonywanych przez nldi zadaó? /wskaż obciążenie/

2 . Sekie znaczenie dla pracowników służby Inforaacvlnel be-
dzle wlała Inforaacja powszechna, c zy li bleżeca inforna- 
cjs o nowościach w zakresach Ich specjalności, w porówna- 
nlu z Infornacje Indywidualny, c zy li bleżycg lub retro
spektywny Inforeacjy przeznaczony dla indywidualnych 
osób? /wskaż znaczenia/

3. □akie znaczenie dla pracowników służby lnfomacylne.1 be-
dzle nlała inforaacja bieżącą w porównaniu z Informacja 
retrospektywny? /wskaż znaczenie/

4. □akia znaczenie dla pracowników służby Inforaacyjnej bc-
dzle miała Inforaacja pleesna w porównaniu z Informacjy 
audiowizualny? /wskaż znaczenie/

'5. □akie trudności stwarzać bedzle pracownikom służby Infor-
necyjnej otrzymywanie Informacji pochodnych o te o r ii 1 
praktyce działalności Informacyjnej, zredagowanych;
5.1. w Języku anglelskln lub rosyjskie?
5.2. w Języku francuskim, hlszpsóskin lub niemieckim?
5.3. w jednym z  pozostałych języków?

6. □akie wobec teoo znaczenie dla pracowników służby in for-
macyjnej będzie miało uzyskiwanie in fo rasc ji pochodnych 
o te o r ii  1 praktyce działalności Informacryjnej, zredago
wanych w języku polskim? /wskaż znaczenie/
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ŁP. T r e ś ć  p y t a n i a

7. oaks orzydatność dla pracowników alulby InforwacyJneJ

7.1.
bgdg siały:
czaeopieae typu 'inforsacja sygnallzujęca". inforsuja- 
ce o nowych dokusentach przez podawanie ich opisów bi
bliograficznych, ale nie podajgce syaboli J«zyV6w in- 
foriMcyJnych oraz siejąc przechowywania didcuaentów? 
/wakal przydatność/

7.2. czaaopiasa inforsujacs o nowych dcdcusentach przez poda
wanie ich opisów bibliograficznych, daakryptorów oraz 
siejąc ich przechowywania? /wakai przydatność/

7.3. czaeopiasa typu ' przegląd dokusentacyjny*. inforsujgce 
0 nowych dokusontach przez podawanie ich opisów b ib lio
graficznych, analiz dokusentacyjnych, opisów aysbolaai 
Języka inforsacyjnego oraz adejec przechowywanie tych 
dókusentów? /wakal przydatność/

7.4. czasoplssa typu 'biuletyn Inforaacyjny', zaaderajęce 
inforsacje syntetyczne, t j .  zastępujęce studiowanie do- 
kusentów. na których je  oparto /w tys syntezy dokusen- 
tacyjne referujące w ekondensowanaj forsie treść piśslen- 
nictwe poszczególnych zagadnieó/. atreezczenie poszcze
gólnymi dokusentów zblilone do tłusaczaó. inforsacje 
faktograficzne itp .? /wakaZ przydatność/

7.5. czBeopisaa zawlerajęce syntetyczne przeględy plśsien- 
nictwa. Jakie ukazało cię w danya okresie na tesat po
szczególnych aktualnych zagednleó działalności Inforsa- 
cyjnaj. opracowywane w adarę narastania plśsiennlctwa 
tych zagadnlaó? /wakaZ przydatność/

7.6. bieZęca dostawa in forsacji pisesnej dostosowanej do in
dywidualnych zaintareeowaó poszczególnych pracowników 
ełuzby Inforsacyjnaj:

7.6.1. •klerowujqcej do dokumntÓN inforoacje te zawlerajQ- 
1 cych? /w8ka± przydatność/

7.6.2. zawierającej Interesujące dane faktograficzna?
1 /wakał przydatność/
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ł-p.

e.

8 .1,

8.2.

8.3,

8.4.

B.S.

8.6.

T r « 4 ć  p y t a n i *

3ekg_^rzj^datno|^ dla pracowników akulby InforaacyJnaJ
będ« B ia ły :
uczeatnlctwo w kongraaach. ayapozjadh, kolokwiach Itp . 
zabranlach naukowych o taaatyca działalności inforaacyj- 
naj? /wakaZ przydatność/

uczeatnlctwo w konferencjach, kuraokonfarancjach itp . 
zebraniach fachowych aajgcych za ce l wyalanp 1 przeka
zywania in foraacjl. poglądów 1 dośwladczeó w zakresie 
działalności InforaacyJneJ? /wekał przydatność/

projekcje fllaowa aajgee za teaat koncepcja lub re a li
zacje organizacyjne, budowlane, techniczne bądź Inne w 
zakresie działalności Inforaacyjnaj, względnie wykorzy- 
atywenie. obsługę, konaarwację aprzętu technicznego itp .?  
/stskał przydatność/

zwiedzanie szczególnie racjonalnie 1 noiracześnle dzlała- 
Jęcych placówek Inforaacyjnych, połgczone z  prelekcjaal 
na tenet aetod ich prac. Ich organizacji, zaangażowane
go sprzętu, stosowanych fora In foraacjl. przyczyn, któ
re spowodowały takie właśnie rozwięzania orez dróg pro- 
wadzęcych do takich srynlków? /stskaZ przydatność/

wzorcownia. Blędzy Innyal w posted stałych ekspozycji 
centralnych sprzętu technloznago lub вкогсоею wyposażo
nych placówek inforaacyjnych. w których aoZna uzyskać 
porady co do zaetoeowanla. eksploatacji 1 konserwacji 
sprzętu technicznego, wzięć udział w pokazach aetod 
pracy przy zastosowaniu tego sprzętu ltp .7  /wekaz przy
datność/

'pogadanki telewizyjne l  radiowe nadawane Jako sta łe 
eleaenty prograau. poświęcone aktualnya zagadnlenloa 
codziennej pracy InforaacyJnaJ oraz nowoścloa Intere- 
eujęcya BoZllwle szerokie kręgi ełuZby InforascyJnsJ? 
/wskaZ przydatność/
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TRENDS ZN THE LIKES OF THE POLISH INFORMATION SERVICES 
WORKERS CONCERNING METHODS OF INFORMING 

/TILL 2000 YEAą/

Using prognosis t i l l  2000 ysar concerning inforastion acti
v ity  in Poland, the author presonta one of thair aspects in fors 
of perspectives of devalopasnt of the foraation of inforaation 
systeas' users' likes. There was Involved, in the investigation 
a group of experts eoaposed that way to aake the best rapresan- 
tation of the Polish inforastlon services ' workers. The inquiry 
sheet presented to the experts contained questions concerning 
aethods of inforaing end fores of inforaation.

Three possible answers were provided for each o f thea: the 
stats in 1976 year, trends in 1977-1999 years and state in 2000 
year. Tha experts' opinions show:

a/ an increasing iaportance o f currently served self-educa
tional inforaatlon as the coaponent o f peraanent education, 

to/ growth o f needs of increasing usafulness o f foraa of 
high-degree processed inforaation saving to the aaxlaua the 
e ffo rt o f its  acquiring.

С/ the great Iwportance o f using o f tha Polish language in 
secondary Inforaation in consideration o f saving tha e ffo r t  for 
their acquiring.

122



ПСЖЕЛАНШ -РАБОТНИКОВ ПОЛЬСКЙ! СЛЛБЫ ИНФОНШЩ О СПОСОБАХ
И ФОРМАХ ИХ ИНФОИШРОВАНШ /ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2000 ГОДА/

Резюме
Используя сущестщувпще до 2000 года прогнозы относвтельно 

кнфорнашюняой деятельностя в Польше, рассматривается один из 
аспектов прогноза — похелавжя потребителец ннфорнациоЕной сис- 
теин. касапщеся теории и практики Евформационной деятельнос
ти. Для изучения и анализа этих пожеланий была создана группа 
экспертов, в состав которой вошли представители польской инфор- 
нацнонной сдухбв. Анкета, представленная экспертам, содержала 
вопрось относительно методов информирования, а также форы ин - 
формацих и цредусматрквала трк ответа: полохение в 1976 г.,тен
денции в 1977-1999 гг. и положение в 2000 г. Мнения экспертов 
указывают на:а/ растущее значение текущей самообразовательной информа
ции. всак составного влемента перманентного образования;

б/ увеличение потребности я  пригодности форм информации с 
болыпой степенью обработки.наксииально экововаящих усилия при 
нх усвоении; -

в/ потре(№ость вторичной информации на польском языке .что 
значительно облегчает ее присваивание.
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ALEKSANDRA KR6lZK0HSKA
Instytut Podstasewych 
Probiaaów Techniki PMI

ANKIETA FORM OBSŁUGI INFORHACYONEJ U2YTKaWNIK6MI 
PRZEPROWADZONA W INSTYTUCIE 

PODSTAWOWYCH PROBLBlCw TECHNIKI PAN

Osóslenls aofnlkto ankiety przaprowadxonaj na 
terania Jednego z  najwiykazyeh instytutów 
Polsk ie j Aksdawil Nsuk. esdsnia etanowi czyść 
składowy problaeu resortcwago Miniatsratwa 
Nauki. S^oln lctsM  RFyiszago i  T a jn ik i  Nr 1V-5: 
Systee SINTO. Badane środoad.ako było ankiatona- 
na na ts M t potrzeb użytkowników In fo raac ji po 
raz drugi w clggu 11 1st. Porównanie wyników o- 
bu anklat. które pozwoliły wykryć stabilność 
bydi przesiany potrzsb pracownika nauki w za
kresie in fo ra a c ji naukowej.

B iblioteka Instytutu Podstawowych Problaeów Techniki PAN 
przeprowadziła aapiryczna badanie fora obaługl in foreacyjnaj śro
dowiska naukowego Instytutu na podstawia ankiat. Oparto a i «  na 
narzydzlu badawczye zaproponowanya przez Centrua In fo ra a c ji Nau
kowej . TachnlcznaJ i  EkonoalczneJ i  Politeehnlky Krakowaky dla 
całego kraju , z  pewny Jago eodyfifcaejy dostosoawny do sytuacji 
IPPT.

'Zagednlania In fo ra a c ji Naukowej* 1978 nr Z/ЪЪ/
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Ankieta ekładale е1ф z  32 pytaA ■ ■l«kezoftcl kwalltatye- 
riych. Tre6ć ankiety. ki6ra budziła zraazte liczna kontroaaraja, 
jeat znana polekia pracownlkoa in foraacji naukoMej Jako "Ankie
ta I I .  Foray obaługi inforaacyjnaj uiytkowmikóa Syateau SINTO". 
Dlatego opia niniajezy. kt6ry akonatruoaany zoatał nia ar opar
ciu o chronologie pytań ankiety, ale aynikajece z pytań tych 
tematy -  naleiy potraktować Jako iluatracjg drodowiakowg inaty- 
tu cji zajmujgcej alg badaniami podatawowyai. Ciekawe byłoby po
równanie stanoniak tego środowiska w atoaunku do innych środo
wisk użytkowników ayatewu SINTO w skali ogólnokrajowej.

Ankieta przeprowadzona na taranie Instytutu PodataitawyCh 
Problemów Techniki PAN. była drugia. po i i  latach, badaniem po
trzeb użytkowników informacji naukcnasj. dzięki czaau wykryła 
stabilność niektórych, a przemiany innych potrzeb inforaacyj- 
nych pracowników nauki'^. Przyczyny przemian sę dość czyte l
na. co zoatania omówiona przy analizie pytań ankietowych i  u- 
zyskanego od raepondantów materiału.

spośród pracowników Instytutu Podatawowych Probleaów Tech
n iki i  Zakładu Doświadczalnego TECHPAN oraz doktorantów wytypo
wano lis tę  iOO osób. których wypoarledzl byłyby reprezentatywne 
dla tematu i  do tych osób skierowano odpowiednie plamo wraz z 
ankietę. Kryterium typowania stanowiła aktywność czytelnicza w 
Bibliotece IPPT, przy czya starano się zachować odpowiadnie pro
porcja pomiędzy poszczególnyai grupami pracowników naukowych, a 
takZe pośród kadry inżynieryjno-technicznej. A więc zasada do
boru próbki badawczej była nie losowa, ale calowa i  warstwowe.

Z rozesłanych lOO ankiet wróciło arypałnionych 54 - 5 ^ .  
Stanowi to prawie 20%. dobranę pod kętsa aktyamości rsprezen- 
tację zbiorowości, na którę akładaję s ię  nsstępujęce grupy u  ̂
Zytkoamików in forM cJi naukowej:

^Por. A. Królikowska; Analiza potrzeb pracownika naukoawgo w 
zakresie uzysklaranie informacji naukowej w instytutach tadi- 
nicznych PAN. W; Analiza Potrzeb Pracoamika Naukowego... tia- 
te r is ły  z 2 sympozjum pracowników informacji naukoarej Czacho- 
ałowackiel Akadaali Nauk i  PAN. Smolanica 1967. Praha: Zakł. 
Knlhovna CSAV. 1968. 140 s.
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212 .ргасомп1квя naukowych IPPT /z grupy ta j przabadano Z2% овАЬ/.
17 InlynlarAw ZO TECHPAN /z grupy ta j przabadano 6% оаАЬ/.
50 doktorantda /z grupy ta j przabadano 1 ^  oaAb/.

Kazan 279 oaoboaa populacja raprazantoaana przaz 2C% prAbkg. 
dobrang aalaktywnla. Salaktywność ta wzbogaciła calowoić prAbkl, 
a nla zubożyła JaJ waratwowołci« o czya świadczy naatępujaca za
stawiania:
CK odpowiedzi pochodziło od kadry klarownlczaj.

19% odpowladzl pochodziło od aaaodzlalnych pracowników naiikl.
5 ^  odpowladzl pochodziło od poaocnlczych pracowników naukowych,
Ę% odpowladzl pochodziło od pracotntlkśw zaplecza badawczego,

11^ odpowladzl pochodziło od doktorantów.
Anklata zoatała podzielona na dwie czgścli ez(ść A -  akła- 

dajgeg alg z  8 pytaó anallzujgcych anonlaowo dano paraonalno-za-' 
wodoara raapondantów oraz czgść В /punkty 9-32 wawngtrznla bar
dzo rozbudowana/, w któraj pytano o potrzeby Inforaacyjna 1 for
ay obsługi w zakreśla Inta.

Mród stosowanych obscnls 1 postulowanych na przyszłość 
fora obsługi anklata dawała aolność azsroklego wyboru łródał 
In foraacjl. OadnakZa 100%.raapondantów odpowiedziało. Za zasad- 
nlczya łródłaa In foraacjl Jest dla nldh biblioteka. Znaczy to.
Za podatasNiwya nośnlklaa In foraacjl naukowej Jaat c lggla Jaaz- 
cza /tak, Jakprzad 11 laty/ słowo drukowans zasMrto w plśalan- 
nlctwls groaadzonya przaz blbllf>tokl. A zataa przyjgcls aktyw
ności czytalnlczaj Jako krytarlua doboru próbki badawczej było 
ałuazns, gdyZ potwierdziło raprazantatywność poszczególnych gło
sów.

PonlZsJ syntstycznls oaówlono wyniki anklaty. Wypowladzl 
na poszczególna pytania. Jak wspowołano, zostały zgrupowana ta- 
aatycznla.

Wykaztałcanla 1 specjalność zawodowa

Czgść A anklaty ujawniła. Za wszyscy rsspondancl a la l l  wy
kształcania wyZsza. Zataa unlwarsytsckla przygotowania wlała w 
neazya badaniu nawet grupa laborantów 1 konstruktorów raprazan- 
towana przaz 6% anallzowanaj populacji.
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85% tMdanycA яМКо przygot omnia politechniczne.
25% badenych a le le  przygotomnle a  zaicreela nauk Aclalyeh.
Zataa około 1Q% oo6b ukończyło 2 rodzaje atudl6a. uzup^- 

n lajec aykeztełcenie politechniczne naukaal aataeatycznyal. Do
tyczyło to  przede aazyatkla ałodezej kadry. Zjaaiako łączenia 
dau epecjalności aftrdd elodazaj kadry naukmaj daladczyć aola 
bgdl o nladoatatkach natamtyki a prograaach nauczania p o lite 
chnik. bgdź o coraz bardziej złolonya aparacia aataaatycznya, 
ktdrya teoretyk zatrudniony a badaniach podateaoaych aual w- 
aleć operoaeć. Charakteryetyczna. la  ładna z  oaób n ie uzupeł
niała etudlća technicznych ■«ykaztałcenlea z  Innych dziedzin, 
naaet z f iz y k i,  aldocznla nie odczumjyc a tydh zakraaadi n ie
doboru arledzy.

Wiek

N ajliczn la jeze grupę a&rdd ankletomnych /37%/ atanoalły 
oaoby a aleku 30-40 la t .  naatgpnla /25%/ daudziaatokilkulatnla 
/ее to  przem in ie doktoranci/ oraz roczniki atareze /kadra k le- 
roanlcza 1 aaaodzlelnl pracoanlcy nauki -  24%/.

ZnBjoak>dć Językća obcych

reepondentóa zna Jgz. roayjakl.
83% reepondantda zna ję z .  angle lek l.
4 ^  reepondentóa zna Jęz. n laalackl.
42% reepondentóa zna Jęz. francuekl.
4% reepondentóa zna Jęz. hlezpaóaki.

13% raapondentóa zna inne Języki obce.
Przeciętn ie a lęc kaldy respondent wykazuje blernę /o takę pyta
ła  ankieta/ znajoaoóć prawie trzech Języków obcych, przy czya 
najwylazę korelację wykazuję Języki rm y jak l 1 angle lek l. które 
zna ponad 8Q% badanych. Co drugi zad z  raapondentóa zna ponadto 
Język n lealeck l albo francuekl. Z dodatkowych obserwacji wlado- 
ao. la  ponad połowę tych wielkości stanowi czynna znajoaość Ję
zyków obcych. Znaczy to . l e  średnio kaldy pracownik nauki akty
wnie posługuje aię co najanlej Jadnya lub dwoae Językaal obcyal.
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Źr6dła «łoBtgpu do Infor—c j l

Z badania ar/nika. ia  kaldy raapondant organizuj# aobla co 
najanlaj S iródła dppłyiM In foraacjl. przy czy# mrtodel tych 
Irddał uazaragoanno naatgpujgco: blbllotaka -  ICXIX* kontakty o- 
aoblata zagraniczna -  69K 1 kontakty krajowa -  62%.

iriękazoić oadb nla odczuwa nadwlaru Inforaacjl zarówno w 
pracy zawodowej Jak dla doakonalanla kwalifikacji. Na nadalar 
ton uakarla a lf  natoalaat kadra kierownicza, której w badanej 
zbiorowości było ES(. Z togo 5.ЭД ‘ ugina a l f ” pod zalawaa in- 
forwacjl zawodowych, częato pozanaukowych. Podobna zjawlako aiy- 
atgpowało równlal 11 la t tanu.

Najczfóclaj ulywana Źródła inforwacjd. to według gradacji 
wałnoócl:
-  czaaoplaaa żródłoara,
-  arydawnlctwa zwarta.
-  aatarlały z  konferencji, ayapozjów Itp .,
-  wydawnlctaM inforaacyjna.
-  rozprawy doktorakla l  habilitacyjna.
-  podręczniki.
-  aprawozdanla z prac naukowych.
-  oplay patentowa, noray l  literatura tachnlczno-handloan,
-  aprawozdanla z wyjazdów zagranicznych.

Ola lOOSK roapondantów czaaoplaaa atanoiria plarwazy nośnik 
in foraacji. OalaJ 9 ^  -  druki zwarto 1 87^ -  aatarlały konferen
cyjna. Seat to dla bibliotekarzy latotny wakażnik polityki gro- 
aadzanla. znany zraaztę od la t l  zobowigzujfcy awę atabllnośclę.

Sadno z pytaó ankiety dotyczęca typów żródał Inforwacyj- 
nych zawierało uzupełniajęca zdania: ~lla kal«Zak baletryatycz- 
nych rocznie czyta Pan zwykła?" Odpowiedziało na to 36% oeób. 
któro średnio czytaję po 18 kelęłak na 1 czytelnika w akall ro
ku. ZwaZywazy. Za badany środowlako tachniczno. wldzlay. Za nla 
Jeat to nlaka średnia dla taj grupy. A więc. Jeśli juZ ktoś z 
Inżynierów ai nawyk czytania Utoratury balotryatycznoj -  to 
na ogół pozootajo nu wierny, o czya świadczyły odpowladzl atar- 
azych pracowników nauki, którzy czytaję do 20 kalęZak balatrya- 
tycznych rocznie. Drugę grupę czytajęcę aę bardzo ałodzl pra-
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cownicy. NatoBlast brak odpoaledzi na tę  część pytania aryatępu- 
jęcy s± u 6 ^  respondentśa świadczy n iestety, l e  większość przed
staw icie li śwista techniki nie czytuje kslę±ek nawet "do podusz
k i" .  Jest to jednak średnie grupa wiekom^ tzn. ludzie przecięt
nie trzydziestoletn i, którzy sę na etapie Intensywnej pracy nau
kowej zwięzanej będl z doktorates. będl z  hab ilitację .

Terainy dostarczania In foraecjl

Większość respondentów /73^- zgłasza swe potrzeby Inforas- 
cyjne w trakcie pracy nad teaatea i  przed przystęplsnlea do pra
cy nad danya zagadnienisa. Połowa osób Jest zdania. Ze terainy 
dostarczania In foraacjl sę zgodne z  etapea pracy, w którya jest 
ona wykorzystywana. SednakZe pozostałe osoby sę z tych teralnów 
niezadowolone. Zstea jes t to uwaga krytyczne pod adresea sze
roko rozuaianych ałuZb in foraacjl. w tya prawdopodobnie równleZ 
wydawniczych.

Potwierdza s ię  tutaj prawidłowość ujawniona przez badania 
potrzeb Infomacyjnych wykonane w 1967 roku. które wykryło ko
nieczność zabezpieczenia odpowiedniego teapa dopływu In foraacjl 
naukowych dla badaó w naukach teehnlcznych. zwłaszcza zaś dla 
badaó podstawowych.

Z litera tu ry naukoznawczej wladoao. iл  okres "od poaysłu 
do przeaysłu". c zy li od ayśll autorskiej do ardrolenie produk
cyjnego coraz bardziej s ię  wydłuZa. Kilka la t teau pisano. ±e 
trwa on średnio 7 la t -  obecnie przyjmuje s ię  9-10 1st 1 nie 
je s t to wyniklea naszego zacofania technologicznego. gdyZ po
dobne wydłużenia paraaetrów czasowych obserwuje s ię  na całya 
świecie. nawet w krajach o wysoko rozwiniętej technice. Przy
czyna tego zjawiska tkwi natoaiast w złoZonośoi procesów tech
nologicznych, jakich wyaagaję coraz bardziej wyrafinowane pro
dukty przeaysłowe powstajęce na świecie. które obok swoich ce
lów, dla których zostały poayślane 1 wyprodukowane suszę j e 
dnocześnie sprostać stawianye obec»ile warunkoa nowoczesności, 
do jakich zallczaay a ln iaalizację zuZycla aateriałów. czy surow
ców, optyaslizację konstrukcji 1 niezawodność działania.

OeZeli wlewy. Ze wszelkie badania podstawowe aaję przed 
sobę głównie cele poznawcze, odkrywcze, wzbogscsjęce suaę wle-
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dzy-ludzkiej na pozlonle aolekularnye Miedzy, ktdra m neetęp- 
nych dopiero etapach /1 latach/ aluZyć м  tachnologoa. konstruk- 
toroa, wdroZanlowcoa. wraazcle producentoa -  to zrozuMleay, Ja- 
k« Magg ea teepo dopływu nowej in foraacjl naukowej м podatawo- 
wych badaniach z zakreau np. tadiniki.

Zaufania do In foraacjl:

-  31% raapondantów aa zaufania do In foraacjl doatarczanej przoz
placówkg,

-  A6ĝ  reapondantćw na wazalkl wypadł aaal zdobywają Inforaację.
-  Z3Si reapondantdw nla zgłaaza awoich potrzeb zadnej placówce in-

foraacj1.
OeZell zauaujaay drugę i  trzecie  grupę odpowiedzi, które 

wypływają pratwdopodobnla z tych aaaych aotywów, to nldzlay. Ze 
69% osób woli starać alg o in foraacjf Indywidualnie, nlZ powie
rzać to ałuZboB into.

Seat to  zjawisko charakterystyczne wóród pracowników nauki, 
zwłaszcza teoretyków. Podobne etanowiako ujawniło a lg 11 la t te - 
au. WóarczBs postulowano. Ze w drodowlaku badawczya. o bardzo 
pogłgblonej apec ja llzac jl, Inforaacje naukowe nie aoZa, a a u- 
8 1 spoczywać na aaayćh pracownikach nsukl 1 ażeby aóc odpo
wiedzialnie Inforaować — trzeba aaaeau brać udział w procesie 
badawczya. DeZell obecne odpowiedzi potwierdzajg taato etano
wiako, to ujawnia alg tu pewna prawldłowoóć 1 nla naleZy ag- 
d zlć . aby była ona lokalna.

Nla BoZna Jednak wykluczyć eleaentu braku zaufania do służb 
Inforwacjl, ponieważ 4 ^  odpowiedzi zawiera alg w drugie /a nie 
trzecia/ członie, którzy brzai "na wszelki wypadek saa alg o nlg 
staraa '. Bowles tylko 23% osób zdecydowanie nie zgłasza w ogóle 
swoich potrzeb Żadnej placówce in foraacjl, c z y li od poczgtku 
ag zdania, a nawet zakładajg. Ze powinni zdobywać Inforeacjg 
saal.

;jakle ag przyczyny takich stanowisk, n iestety ankieta nie 
wykrywa. HoZna wigc tylko przypuszczać. Ze przez ostatnie 11 la t 
na terenie IPPT nie za istn ia ły  wlgksze przewiany potrzeb Infor- 
aacyjnych, za wyjgtklea obsługi reprograflcznej, o czya będzie 
aowa dale j.

131



Formy gromadzenie Informacji:

-  и notatniku -  63% oaćb
-  na kartach kartoteki -  20% oaób
- w reprograaach -  81% oadb
-  ir mlkroformach — 7 % oe£b
-  w Innej -  14% oaćb

Razem było lOl molllwoścl na 54 oeoby. A n1qc prawie kełdy 
respondent gromadzi dane informacyjne w dwóch poataciach. z któ
rych ulubione ao reprogramy l- notatki w zeszycia. Kartotekę za
kłada aoble tylko 20% osób 1 to kadra młodsza.

Tu występuje odmienność etanowlak w stosunku do wyników 
badaó sprzed 11 la t. kiedy przewałajęcę postaclę własnych na
rzędzi Informacyjnych były rozmaite typy kartotek /tradycyjna, 
przezlerne. obrzełnlo perforowane Itp ./. Ne tekę przemianę upo- 
dobeó prawdopodobnie miały wpływ dostępniajeze obecnie reprogra- 
ny, które nie zajmujęc duZo miejsca zawleraję pełnę treść doku
mentu. a nie tylko Jego streszczenie zawarte na karcie kartote
kowej. Powstaje więc pytanie czy nie nadchodzi zaierzch narzę
dzi kertotekowy^ w osobistym wereztacie badacza z zakresu nauk 
ścisłych, gdzie obszerność dokumentów nie jest tak rozległa.
Jak np. w naukach humanistycznych.

Formy obsługi Informacyjnej, z których respondenci korzystaJę 
obecnie 1 które chcieliby stosować w przyszłości:

-  katalogi biblioteczne — 83% głosów
- seminaria naukowe -  7ą% głosów
-  oryginały teketowe -  6ЭД głosów
-  informacje tekstowe w postaci raprograeów -  50% głosów
-  system SOI -  40% głosów
-  tematyczne zestawienia dokumentacyjne

/TZD/ -  40% głosów
-  wydawnictwa typu current contents -  35% głosów
-  informacje bezpośrednie na pytanie -  3 ^  głosów
-  przeględy bibliograficzne 1 dokumenta

cyjne -  31% głosów
-  wykazy nabytków -  28% głosów
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. Pozoetsłe propozycje «nkloty z  zakresu fore  obeługl zyska
ły  m le js ze  włelkoAcl procentowe ± n ie wykazuje znaczniejszych 
zr6±nlcowaA wzfll«dee s ieb ie .

PrzewaZsjecye rodzajee kontaktfiw z  plec6eAce inforaeeyjne 
se kontakty osobiste 1 te le fon iczne. Na przyszłość respondenci 
chce j e  takie wtrzyeać. O kontoktacb teleksowych, radiowych, 
telewizyjnych warzy na przyszłość zaledwie Zjh ulytkownlkćw /o- 
bacnls kontakty takie n ie Is tn ie je/ . Tak n isk i procent lyczed 
dotyczecy teleksu w kontaktach Inforaacyjnych chyba wypadł dla
tego, l e  było to  SI z  k o le i pytanie ankiety l  wypełnlejecy b y li 
ju l znułenl. Bowlea w dadacle techników rozwiezania telókaowe 
n ie stenoNle z  pewnoścle nieznanej abatrakcjl.

Ilśród dodatkowych ZyczeA raapondencl w yelen la ll przede 
wezyetkla:

1/ lepsze obsługę kserograficzne. Postulowano naatet eaao- 
obaługe w zakreele natyołiwiaatowego wykonywania odbitek:

S/ konieczność zorganizowania w Polsce b ib lio tek i jedyne
go egzeaplarza /nowa o wydawnictwach zagranlC9Myct\/. aby przy 
różnych reorganizacjach nie naeteplło pozbycie a le  ns2:yetklch 
sgzeaplsrzy danego plena w Poleca:

3/ celowość zwiekazenla poedarzchnl b ib lio teczn ej, aby 
wolna było zarówno przyjwować nowo ka le lk l 1 czaaoplena. jak i  
unikać prowadzenia s e le k c ji,  która ze waza je s t  ryzykowna. S ło- 
wee. aby mksZnlklan groaadzanla nie była dla b ib lio tek  ciasno
ta poBleazczeA aagazynowych;

^  szybsze sprowadzanie kalelok wypożyczanych z  Innych b i
b lio tek ;

5/ ograniczenie czasu srypoZyczenla keleZkł do Z a leaiecy. 
a czaeoplsn do 1 n iesleca dla kaldego czytelnika bez wyjątku.

Reaeuaujgc wyniki badaA "Ankieta foray obsługi In foraacyj- 
nej użytkowników ayeteou SINTO’  uzyskane na teren ie instytutu 
Podstawowych Probleaów Techniki -  jednego z  najwlpkazych Insty
tutów Polsk ie j Akadenll Nauk trzeba podkreślić. Ze:
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1/ bŁowo drukowane było i  Jeet dla naukowe* podatawe dopły
wu inforwacjl naukowej:

Z/ wśród nośników piarwaze rangę M ję  cscaaopiewe łródłowa, 
następnie keię ik i wonograflczna 1 watarlały konferencyjne, Cze- 
sopisaa abstraktowe /przeględy dokuwantacyjna/ 1 inna arydawnlc- 
twa inforascyjna aę niezbędna ale jako narzędzia doprowadzaję- 
ce do źródeł, bez którego pracownik badaó podstawowych obejść 
s ię  nie aoZe;

3/ zdecydowanie najbardziej preferowanę forwę obsługi in - 
foreacyjnej stała się w clęgu 11 la t  tetźinlka reprograflczna. 
3est to obecnie ulubiona aetoda growadzenla własnych waterls- 
łów inforwacyjnych aśród kadry badaczy 1 Jeat to , o l la  wlado- 
ao, stanowisko powszechne, nie lokalne.

Zatee należy w Polsce zainwestować w urzędzenia raprogra- 
flczne, które nla tylko uwoUlwię jak najlepszę obsługę In for- 
aacyjnę użytkowników, ale jednocześnie dzięki powszechności 
stosowania tydh urzędzaó eożllwe będzie zaopatrzenia w lite ra 
turę zagranlcznę licznych środowisk naukowyćh 1 zwnlejazenle 
zjawiska wieloegzeaplarzowoścl w ska li groasdzenla krajowego 
źródeł zagranicznych, na korzyść wlelotytułowoścl.

Dla lepszego porównania op in ii badanego środowiska na te- 
aat in foraacji naukowej uzyskanej z badaó przeprowadzonych w 
Instytucie Podstawowych Probleaów Techniki w roku 1967 1 w ro
ku 1976 zestawiono przytoczone w tabeli porównania niektórych 
fora, usług i  cech in foraacji. Dane te dotyczę jednakże w prze- 
wazajęcej części pracowników teoretycznych, gdyż ta grupa pra
cowników powtórzyła się w obydwu badaniach ankietowych, a e la - 
aentarne prawa statystyki nakazuję porównania wykonywać na wa- 
terlałach jednorodnych. Gradacja ważności poszczególnych fora 
i  cech In foraacji, którę obrazuje tabela wynika z  rang. jak ie 
uzyskały poszczególne wartości w przeliczeniu procentowya. a 
obydwu badaniach.
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РогбяпаШв cp ln lł respond«nt6« IPPT na przmtrxanl 11 la t

LP- Foray 1 cechy In foreecjl Kolejność 
aaZnoścl a latach

Uwagi

1557 1576

1. Literatura ±r6dlowa 1 1 podcblaśatwo
-  czeaopiaaa 1 1 ■
-  Mydaanlctwe zm rte 2 2
-  aaterlały konferencyjna
-  rozpraey doktorekia

4 3

1 habilitacyjne - S
-  podręczniki - 6

2. Vydaatnlctwa Infomaeyjna 3 4 podobiaAetato

3. Kontakty oaoblata 3 2 podobiaAatwo
-  krajoaa 3 4
-  zagraniczna 3 3

* . Foray groaadzania inforaa- 
c j l  dla potrzeb alaenych 
-  w notatniku 2 2
-  kartoteka 1 3 różnica
-  raprograay 0 1 różnica
-  Bikroforay
-  nie atoauja Żadnych tach-

0 5 róZnica

nik polagajgc na nlaanaj 
paaigcl

3 różnica

5. Taralny doatarczania in fo r- 
aacjl 1 1 podobiaAatwo

6. Zaufania do In foraacjl 
-  inforaacja aarytoryczna

aoZa być doatarczana 
przez placóake Inforaa- 55S 31X
e j l 1 gloaśa 1 głoeśa
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Lp. Foray 1 cechy in f o rn e j 1 Kolejność 
ważności w latach

Uwagi

1967 1978

- in fo rn c je  ■erycoryezne
powinna być zdobywana 95X • 69*
przez aaeych ргасемп!- 
kćw naukowych

głoeśw głoeów

7. Przyczyny negatywnego ato- 
aunku do ntarlałów  Infor- 
aacyjnych przygotowywanych 
przez ałuiby Inforaacjl
-  przeatarzałoAć inforaa- 

e j l
-  nierzetelność opracowa-

1 1 podobieAstwo

nia - 2 róZnlce
> inforaacja powierzchowna

/bez głębokiej analizy 
treści dokuaentów/ 2 3 podobleóetwo

8. Czy nadalar Inforaacji ae- 
rytorycznych?
Czy nadalar in fo rn c ji za
wodowych nleaerytorycz-

nie nie podobleóatwo

nych? tak tek podobieństwo

9. Zeopatrzanle biblioteki 
aaclerzyetego inetytutu 
- dobro 5035

głoeów
71*

głoeów

-  średnie 22*
głosów głoaów

-  niadoetatoczne

1

12%
głoeów

1.8*
głoeów

czyść respon
dentów nia 
odpowiedziała 
na pytanie
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INQUIi?y ABOUT FORMES OF INFOi^TION SERVICES FOR USERS. 
CONDUCTED AT THE INSTITUTE OF FUNDAMENTAL l^OHNOLOGICAL RESEARCH 

OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES

S u ■ ■ a r  у

The are praaentad In the a r t ic le  raeulta o f an Inquiry 
conducted at one o f the greateet in stitu te  o f the Polish Acedeey 
of Sciences -  Institu te of Fundeaental Technological Research.
The Inquiry aakee a pert o f  the research prograe o f the Ministry 
o f Science. Higher Education and Technology No IV-5 named SINTO 
System. The inquired environment wee asked at)out ueere' needs the 
second time fluring l i  years. In the given analyse there is  a con- 
parieon o f the result o f both inquiries idiich made possible to 
discover s ta b ility  o f cdianges o f s c ien tis ts ' needs in the f ie ld  
of s c ie n t if ic  information.

АНКт 0 ФОРШ РШФОРШШЮННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ потрештеШ, 
ПРОВЕДЕРНАЯ в ИНСТИТУТЕ ОСНОЕШХ ВРОЕВЖ ТЕШИКИ ПАН

Р е з в ы е
В статье обстжяавтся результаты анкеты, проведенное в од - 

ном из самых больших институтов Польской Академии наук - Инсти
туте основных проблем техники. Это исследование является состав
ным злементон отраслевой проблемы Министерства науки, высшего об
разования и техники - М 1У-6: Система sinto . Исследуемой профес
сиональной хруше вторично в течение u лет задавался вопрос о 
нуждах потребителей. В данной статье проводится сравнение резуль
татов обеих анкет, что дает возможность выявить неизменность или 
же перемены, происшедшие в потребностях научных работников в об
ласти научной информации.
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M A T E R I A Ł Y P R Z Y C Z Y N K I

BRONISŁAW ŁUGOWSKI
Oórodek In fornec jl Neukomj RAN

KRYTERIA OKRESlAO^E DROGI ROZWOOU 
MięOZYMARODOWEGO SYSTEMU INFORMACY3NEGO NAUK SPOł£CZNYCH*^

Zadanie Międzynarodowego Systenu Informacyj
nego Nauk Społecznych /MSINS/ zwlęzane z  roz
wojem współczesnej nauki. Informacja naukowa 
jako środek dalszej in ten sy fik ac ji badaó nau
kowych. K ryteria  ewaluacjl MSINS.

Międzynarodowy Systen Informacyjny Nauk Społecznych /MSINS/ 
jea t systemem informacyjnym dla nauk społecznych 1 o naukach 
społecznych, t j .  systemem informujęcym działaczy politycznych, 
gospodarczych, kulturalnych i  szerokie kręgi społeczeóstwa -  o 
dorobku nauk społecznych oraz naukowców, twórców, studentów -
0 osięgnlęclach danej dyscypliny wiedzy, o pracach pokrewnych
1 niędzydyscypllnowych, o nowych osięgnlęclach badawczych, me
todach. technikach, zjawiskach i  faktach. MSINS s ta je  s ię  za
tem istotnym ogniwem przepływu wiedzy między naukę a różnorod
nymi dziedzinami Życia społecznego i  politycznego krajów socja
listycznych .

X/,Referat wygłoszony na 
in form acji naukowej w
l i s  tycznych 
nia 1978 r .

1 Konferencji Naukowej MSINS nt.**Rola 
rozwoju nauk społecznych krajów socja-

i  zadania rozwoju MSINS" w Warnie, 10-16 wrześ-
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Zadania Systeau zwlęzane eę z  roanęcyn znaczenlea nauki 
dla apołecznego. ideoirego 1 ekononicznego rozwoju apołeczeAatwa 
socjallatycznego.

Szeroko podkrećlena Jest w litera tu rze decydująca, apraw- 
cza rola wspAłczesneJ nauki w kaztaltowanlu Ideału apołecznego, 
moralnego, światopoglądu, postaw społecznych oraz w kaztałtowa- 
niu bytu ekonomicznego, postępu gospodarki narodowej 1 zaplecza 
technicznego. Istotny dla nas Jest fakt sprzęgnięcia dokonu
jących się obiektywnie procesdw wzrostu znaczenia nauki z  Ideo- 
¥*yml 1 ustrojowymi walorami socjalizmu.

Sednę z istotnych cech charakterystycznych rozwoju badad 
naukowych w ćwiecle Jest od pewnego czasu niezmiernie intensyw
ny rozwój informacji naukowej. Wynika to między Innymi z faktu, 
le  gromadzenie Informacji Jest etapem pracy badawczej, który z 
kałdyai rokiem pochłania coraz więcej wysiłku i  czasu. Dlatego 
te l  poiwszechne jest przekonanie, le  nejefektywniejszym środkiem 
dalszej Intensyfikacji nowoczesnych badaó naukowych Jest dostar
czenie pracownikowi naukowemu odpowiedniej informacji -  szybkiej» 
aktualnej 1 dostosowanej do Jego potrzeb.

Informacja naukowa, dziedzina dawniej zacofana, niedoinwes- 
towana. o słabym potencjale kadrowym 1 aparaturowym, przezywać 
zaczyna szybki rozwśj. W wielu krajach na działalność Informa- 
cyjnę przeznacza się ogromne środki -  od 5 do lO procent nakła
dów w naukach konwencjonalnych, do kilkunastu procent w dyscy
plinach szybko rozwijajęcych s ię .

Uczeni amerykaósi:y /King 1 inni/ obliczaJę, Ze koszt roz
powszechniania informacji naukowej w USA wynosił w roku 1976 
ponad 13 mld dolarów.

Z referatu dyrektora Wszechzwlęzkowego Instytutu Informa
c j i  Naukowo-technicznej /WINITI/, prof. A. Michajłowa dowiadu
jemy się . Ze w Zwięzku Radzieckim w jedno lite j s iec i Informacji 
naukowej /obejmujęcej Instytuty i  ośrodki informacji, b ib lio te 
ki oraz archiwa/ zatrudnionych Jest ok. 150 tys. osób. tlfynika 
to z rosnęcego znaczenia informacji w planowaniu 1 zarzędzanlu 
na wszystkich szczeblach gospodarki narodowej. z je j  znaczenia 
dla dt^iałalnoścl naukowej.techniczno-ekonomicznej 1 innej. Uka
zuje to znaczenie działalności Informacyjnej w dziedzinie nau-
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kdl. .ł*dro2eA. Innowacji, rac jon ellzsc jl. postępu technicznego, 
upowszechnianie tłośwladczeA krajowych 1 zagranicznych. Inforaa- 
cja naukowa obejwuja sarya zaalęglea wszystkie grupy społeczne, 
stanowi tya saaya naturalny eleaent łęczęcy naukę, technikę 1 
technologię, ułatwia wyćclg z czaeea w zastosowaniu krajowych 
1 zagranicznych oslęgnięć naukowych oraz innowacji technicznych 
1 organizacyjnych.

Głównya czynnlklea powodujęcya wzrost ro li  1 znaczenie In» 
foraac jl naukowej je s t  postępujęcy-rozwój je j  funkcji ekonoal- 
cznych i  społecznych. Znaczenie In foraacjl dla rozwoju gospo
darczego. dla zarzędzanla 1 organizacji je s t coraz większe 1 
często wskazywane jako główny czynnik je j  rozwoju. CJest rzeczę 
bezspornę, ±e rozwój In foraecjl powinien odpowiadać w pełni 
je j  r o l i  i  znaczeniu,-zarówno w planowaniu 1 zarzędzanlu, jak 
1 w działalnoócl naukowej, technicznej, w ssaokształceniu. w 
łyclu  społecznya l  kulturalnya.

Społeczna rola In fornacji, szczególnie wełna w naszych wa
runkach ustrojowych, sta je się coraz bardziej Istotna wraz z 
rozwojea socjsllstycznych stosunków społecznych, wzrosten u- 
powszechnlania oświaty i  kultury. Coraz szersze stosowanie nau
k i. postępu technicznego, doświadczeó organizacyjnych we wszyst
kich dziedzinach ły d a  społecznego 1 ns wszystkich stanowiskach 
pracy powoduje. ±e Infornscja przestaje być przywllejen pewnych 
warstw społecznych, lecz  sta je  s ię  potrzebę każdego pracujęcego.

Problea sprowadza s ię  zatea do tego. Ze tak jak nauka w 
dobie rewolucji naukowo-technicznej nusi wyprzedzać rozwój gos
podarki narodowej, tak inforaacja naukowa wusl wyprzedzać po
trzeby nauki i  zabezpieczać obecne i  perspektywiczne zapotrze
bowanie coraz szerszych rzesz użytkowników.

Istotnę przesłankę warunkujęcę rozwój Międzynarodowego Sys- 
teau Inforescyjnego Nauk Społecznych jest postępujęca integracja 
krajów wspólnoty socja listycznej. Szeroka współpraca ekonomicz
ne, polityczna. Ideologiczna, kulturalna 1 naukowa, wyaega za
bezpieczenie informacyjnego tak w plenach bieZęcych jak 1 pers
pektywicznych, długofalowych. Integracja krajów wspólnoty socje- 
lla tycznej, wekezuje nie tylko ns istotne kryterium doskonale
nie i  rozwoju MSINS, lecz równleZ znaczne rozszerzenie proble-
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■Betykl serwle6w infornacyjnych. Jak r6nrnle£ kręgu bezpośrednich 
1 pośrednich użytkowników Systewu. Ola przykładu woZna wakazać 
tu na probleay wzroetu zapotrzebowania na inforeację naiikowę w 
zwlęzku z gwałtownya rozwojee turystyki w naszych krajach, po
trzeby wywołana organizację Ollaipledy w Hoakwle /budowa auto
strad, probleny gestronoall, organizacyjna 1 akonoalczna prob
lemy hotelarstwa Itp ./ . Nie oznacza to, Ze MSINS powinien /obok 
swej problematyki zeaedniczej/ zejaować ale wszyetklal rodzaje 
mi in foreacjl potrzebnej dla społecześatwa. le tn ieja  Jednak 
wiele problenów naukowych zwięzanych z  rozwojea turystyki, re
kreacji, wypoczynku i tp . ,  które należy zabezpieczyć dla organi
zatorów życia apołecznego, działaczy społecznych, politycznych, 
a w szczególności dla pracowników nauki.

I'logg to być prace wykonane przez NSINS lub Jego organy 
albo przez współprecujęce placóakl; wystarczy czasem być po 
prostu Inicjatorem lub organizatorem określonych prac.

Stymulowanie działalności Informacyjnej, nawlęzywanle ko
operacji z innymi kanałami informacyjnymi naszych krajów powin
no zawsze mieć miejsce w przypadku, kiedy mamy do czynienia z 
problematykę politycznę, ideologlcznę, kształtowaniem właści
wych postaw społecznych, śwlatopoględowych, zwalczaniem wrogiej 
nam Id eo log ii, reakc;yjnych te o r ii i  poględów, podważaniem za
sad Internacjonalizmu itp . NSINS zepoczętkoweł Już w te j dzie
dzinie ciekewe prace, świadczyć o tym mogę wydawnictwa poświę
cone zagadnieniom maolzmu. socjalistycznemu modelowi życia itp . 
Cenny Jest również fakt, że do współpracy w opracowywaniu tych 
publikacji udało aię przycięgnęć wybitnych specjalistów.

Istotnym kryterium warunkujęcym prawidłowy rozwój NSINS 
Jest ustawiczne śledzenie kierunków 1 prawidłowości rozwoju 
nauki oraz poszczególnych dziedzin 1 dyscyplin nauk społecznych. 
Ha przykład od szeregu la t obserwujemy w naukach przyrodniczych 
i  ścisłych rozwój badań międzydyscypllnowych, prac z pogranicza 
poszczególnych dyscyplin /biochemie/, wykorzystywanie metod i  
technik badawczych z Innych dysiryplin naukowych /paleontologia/, 
badań mlędzydysf^pllnowych lub wielodyscyplinowych /ochrona śro
dowiska/, kompleksowych prac i  badań prowadzonych przez kolek
tywy uczonych różnych specjalności /badania przestrzeni kosmicz
nej/.
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• Analogiczne teiMlencJa wyatępuje coraz MyraźnleJ ir naukach 
społecznych. Dotyczy to archeologu* ekonoeil. h is to r ii, Języ- 
koznamtea 1 wielu innych dyscyplin. Dlatego wsZne Jest zapew
nienie obsługi nzrastajgcych potrzeb infornscyjnych śnlsta nau
ki, organizatorów Życia społecznego, gospodarczego Itp. Proble- 
■y energetyki, ochrony drodowlsks naturalnego, turystyki.ko№- 
plekeowy prograa regulacji 1 zsgoapodarowanla dorzecze Wisły, 
przestrzennego zagospodarowania kraju, planowania 1 prognozo
wania Itp ., sg tego najlepszya przykładea.

Podstawowye kryterlue syateeu Inforaacyjnego Jest zgodność 
fore, zakresu 1 eetod działalności z potrzebawl użytkowników. 
Podatawowyai odbiorcawl naszych usług inforeacyjnych eg obecnie 
pracownicy naukowi. Эак wynika z  badaó przeprowadzonych przez 
Ośrodek In foreacji Naukowej PAN, pracownicy naukowi potrzebujg 
głównie szybkiej In foreacji sygnalnej o nowościach w forele bi
b lio g ra fii odnotowanej lub spisów treści interesujgcych ich
czasopisa. Po wybraniu potrzebnych pozycji chcg oni w Jak naj- 
szybszya teralnie otrzyeać oryginały lub kopie danych dokueen- 
tów. Wydawnictwa przeglgdowe, wszelkie streszczenia 1 oeówienia 
eg najczęściej przydatne dla pracownika naukowego dla wyselek
cjonowania potrzebnego eaterlału, dla oprecowaó podręczników, 
oeówleó przeglgdowych. popularyzacji itp . Pracownik z reguły 
nie alęga po b ib liogra fie ogólne, lecz po wgskoteeatyczne, czy
ta plśeiennictaro oryginalne, opiera s ię  na wypróbowanych tytu
łach publikacji.

Te specyficzne potrzeby pracowników nauki będg w pełni za
spokojone po uruchoBlenlu zautoaetyzowanego NSINS 1 zabezpie
czeniu bazy reprograflcznej 1 nowoczesnych środków łgcznoścl. 
Wyaagać to Jednak będzie poważnych nakładów finansowych, prac 
organizacyjnych, badawczych. Intensyfikacji szkolenia oraz do
skonalenia kadr inforeacyjnych oraz użytkowników in foreacji. 
Prace te , wyeegajgce wysiłku wszystkich ogniw NSINS-u. sg nie
zbędne dla prawldłoicego funkcjonowania Systeeu.

NaleZy Jednocześnie zwrócić uwagę, IZ nie sg to praca do
raźne lecz działalność wysagajgca clggłego ich prowadzenia 1 
1 kontynuacji.
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Szereg ośrodków Informacji działających na podstawie włas
nych lub obcych baz danych na nośnikach magnetycznych dysponuje 
masywami Informacji rzędu kllkudzlealęclu milionów pozycji, 
zwiększajgcyml się o kilka milionów pozycji rocznie. Ośrodki o- 
plerajęce swę działalność na bazach danych na nośnikach maszyno
wych, takie jak Chemical Abstracts Service,Sclence Citation In
dex, PASCAL lub IhSPEC -  dostarczajo rocznie od 20 do 500 tysię
cy opisów nowych dokumentów.

Sę to dane z dnia dzisiejszego. A jak przedstawlaję się 
perspektywy rozwoju komunikacji naukowej? F.H. Lancaster /jeden 
ze współtwórców systemu MEDLARS/, zaproszony w 1976 r . przez 
Polskę Akademię Nauk celem wygłoszenia odczytów dla pracowników 
słułby Informacyjnej przedstawił problem projektu systemu e- 
lektronlcznej komunikacji kiedy każdy pracownik naukowy będzie 
mógł posiadać koócówócę typu on-line. Końcówka taka będzie wejś
ciem pracownika naukowego do szerokiej s iec i komunikacji, bez 
ograniczeń geograficznych, będzie umożliwiała korzystanie z nie
ograniczonej ilo śc i banków danych. Pracownik naukowy będzie mógł 
wykorzystać końcówkę do wyszukiwanie relewantnej literatury lub 
danych w przypadku wzrostu potrzeb informacyjnych. Będzie miał 
do dyspozycji cały szereg barków danych, obejmujęcych niejedno
krotnie całe dyscypliny vjiedzy lub ich wyspecjalizowane zaged- 
nienia. Dostępne będę również kartoteki danych liczbowych, sta
tystycznych i  tekstowych. Elektroniczny system informacji roku 
2000 będzie posiadał wbudowane urzędzenie do przekazywania do
kumentów /5,6/.

Dak obliczono, przy dotacji 60 min. doi. 1 rocznych kos 
tach lO min doi. można utworzyć "elektroniczne czasopismo" pu- 
blikujęce 47 min stron rocznie, co jest równoważnikiem świato
wej produkcji czasopiśmzennzczej w języku angielskim.

Sprawy te były między innymi przedmiotem obrad I  Radzlecko- 
-Amerykanskiego Sympozjum nt. "Efektywności usług informacyjnych* 
zorganizowanego w czerwcu 1Э75 r. w ramach współpracy Komitetu 
Nauki i  Techniki Rady Ministrów ZSRR w National Science Founda
tion.
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• Mlędzynerodotyy Systea Inforaacyjny Nauk Społecznych^ Jak 
kałdy systee Inforeacyjny, wyasga c iągłej ewaluacJl.InforNacJa 
naukowa Jest procesea społecznya, a aystea Infoniacyjny winien 
być organlzaew ływyw. atale doskonalony* -  zgodnie z wywogaał 
nowoczesnych technik 1 ćrodkćw inforeacyjnych, z potrzebawl 
społecznego 1 ekonowicznego rozwoju i  wzrastajgcywi potrzebaal 
ułytkownlków.

Powstaje pytaniec jakie przyjgć kryteria ewaluacji eyste- 
■u MSINS? Obok spraw politycznych» ideologicznych, ekonoalcz- 
nych i  społecznych, które, jak aekazano wyZeJ, warunkujg pra
widłowe dzlałalnoóć Systeau, warto, przy ocenie Systesai jako 
całoóci. systasów narodowych i  innych ogniw KSINS, zwrócić u- 
wagę na następujgca kryteria ewaluacji systeau.

1. Społeczna ułytecznoóć systeau, progrsau określonego 
arydawnictwa, serwisu, przedsięwzięcia inforaacyjnego, wprowa
dzonej foray usług itp . Hierę społecznej uZytecznoóci aoZe być 
tylko je j  zgodność z potrzebaad. użytkowników.

2. Koszt bezpośredni całego przedsięwzięcia; koszt prowa
dzonej określonej foray usług inforaacyjnych; koszt usługi 
jednostkoarsj.

3. Wysiłek kadrowy. Personel zeangaZowany w danych przed
sięwzięciach inforaacyjnych.

4. Jakość serwisu inforaacyjnsgo, jego precyzja, aktual
ność, terainowość i  stopieA nowości.

5. Ilość użytkowników korzystajęeych z serwisów, srydesr- 
nictw w stosunku do potencjalnych odbiorców zainteresowanych 
danę teaatykę.

6. Optyaalność p r o f i l i  inforaac;yJnych.
7. Koaplatność zbiorów.
8. Efektywność aystesNj. serwisów itp . w porównaniu z tra- 

dycyjnyai aetodaai rozpowszechniania in foraacji.
Zastosowanie wyaienionych kryteriów do badania działalnoś

c i  MSINS, jego poszczególnych agend, progresów i  serwisów, wy
doje s ię  niezbędne w toku przyszłej pracy wszystkich ogniw 
MSINS.

Obecnie, bez prowadzenia ezczegółoi«ych badeó, opierajęc 
s ię  na dwuletniej praktyce i  wykorzystujęc uwagi zgłaszane
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prrez użytkowników wydaje s ię . że rozwój MSXNS nożne widzieć w 
'dwu płaszczyznach:

1/ w płaszczyźnie pionowej -  poprzez: tworzenie dziedzino
wych. dyscyplinowych i  niedzydyscyplinowych organów bazowych; 
współpracę z innyni eystenani 1 podsystenanl Informacyjnymi 
krajów socjalistycznych; óclsłę współpracę z bibliotekami, ar
chiwami i  muzeami oraz oórodkarai popularyzacji wiedzy: współ
pracę z wydawnictwem! 1 drodkaml masowego przekazuj

2/ w płaszczyźnie poziomej -  przez: zabezpieczenie potrzeb 
użytkowników obecnych i  przyszłych; doskonalenie form obsługi 
i  dostosowanie ich do potrzeb aktualnych i  przewidywanych od
biorców; optymalizację czasu opracowywanie 1 rozpowszechniania 
materiałów Informscyjnych; rozszerzenie źródeł wprowadzanych do 
systemu o materiały z konferencji, serwisy preprintów. dokumen
ty niepublikowane, raporty i t p . ; rozszerzenie zakresu tematycz
nego eystemu /pedagogika, psychologia, kultura, sztuka ltd ./ .

Efektywne organizacja systemu informacji zekładać musi 
jedność celów, form 1 metfid działania, zgodność tego działania 
z aktualnymi i  perspektywicznymi potrzebami użytkowników, jak 
również ujednolicenie nośników Informacji 1 bazy technicznej,
O efektywności działalności informacyjnej decyduje zgodność 
wszystkich tych elementów, a jednocześnie właściwe praca 
wszystkich ogniw systemu informacyjnego. Oedynie bowiem pra
widłowa praca wszystkich ogniw systemu może zabezpieczyć pożę- 
deny efekt działalności informacyjnej.

Dla prawidłowego rozwoju systemu jest rzeczę niezbędnę, 
aby wszystkie placówki nauk społecznych krajów-uczeetników 
fiSINS przyjęły odpowiedzialność za działalność informacyjne w 
dziedzinach zwięzsnych z ich określonymi zadaniami. Każde pla
cówka naukowa powinna przeznaczyć część potencjału twórczego 
oraz środki techniczne na prowadzenie działalności informacyj
nej : dokumentowanie prac własnych oraz -  w ramach ustałeś ko
ordynacyjnych -  dokumentowanie literatury obcej.

Proces informacji jest częścię składowę działalności ba
dawczej, dletego placówki, które finansuję badania naukowe i  
prace rozwojowe powinny przyjęć odpowiedzialność za dzia ła l
ność Inforraacyjnę w zakresie zwlęzanym z ich zadaniami. Poste-
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wy 1 postępowanie w stosunku do inftirwecji tych wszystkich, 
ktdrzy zajauję się bsdsnlaal powinny być takie saae, Jak ich 
postawa i  postępowanie w stosunku do prac naukowych. Nauka ою- 
£e poradzić sobie z ekspansję in foraec jl pod wsrunkiea, Ze wy- 
stsrczsjęcs liczba JsJ najbardziej utalentowanych czynnych pra
cowników będzie się zejaować syntetyzowanie*, opreconaniee 
przeględów literatury, zarówno dla,swojego własnego uZytku.Jak 
i  pośrednio dla wszystkich uczestników MSINS.

Na sprawność procesu in fo resc ji wpływaję również: śwlado- 
eość społeczna 1 polityczna, stosunki e lędzylud^ ie , świadoeość 
cslów częstkowych i  ogólnych, pozloe wykształcenia kadr w ogni
wach In foreec ji, organizacja pracy oraz aiyposaZenie poszczegól
nych placówek w nowoczeenę aparaturę ałuZęcę do opracowywania, 
przetwarzaria 1 rozpowszechniania danych. Stęd pilne sta je się 
podjęcie przez MSINS szerokiego prograeu szkolenia i  doskonale
nie kedr inforaacyjnych dla wszystkich ogniw eystenu, z uwzglę— 
dnlenlee głównie dyscyplin deficytowych /języki inforaacyjne, 
technika obliczeniowa itp ./ . Istotnę rolę nogę spełnić równieZ 
sta le naukowe 1 szkoły le tn ie .

Jednocześnie, inforaecja naukowa susi uzyskać właśclwę 
rangę w pracach dydaktycznych wyższych uczelni oraz stać się 
integralnę częścię procesu badawczego w placówkach naukowych. 
Szczególnę uwagę naleZy zwrócić na rolę bibliotek naukowych, 
stanowlęcych w chwili obecnej główne składnice in fo reec ji. 
Szczególne role przypada centrelnya blbliotekoe naukowye. pra- 
cujęcych w eysteeech akadeail, resortów kultury i  bibliotekoa 
głównye szkół wyższych -  stancjwięcych łęcznie olbrzyei poten
c ja ł inforeacyjny i  naukosiy.

NaleZy równieZ podkreślić. Ze o działalności informacyj
nej decyduję głównie ogniwa s ie c i bezpośrednio zwięzane z użyt
kownikami, pracownicy informacji naukowej w pracosmiach, zespo
łach i  instytutach naukowych. Wprawdzie centralne ośrodki in for
macji. b ib liotek i i  archiaia sę skarbnicami ad.edzy, bankami da
nych, stymulatorami działalności. Jednakże głównym, decydujęcym 
ogniwem sę jednak te placówki, które posiadaję bezpośredni kon
takt z  twórcami i  odbiorcami informacji naukowej.
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Rozwój MSINS Jest uwerunkowsny uzyekanlee Inwestycji budo
wlanych, aparatury do przetwarzania Łnforaacji, do reprogra fii 
i  nowoczesnych środków łgcznoóci dla nrszyetkich ogniw eyeteau 
nSINS. Wymaga to zespolenia wysiłków wszystkich naszych pla
cówek 1 iKspólprecuJgcych in sty tu c ji, podziełu pracy, zlikwido
wania dublowania prac i  likw idac ji białych plaa poprzez in te
gracje i  koordynacje naszej dzia ła lności. W naszych arysiłkach 
przy likw idacji przeszkód, taa i  partykularyzwów, świeci naw 
rade, ponoce i  przykładea ZNION. Rezultaty podjętych prac s «  
Jui widoczna. Z referatu prof. W. Winogradowa przedstawionego 
ne posiedzeniu Rady MSlhS w Moskwie w czerwcu 1978 r . oraz z 
analizy przeprowadzonej przez członków Rady uwidacznia a lg  ob
raz powstajgcej s iln e j i  aktywnie rozw lje jgce j e ig  organ izacji. 
Działalność Systemu widoczna Jest we wszystkich placówkach nau
kowych. Przy utrzyaaniu dotychczasowego teapa rozwoju pełne za
bezpieczenie wzrastajgcych potrzeb uiytkcMwilków in fo raac ji wy
daje e ig  realne w b lisk ie j przyszłości.

Materiały z 1 Konferencji Naukowej MSINS w Warnie zostang 
opublikowane przez Ośrodek In foraac ji NaukoereJ Bułgarskiej Aka- 
d ea ii Nauk.
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EWA STOLARSKA

WYKORZYSTANIE NAUKI OLA ROZWOOU GOSPODARCZEGO
PRODEKT SYSTEMU OEVSISК/

Geneza Ł powstanie projektu DEVSIS /Deve
lopment Science Inforeatlon Syetee/. Pro
jekt wetępny eystewu OEVSIS: uzseadnienle 
potrzeby 1 koncepcja eysteeu: ople eyste- 
nu z  punktu widzenie potrzeb użytkowników: 
aspekty wetodyczne -  zbiór b ib liogra ficz
ny /zbiór ]/ : aspekty wetodyczne — zbiór 
źródeł /zbiór pozostałe czgócl projek
tu; załączniki. Prograw dalszych prac.

GENEZA I  POWSTANIE PR03EKTU

W koócu la t szeóćdzlesletych wielkie instytucje 1 organi
zacje ówlatowe powołane do działania na rzecz rozwoju gospodar
czego 1 społecznego przystąpiły do przeanallzosranla wyników 
pierwszego dziesięcio lecie ewojej działalności. Badania podjete 
przez ONZ wskazały w.ln. na konieczność oparcie iMzelklch po
czynać w kierunku rozwoju gospodarczego na znacznie e iłn le jeze j

’^Opracowano na podstawie: OEVSIS. The Prellalnary Design of an 
International Inforaatlon System for the Development Sciences. 
Prepared by the OEVSIS Study Team... Ottawa: International De
velopment Research Centre 197S. Z4S s.
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podbudowie inforaacyjn»]. W tya oowya czasio w Innyw Jeozcze 
płonie orgenizacyjnya ONZ powstałe eytl stworzenia pierwszego 
■ipdzynarodowego eyeteau inforaacjl w dziedzinie pokojowego 
wykorzystania energii JgdroweJ /eyetewu ZNIS -  International 
Nuclear Inforwation Syetee/. Analogiczne poczynania doprowa
dziły  niebawea do powołanie do iycia eyeteau Inforaacji dla 
rolnictwa /AGRIS -  International Inforeation Syetea for the 
Agricultural Sciences and Technology/.

Rozwój gospodarczy Jest takie Jedng z a ia ji ONZ. uwaZan̂  
za niezwykle donioełg w dzisiajszyn świście. W dgieniu do 
stworzenia ełuiby in foraacji dla potrzeb społecze/istw 1 regio
nów rozwijających się zarysowała sic aoZliwość skorzyetanls z 
te j eanej netody. Jak przy organizowaniu Innych wielkich nię- 
dzynarodowych eystenśw Infornacjl. Niektóra organizacje, np. 
lORC -  International Oevelopnent Research Centre /Kanada/ i  
DSE -  Deutsche Stlftung ffir Internationale Entwicklung /Rfn/ 
włgczyły inforaacjg do ewoich progranów i  ujpły Jg w struktu
rach organizacyjnych Jako działalność podstawowg. a nie tylko 
ueługowg.

Obserwowane w ostatnich latach wzrastaJęca zainteresowa
nie inforwacjc aa pełne uzasadnienie. Zdano aobia sprawg z te
go. Ze wiele badaó nad probleaaai rozwoju moZna sprowadzić do 
procesu zakupywania in foraacji przez czynniki jeJ potrzebują
ce. Czynniki te zlacaję przeprowadzenie badeó. angaZujg kon
sultantów. uruchaelaję prace projaktowo-badawcze ltd . Lecz f i 
zycznym efektem tych działaś jes t dokument zawiersjgcy zaku- 
piong informację. Za tę informację czynniki odpowiedzialne za 
postęp i  rozwój były gotowe zapłacić dzlasiętkl^a niekiedy na
wet setki tysięcy dolarów. Zakupiono informację w przekonaniu. 
Ze będzie uZyteczna w s tra teg ii, planowaniu lub działaniach na 
rzecz rozwoju. Potencjalnie informacja ta moZe aieć istotne 
znaczenie przy poilejmowaniu kosztownych inwestycji, moZe nieć 
co za tym idzie  pośredni wpływ na zmianę Życia całych epołe- 
czeóstw. 3ednakZe dokumenty stanowięce kluczowe ogniwa tego 
łaócucha z chwilę gdy raz zostały zaprezentowane me sę łatwe 
do późniejszego odnalezienia. Inwestowania czasu i  pieniędzy 
w generowanie informacji od nowa jest dublowane przez róZne in-
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stytucje, czaeea nawet w obrębie te j eaaej Instytucji po prostu 
ćilatego, ±e nie wiadoeo. i±  potrzebna infornacja została ju2 
kiedyś stworzona. Zarejestrowanie Łnforaacji o relewantnych do- 
kunentach kosztuje -  zaleZnie od przyjętej aatody -  od 20 do 50 
dolardw za pozycję. 3est to koszt niewielki w stosunku do pier
wotnych nakładów, a przez ualeszczenie in foraecjl w eystewie. 
z którego, gdy u jd z ie  potrzeba aoZe być wyszukana i  siydana. u- 
niknie s ię  narnotrswstwB czasu i  pieniędzy. I  nawet j e t e l i  aktu
alna potrzeba jest nieco odaięnna od poprzedniej, dysponowanie 
wynikami prac wcześniej wykonanych eoie znacznie obnlłyć koszt 
i  skrócić cu e  każdego nowego procesu tworzenia Infornscjl.
IV sunie zainteresowanie operowanies i  wykorzystywanlen juZ is t-  
niejęcych in forsecji wyrasta ze świadoaoścl z jednej strony. Za 
infornacja Jeat Zródłen postępu i  rozwoju, a z  drugiej -  Ze w 
dzlsiejązyn świecle namt kraje stysoko rozwinięte nie naję do
statecznie pewnych 1 pełnych narzędzi dostępu do tego źródła.

IV 1974 r, kanadyjski IDRC przygotował i  rozpowszechnił o- 
pracowanie pt. "OEVSIS - a Oavelopeent Science Inforaation Sys- 
ten". w któryn wyrażono zaniepokojenie spowodowane brakien służb 
Infornacyjnych dla potrzeb planistów i  strategów rozwoju 1 za
proponowano, by celea wypełnienie tego braku i  dostarczenia u- 
aług infornacyjnych społeczeóstsroa-rozwijajęcys s ię  wcielić w 
Zycie ideę systenu infornacyjnego zdecentralizowanego, koopera- 
cyjnego. ukierunkowanego na zadania; systes powinien ivykorzyo- 
tywsć właściwe techniki do wprowadzania In fo rM c jl. proMdzs- 
nia odpowiednio wielkich zbiorów i  udostępnianie Infornacji 
zgodnie z potrzebani. Wkrótce poten w Ottawie odbyła s ię  kon
ferencja przedstawicieli WESCO, OECO /Organisation for Econo
mic Cooperation and Developnent/ i  IDRC. na której stwierdzono. 
Ze systen w rodzaju OEVSIS wychodzi naprzeciw oczywistyn po
trze boc oraz wstępnie naszkicowano zakres syateau. zasady jego 
organizacji 1 flnaneowanla. Wybrano teZ dwudziestoosobowy Ko
mitet Wykonawczy z zadanien pokierowania szczegółowyai badania
mi nad moZliwościę zrealizowania aysteau DEVSIS. Zalecono po
wierzenie badaó niewielkleau pełnoetatoweeu Zespołowi Badawcze
mu dobranemu przez Komitet. Komitat Wykonawczy zoateł zobowlę- 
zany do przygotowania programu pracy Zespołu, udzielania mu kon-
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eu ltac jl 1 odbioru яуп1к6м jego pracy. W szczególności poleco
no. by Koaitet iWykonaerczy zagwarencoweł koapatybilność DEVSIS 
z innynl ayateaaai aiędzynarodoNyai. poczynił kroki znierzajs- 
ce do ulokoaania 0EVS1S ar jednej z instytucji ONZ. zbadał noi- 
linoacl uiryskania środków flnansoarych oraz przeprowadził wstęp
ne rozaoaty z rzędaal zainteresowanych krajów ne teaat zeaad 
ich przyszłego uczestnictwa w eystsaie.

Przestodniczgcya Koaitetu Wykonawczego został P.M. Henry, 
prezes Ośrodka Rozwoju OECO w Paryiu; wiceprzewodnlczęcyal -  
epacjelny doradca Dyrektora Generalnego UNESCO oraz przedstawi
c ie l  N iger ii. W składzie Koaitetu znalazły s ię  osoby reprezen- 
tujęce szereg agend ONZ i  organizacji aiędzynerodowych. Jak 
Departament Spraw Ekonoalcznych i  Społecucnych ONZ. UNDP /Uni
ted Nations Oevelopnent Prograaae/. ILO /International Labour 
O ffice/ . IAEA /International Atoeic Energy Agency/, FAO /Food 
and Agriculture Organisation o f the United Nations/ l t d . ,przed
staw iciele Narodowej Akedeali Nauk Stenów Zjednoczonych. Insty
tutu In foraacjl Nauk Społscznych radzieckiej Akadeali Nauk. ka
nadyjskiego lORC 1 nieaiecklego OSE /RFN/ oraz Inatytutów dzia- 
łejęcych na rzecz rozwoju w Indiach. Tajlandii. Libanie i  Argen
tynie. Sekretariat Kowltetu zorganizowano w UNESCO w Paryżu. Oo 
trzech organizacji, które w Ottawie wspólnie zainicjosiały prace 
nad projektem-OEVSIS i  finansuję Je,nlsbawea dołęczyły jaszcze 
trzy inne: ILO. UNDP i  Oepartawent Spraw Ekonoalcznych i  Społe
cznych ONZ.

Na pierwszya spotkaniu w koAcu 1974 r . Koaitet Wykonawczy 
desygnował Zespół Badawczy, który w aarcu 1975 r. rozpoczęł 
pracę w siedzib ie ILO w Genewie. Na czele Zespołu Bedawczego 
stanęł Э.Е. Woolston. dyrektor lOEC w Ottawie. W skład Zespołu 
areszło 8 osób z  UNESCO, ILO. lORC i  OECD oraz 9 przedstawicie
l i  nastgpujęcych krajów: Węgry, Jugosławia. Tunezja. Liban. 
Indie, Tajlandie. F ilip in y  1 Koluabla. W cięgu 1975 r . w cza
s ie  trwania prac Zespołu Badawczego Koaitet Wykonawczy odbył 
kilka narad poświęconych kolejno prograaowl prac Zespołu i  
koneultacJOB dotyczęcye zagsdnieA podstawowych, takich Jak: 
użytkownicy DEVS1S 1 ich potrzeby, zakres merytoryczny syste- 
au. model organlzecyjny, strona techniczna projektu, z loka li-
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zowanle eyeteau, źródła finansoaenla DEVSIS Г)а etapie doŚMied- 
'czalnyn, rola oćrodkóe regionalnych 1 narodowych uczeatnlcze- 
cych w DEVS1S.

Wynlklea półtorarocznej pracy Zeapołu Badawczego był re
port opracowany w forale projektu watgpnego eyatenu OEVSIS.
W końcu 1975 r. Konltet Wykonawczy poddał ocenie 1 przyjgł ra
port Zespołu Badawczego. Konltet Wykonawczy postanowił prze
kazać raport organlzacjon flnansujgcyn przedsięwzięcie oraz 
upoważnił do Jago opublikowania wraz z dołęczonyw włeanya o6- 
wiadczeniea Koaitetu. w ktdrya w skrótowej forale została uję
ta węzłowa problenatyka dalszych prac nad ayateaaa.

PROJEKT WSTĘPNY SYSTEMU OEVSIS

Opracowany przez Zespół Badawczy wstępny projekt ayateeu 
DEVSIS ąkłada się oprócz wstępu z  8 części oraz 16 załęcznlków. 
Części zatytułowano naetępujęco:
1. Uzaaednlanla potrzeby 1 koncepcja eyataeu
2. Opia ayetanu z punktu widzenia potrzeb użytkowników
3. Aspekty wetodyczne -  zbiór bibliograficzny /zbiór 1/
4. Aspekty wetodyczne -  zbiór źródeł /zbiór 2/
5. Organizacja
6. Praca ponocnlcze
7. Środki kadrowe* techniczne i  finansowe
8. Etapy 1 heraonograa wdrażania

Uzasadnienie potrzeby i  koncepcja systeeu

Analiza wielu różnorodnych dokumentów opracowań 1 nate- 
riałów źródłowych wykazała* że informacja o literaturze doty- 
częcej rozwoju gospodarczego 1 społecznego Jest generalnie 
rzecz bioręc niedostateczna 1 wycinkowa. W szczególności bar
dzo mało wiadomo o literaturze powstajęcsj w krajach rozwlje- 
jęcych eię. Jak również w ogóle o dokumentach niekonwencjonal
nych 1 niepublikowanych* np. o sprawozdaniach z prac naukowo- 
-badawczych* a zatem 1 o samych pracach i  to niezależnie od
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s tre fy  rozwoju ekonoBxcznego, gdzie takie prace ag prowadzone 
lub poHstajg dokunenty niekonwencjonalne. Ujawniono ponadto, 
ie  w krajach rozwiniętych goepoderezo dokuaentewenle i  indek- 
eowenie lite ra tu ry  dotyczgcej zagadnień rozwoju Jest wielokrot
nie dublowane, podczss gdy pewna /według szacunku dosyć znacz
na/ część te j lite ra tu ry  nie Jest wcale dokumentowana ani ob
ję ta  słułbę Infornacyjnę w ładnej forwle. Stwierdzono, ła  na 
skutek te j sytuacji zachodzi n ie tylko namotrawstwo s i ł  i  
środków, lecz ie  ładna instytucja- na świecie nie wa pełnej 
in fornacji o zagadnieniach rozwoju, co najbardziej rzutuje na 
kraje rozw ljajęce s ię . które nie naję dostępu do ładnego pew
nego łródła informacji najływotniej in  potrzebnych.

Na podstawie wnlkliarych badań dokonano oceny działania 
trzech wielkich międzynarodowych systemów inform acji: INIS, 
AGRIS 1 powstałego w raawch ILO aystenu ISIS /Integrated Sod 
o f Infornetion Syetens/. Doświadczenie trzech wynienionych sy- 
etsBów le g ły  u podstaw projektu DEVSIS. Przyjęto aodel organi
zacyjny systen&w INIS i  AGRIS, natonlast netody dokumentowania 
i  indeksowania mrzorowano na systemie ILO/ISIS, gdył tylko ten 
system działa w sferze  nauk społecznych. Koncepcję systemu 
DEVSIS oparto na trzecśi fundamentalnych zasadach ustalajęc. 
że projektowany system winien być światowy, zdecentralizowa
ny i  merytorycznie ukierunkowany na zadania. Tak sformułowa
ne założenia IXVS1S rozumiane sę następujęcos

-  ’ światowy’  oznacza, łe  system aia ujmować całę powstaję- 
cę na świecie litera tu rę zwlęzsnę z  rozwojem gospodarczym i  
społecznym i  słułyć całemu światu:

-  ’ zdecentralizowany’  oznacza, ł e  informacje o dokumen
tach będę sporzędzane tam, gdzie dokunenty powstaję 1 przeka
zywane do Ośrodka Centralnego DEVSIS;

-  ’ ukierunkowany na zadania’  odnosi s ię  przede wszystkim 
do zakresu gromadzonych informacji i  oznacza, ł e  system DEVSIS. 
odmiennie n iż syetemty dziedzinowe, obejmie wszelkie informacje 
wygenerowane w następstwie podjęcia zadań zmlerzajęcych do roz
woju gospodarczego lub społecznego, n iezależnie od dziedziny 
czy dyscypliny, na bazie której informacje powstały: ’ ukierun
kowany na zadania’  odnosi s ię  także do przyjęte j netody dzla ła-
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л18 1 wewnstrznej orgenizecji aystemj oraz do Jego dokunent6«t 
wynikowych, bowiee wszystkie żnfomacje bgdg W systeele enall- 
zowane, indeksowane i  agregowane z punktu widzenie ich poten
cjalnej r o l i ,  znaczenie czy przydatności w procesach rozwoju 
/chodzi tu o wszystkie fazy rozwoju/, a nie koniecznie rów- 
n ie i z punktu widzenia dyscypliny, do jak ie j aog^ przynależeć.

Ople eyeteau z punktu widzenia potrzeb ułytkownlkdw

Użytkowników eysteanj określono ze względu na ich zaangażo
wanie w zadania rozwoju gospodarczego i  społecznego. Będę to: 
specja liśc i kształtujęcy prograoy i  plany rozwoju, kadry kie
rownicze działalności rozwojowej, apecja lizacji zagadnieś orga
nizacyjnych 1 finansowych, pracownicy naukowi i  dydaktyczni w 
aferze ekonomiki i  nauk społecznych. Jak również pracownicy In- 
fornacji w najszerszye znaczeniu tak procesów komunikowania.
Jak 1 powstawania /tworzenia/ Informacji.

Wyróżnia się kilka rodzajów informacji potrzebnych za
kreślonej w ten szeroki sposób społeczności użytkowników -  
działaczy na rzecz rozwoju: informacje dotyczęce stanu aktual
nego i  trendów rozwojowych w gospodarce i  społeczeóstwie oraz 
ułatwlejęce ekstrapolację stanu bleżęcego na przyszłość: infor
macje o pracach w toku będż planowanych śc iś le  pokrewnych zada
niom własnego regionu; informacje ayntetyczne dotyczęce głów
nych kierunków rozwoju,tak teoretyczne jak i  praktyczne; in for
macje węsko specjalistyczne, do których użytkownicy uzyskaliby 
dostęp za pośrednictwem DEVSIS klerujęcego ich kwerendy do właś
ciwych bardziej wyspecjalizowanych źródeł. Oaawlajęc zakres 1 
zasięg gromadzonych informacji wyróżniono dwie grupy:

i/  informacje wygenerowane a ośrodkach uczestniczęcycżi w 
systemie /input centres/ w następstwie podjęcia tam zadaó roz
wojowych;

dane o źródłach informacji istnlejęcych poza obszarami 
rozwljajęcyml s ię . a dotyczęcych zagadnleó społeczno-ekonomicz
nych oraz poszczególnych dziedzin i  działów gc^spodarkl.

Szczegółowe rozwinięcie i  interpretację kategorii wcho- 
diięcych w zakres systemu przedstawia Jeden z załęcznlków do 
projektu.
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. llo£ć pozycji wchodzących.rocznie do eyetemj DEVSXS sza
cuje e lę  na 1CX3 000. z czego około 22% h^dzis przypsdeć na ar
tykuły z czasoplsB. na kelołki 1 Б0% na sprawozdania z 
prac naukowo-badawczyc:h 1 Inna dokuaenty niekonwencjonalne.
W ogćlnej lic zb ie  pozycji wpływających do aysteau przypuszczal
nie 2CSi bgdzie pochodzić z organizacji alędzynarodowych. Prze
widuje e lę . ia  eo% wpływających in fornacji atanowić bidzie l i 
teratura w Jeżyku angielakia i  po 20% w Jeżykach hiazpańskia 1 
francuskiw.

Biorge pod uwagę podane przesłanki w eyetenla DEVSIS
zaprojektowano 2 odrębne zbiory. W zbiorze oznaczonya nunerea 1 
bedg groaadzone inforaweje głównie dla funkcji eystaau. Zbiór i  
będzie 2»w iera ł opisy bibliograficzne, streszczenia i  dane in
deksowe poszczególnych fSokuwentów. Zbiór 2 obejale dane o źród
łach in foraacjl 1 słułbach In foraacjl. do których będę kierowa
ni użytkownicy celea uzyskania dalszych potrzebnych^ iw denychi. 
Infornacje zwlęzene aryłęcznle z  krajani i  regionanl rozwinięty- 
a i gospodarczo byłyby lokowane tylko w zbiorze 2.

Na bazie tych dwóch zbiorów w aystenie będę wydawane 2 
główne dokuaenty wynikowe: ''Devlndex'' i  "ОеиргоеНе". W DEVSIS 
będę wiały zastosowanie 3 Języki: angielski, hiszpański i  fran
cuski. Nino i ż  dla potrzeb rozwijajęcych s ię  obszarów ówiata 
w ielkie zastosowanie aiałby również język arabski, za względu 
na obecne trudnoóci techniczne konputerowago przetwarzanie a l
fabetu arabskiego, dopuszczenia tego Języka przewiduje s ię  do- 
plerow w przyszłości.

Aspekty astodyczne -  zbiór bibliograficzny /zbiór 1/

W projekcie zdsfinloicano szczegółowo zawartość i  format 
zapisu pozycji w zbiorze 1 wzorujęc s ię  ś c iś le  na “ Podręczni
ku UNISIST sporzędzanla opisów bibliograficznych na nośnikach 
naazynowych*’^ .̂ Proponemsny w projekcie fornat danych OEVSIS

’^UNISIST Reference Nanual for Nachine-Rsadabls Bibllographxc 
Descriptions. Paris, UNESCO 197Z
UNISIST -  United Nations Inforaation Systea for Science and 
Technology
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Jest przystosowany do stieloes pakt owego Indaksowanla 1 Myazuki- 
wanla bardzo różnorodnych typów Infornacji. Przewiduje się 
wprowadzanie Inforeacjl o dokunenta^ plóelenniczych, aapachj 
atlasach, dokumentach audloarizualnyc^ oraz o dokuaentach na 
nośnikach naezynowych. Opracowano zasady eprowadzanla dokuaen- 
tów wielojęzycznych, dokunentów arystępujęcych w kilku wersjach 
Językowych oraz tłuwaczeó. Przyjęte 1 ezczególoaro oeówlone pa- 
raaetry Indeksowania 1 wyszukiwania eaję zaatoaowanle do wszel
kich rodzajów dokumentów. Osko zasady Indeksowania ustalono 
w.In. kategoryzację według celu, dla którego powstał dokument, 
typ 1 formę zewnętrzne, temat względnie przedmiot, dzia ł gospo
darki lub dziedzinę życia, kraj, region geograficzny ltd .

Oo Indeksowania przedmiotowego przewiduje się stsrorzenie 
'Tezauruas rozwoju** /*’Oevelopmant Thesaurus*/ w trzech wersjach 
Językowych: angielskiej, francuskiej 1 hiszpaósklej. Tezaurus 
będzie opracowany pod kierownictwem UNESCO z ary korzystaniem 
przede wszystkim "Hakrotezauruea*'’^  opublikowanego w latach 
1972-1974 w kilku wersjach Językoaiych, m.ln. angielskiej. fran
cuskiej i  hlszpaóeklej 1 stosowanego Już przez szereg organi
za c ji, np. ILO. OECD, UNIOO /United Nations Industrial Deve
lopment Organiaatior)/. IDRC i  inne.

W projekcie omówiono metody 1 procedury zwięzsne z przy- 
gotowaniew Informacji irajśclowych przez ośrodki uczestniczęce 
w aystemle. Dane przesyłane do centralnego ośrodka DEVSIS no
gę mieć formę konwencjonalnych kart informecyjnych, zapisów 
dla optycznych czytników pisma OCR /Optical Character Recogni- 
tlor>/, taśm perforowanych lub taśm magnetycznych /kaaety albo 
szpule wczytywane przez komputer/.

Przedstawiono funkcje 1 czynności centralnego ośrodka 
OEVSIS: rejestracja wpływajęcych danych, wprowadzanie i  łęcze- 
nie Informacji w zbiorach maszynowych, aktualizacja tych zbio
rów oraz sporzędzanle dokunentów wrynlkowych. Te ostatnia będę 
udoatępniane w formie zarówno taśm magnetycznych Jak 1 druko-

*̂ OECO Development Centre. Macrothesaurus; a Basic List of 
Economic and Social Development Terns. I .  English Version. 
Paris, 1972
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wenej. z  n ł̂yiir6n do zbioru 1 din гвжу N aleelącu będzie «губама- 
ny ~Davlndax~. składaJęcy s ię  ze zrębu głAnnsgo zatytułomnago 
"Bibliografia** oraz Indaksóa: przadaiotc»sgo* geograficznego, 
in sty tu cji 1 organizacji, autorde osobowych oraz MMmrdw spra- 
wozdad nadsManych przez Instytucja autorskie. Po pslfiya wdrols- 
nlu aysteau przewiduje s ię  Okresowe wydawanie Indeksdw kuaulo- 
wanych. OdnoAnls dokuasntdw nie zastrzelonych przez prawo autor> 
skle zaproponowano, by w oystoale DEVSIS był prowadzony komplet
ny гЫДг Ich tekstOw na alkroflszach. Oszystkls dokuasnty wyni
kowe DEVSIS. Jak rdwnlsl uzyskane z DEVSIS dokumenty na e lk ro fl- 
szaOh aogę być wykorzystywane przaz oArodki uczestniczące dla 
stworzenia własnych ałulb Inforwacyjnych przystosowanych do po
trzeb aisjaeowych ułytkownlkOw, Syatea będzie udzielał konsul
ta c j i  i  prowadził InstrOktak tak, aby oArodkl uczestnlczęce w 
pełni 1 wezechstronnle wykorzystywały dokuaenty wyjściowe 
OEVSIS.

Siać powlęzsd ośrodkśw narodtMiych 1 regionslnych z cen- 
trslnya ośrodklsa OEVSIS przedstawione ze {Maocę prostego 
eOhosatu.

Aspekty eetodyczns -  zbłśr Irddeł /zblśr ł/
/

Opracowahis projektu as w taj części charsktar prdbny, 
a zagadnianla potraktowano bardziej szkicowo. Zbidr 2 propono
wany Jako zbidr wyłęcznie Irddeł In foraacjl będzie a ia ł -  przy 
nlspordwnanle anisjszej objętości -  znacznie bardziej złoZonę 
strukturę danych. Oadwiono 8 kategorii Zrddeł Jakie powinny 
znalelć się w zbiorze 2. W jednya z załęcznikdw do projektu 
podaje s ię  wszystkie eleeenty danych ekładajęcych się na opi
sy tych Zrddeł. Jednakie szczagdłowę 1 OAtatgeznę strukturę 
danych /forwat zapisu/ w zbiorze 2 u eta lli będsiś aoZna dopie
ro po ostatscznya dopracowaniu koncepcji kbieru i  nalelytya 
je j  wytestowaniu.

Seśll chodzi o serwisy generowane ze zbioru 2 projektanci 
DEVSIS naszkicowali ogdlnie dwie forey: 1/ bazę danych na taś- 
aach nagnetycznych aktuelizowanę co 4 aieslęce z zasedeBl in-
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dekeowanla koapatybilnyal w etoeunku do zbioru 1: 2/ indeksowa
ne publikację wydawane со 4 aiesiece pt. "Devprofi l e ' , obejnu- 
Jece każdorazowo całe zaktualizowane zawartofić zbioru 2.

Takie ustalania zawartości zbioru 2 autorzy uzaaadniaje <* 
pierwszyn rzędzie brakłeś wzordw i  doświadczeń w tya kierunku 
oraz brakłeś norsobejaujecych wszystkie bardzo różnorodne ke- 
tegorie Źródeł in forsacji. których opisy saje stanowić zbiór 2. 
1 które powinny być indeksowane setode Jednolite i  kospatybilne 
ze zbiores 1. Tya niesniej projektanci podkreślaje* Za zbiór 2 
Jest równie ważny co zbiór i  i  sugeruje, by sprawie te j po
święcono odpowiednio wiele uwagi w kolsjnya etapie projektowa
nia OEVSIS. a następnie aby Już od pierwszego stsdlus wdraża
nia ayeteoiu rozpoczęć ekaperyaantalnę realizację zbioru 2.

Pozostałe części projektu

Odnośnie aspektu organizacyjnego projekt prezentuje kilka 
noZliwoścl co do wyboru instytucji, w której soZna by z lok a li
zować systes w okresie poczętkowys oraz kilka ewentualnych 
dróg finansowania działalności próbnej DEVSXS. Etap próbny za
krojono na 3 do 6 la t zależnie od wariantu. Dopiero po tya o- 
kresie przewiduje się ostateczne uslejscowienle DEVSIS. tzn. 
objęcie prograsen 1 budZetes jednej z instytucji ONZ. Osówlo- 
no funkcje narodowych ośrodków uczestniczęcych w systesie.ich 
potrzeby kadrowe oraz rolę ośrodków regionalnych w zestawieniu 
z ośrodkami narodowyal zwłaszcza Jeśli chodzi o ich udział w 
ogólnym kierowaniu systemem.

Wśród prac pomocniczych. Jekie należy wykonać przed rea li
zację OEVSIS, srysienia s ię  si.in. normy, instrukcje, słowniki 
haseł indeksowych, a także działalność InstruktsZowę i  semina
ria niezbędne przy ustawxanlu pracy ośrodków uczestniczęcych.

W projekcie obliczono nakłady kadrowe 1 sprzętowe wysega- 
ne dla pełnego funkcjonowania centralnego ośrodka OEVS1S. Od
nośnie ośrodków narodowych i  regionalnych przedstawiono ich 
przewidywane potrzeby sprzętowe.

Projekt zawiera podział na etapy 1 harsonogram wdrażania 
systemu w kilku wariantach. Omówiono przewidysrane zadenla oraz
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model organizacyjny i  potrzeby- kadrowe и okraala 3-6 - le tn ie j 
ekaploatacjl prdbnej eyeteeu.

Załączniki

WArćd licznych załączników do projektu zwracaję uwagę nas- 
tępujęce opracowania:

a/ ezczegółoare dwuatopniowe rozwinięcie zakreau informacji 
wchodzęcych do eyateeu, aketegoryzoaene z punktu «Adzenle celu, 
z defln icjen i 1 wakazówkael- co do in terpretacji poszczególnych 
kategorii; na płerwszya stopniu pcwlziełu przyjęto 6 kategorii, 
na drugim -  29 kategorii; kategoria eę kodowana za ponocę 
trzech znaków z l i te r ę  na piarwazya alejscu oznaczajęcę katego
r ię  plerwazego stopnie 1 c5wleaw cy freel okreólajęcymi kategorię 
drugiego rzędu; w załęcznlku oaówlono wyjętki zwlęzana z  l i t e 
raturę aałowartoiclowę i  redundantnę oraz dokuaantaal wyłę- 
cznla tachnlcznyal; przadatawiono równiai ograniczenia dotyczę- 
ca in foraacji dziedzinowej, informacji o krajach rozwiniętych 
i  dokumentacji projektowej;

Ь/ wstępne instrukcja opracowywania opisów pozycji In for- 
macyjnych dla systemu, w której przedstawiono sposób wykorzys
tywania "Podręcznika UNESCO sporzędzania opisów..." oraz do
datkowe elementy danych przyjęte w OEVSIS.; instrukcja te będzie 
Stanowić podstawę przyszłej oetetecznej instrukcji /manual/ o- 
pracowywanie opisów bibllogreficznych i  formatów na taónle ma
gnetycznej w aystemie DEVSIS;

с/ elementy i  struktura danych oraz sposób ich kodowania 
w zbiorze iródeł /zbiorze 2/.

Ostatni zełgcznik do projektu Jest reprodukcję próbnej 
edycji "Devlndex" w wersji drukowanej.ilustrujęcę na 5 stro
nach układ głównego zrębu wydawnictwa, t j .  "B ib lio g ra fii" , o- 
raz po jednej stronie wszystkich indeksów; indeks przedmioto
wy Jest powtarzany trzykrotnie, z hasłami kolejno w Jednym z 
trzech przyjętych języków /angielskim, francuskim 1 hiszpańs
kim/.
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PROGRAM OALSZrCH PRAC

Komitet Wykonamczy przyjmując opracowany przez Zeap6ł Ba* 
dawczy projekt watępny ayatemu OEVS1S zaproponował w punktach 
naetępujęcy program dalezych najpllnlejazych prac nad ayetemam:

1. Zakrea ayatemu. tezaurua 1 Inna praca
Zakraa ayatamu naleZy bllZeJ aprecyzować dziedzina po dzia

dzinie. Inatytucja wapólnle patronujące przadalcwzlęclu powinny 
w ćclsłyn powiązaniu z pracami prowadzonymi przez UNESCO 1 aa 
współpracy z niektórymi innymi organizacjami doprowadzić do o- 
pracowenia tazauruaa OEVSIS. W porozumieniu z UNISIST. INIS i  
AGRIS nalały opracować wstępne waraja zaatawu inatrukcjl 
DEVSZS.

2. Wydawnictwo próbne
Nalały p iln ie  zorganizować na drodze porozumienia z UNISZST. 

INIS i  AGRIS próbnę edycję okazowych egzemplarzy "Devlndax" /w 
miarę aołnoćcl takła “Oevprofile "/  celem rozpropagowania i  stu
diów. Apeluje się do Departamentu Spraw Ekonomicznych i  Społe
cznych ONZ. aby poprzez awoje kanały przekazu 1 regionalna ko
misje ekonomiczne zwrócił aię do rzędów poszczególnych krajów, 
organizacji regionalnych i  międzynarodowych o wzięcia udziału 
w tym zadaniu przez dostarczenia atoaownych informacji lełęcych 
w węzłowej tematyce DEVSIS.

3. Konsultacja z rzędami paóetw
Realizacja OEVSIS Jest uwarunkowana rzeczywlstya poparciem 

krajów uczestniczęcych. Ze względu na to proponuje a ię . aby De
partament Spraw Ekonomicznych i  Społecznych ONZ arspółdziała- 
jęc z programem UNISIST i  innyai placówkami systemu ONZ do
prowadził do przestudiowania propozycji OEVSIS przez kole
gium międzypańatwowe; kolegium to powinno sformułować uzgod
nione wytyczne dotyczęce wdrołenia ayatemu DEVSIS i  zasad dłu
gofalowego finansowania systemu.

4. Rozpowszechnienie projektu DEVSIS
Kałda z instytucji patronujęcych OEVSIS powinna projekt do

starczyć członkoB awojego zespołu kierowniczsgo i  właściwym 
władzom paóatw członkowaklch. Przekezujęc projekt nalały uza
sadnić Jakie potrzeby zrodziły program OEVSIS i  czego oczekuje 
s ię  od systemu.
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5. środki finanaowe м okraala przaJ^cloaryB
Działalność ayacaau DEV5IS dopiaro po paaaiya czaoia be~

dzla Bogła być ujgta ragularnya prograaaa i  budłataa jadnaj 
z organizacji Narodów Zjadnoczonych, z tago aeglgdu apaluja 
aię do Łnatytucji patronujących, by znalazły rozarlgzaola apo- 
aobu finanaowania najblliazyeh prac nad projaktan oraz poczgt- 
koarago okraau aidrałania OEVSIS.

6. Kontynuacja pracy Koaltatu Wykonaaiczago
Koałtat Wykonaawzy nadal bgdzia prowadził cały prograa 

dopóki OEVSIS nia zoatania aAgczony do ragularnago budZatu or
ganizacji więdzypaóatwoaNj. W rawa^ Koaltatu powołano niawial- 

grupę roboczo, która będzla utrzyayawć atały kontakt z  ina- 
tytucjeal patronujocywi oraz Innywi zaintaraaoawnyal organizac- 
ja a i i  zaariadoal PгzaaюdnicziCogo w przypadku koniacznoóci 
zwołania narady całago Koaltatu.

Koaitat Wykonawczy azczagólnia podkreśla wagę zawartych w 
projakcia watgpnya atwlardzaó, która w6wio> £a ayataa OEVSIS 
będzia wógł apałnić aaiój cal Jadynia artedy, gdy w krajach u- 
Gzaetniczęcych zoatang atararzona odpoadadnia infraatruktury. 
Koaitat Wykonawczy aryraZa uznania dla poczynać UNESCO ara po sa
ga jęcych tarorzanla w poazczogólnyOh krajach odpowladnlch atruk- 
tur organizacyjnych, dzięki którya dopiaro aoZna będzia nalaly- 
cla arykorzyatywać uaługl świadczona przez ayatawy aiędzynarodo- 
wa tego typu co DEVSIS; w tan apoaób buduje alę poaoat aiędzy 
ayotanaal inforaacyjnyal a środowlakloa decydentów. Syatea 
OEVSIS po adrolanlu będzia doatarczał Inforaacja latotnla 
BWZna dla procaaów rozwoju, będzie takla ze awojaj atrony 
aprzyjał dalazaiHi rozwojoart krajowych infraatruktur Inforaa- 
cyjnych.

163



LUDMIŁA CELKOVA 
Słowacka Akedaala Nauk 
Bratysława

SELEKTYWNA OYSTRYBUC3A INFORMACJI W INSTYTUTACH 
NAUK SPOŁECZNYCH SŁOWACKIEJ AKADEMII NAUK

Selektywna dystrybucje inforwacjl /SOI/ jeko 
efektywny eposdb zaspakajanie stałych potrzeb 
ulytkownlków In foreacjl. Wyeeganla stawiane 
ełulboa Inforaacjl oraz odnośnie ualejętnoścl 
1 arledzy pracownlkdw tych ałulb -  przy organi
za c ji ayateau SOI. Organizacja SOI w placów
kach naukoarych Słowackiej Akadeall Nauk: Ins
tytucie Psychologii EkeperyaentalneJ, Instytu
c ie  H istorii. Inetytucle Ekonoall. Instytucie 
PaAetwa 1 Prawe oraz Centralnej Bibliotece 
Słowackiej Akadeall Nauk.

Rozpowszechnianie 1 właściwe eklerowanle in foraacjl Jest o- 
becnle Jadnya z walnlajazych problaaów działalności InforaacyJneJ. 
Wladoao. le  nie brak In foraacjl. ale fileualejgtność odnalezienia 
tej Inforaacjl Jast największe przes^odg w wykorzystaniu aktual
nych oelegnlgc nauki. Niejednokrotnie wyniki dobrej 1 wartościo
wej pracy nie ag srykorzystywana w odpowiednia stopniu ze wzglgdu 
na nleaołność dotarcia do odpowiedniej In foraacjl. co z  kolei po
woduje nlechfć ulytkownlków do korzystania z  ta j In foraacjl.

Eksplozja Inforaacjl i  pojawienie się alędzydyscyplinowych 
dziedzin nauki spowodowały, le  pracownicy naukowi aogg o wiola 
aniej czasu poświęcić swojej pracy /według wyników badaó o AC% 
anlej/. Przyczyniło slg to do powstania rólnych fora Inforaacjl 
sygnalnej, której zadanlea było szybkie Inforaowanle ulytkownl-

164



ków o по«ю4ск*сЭ| m danej dti.edti.nle. In foreacje te  nie byky 
edreeoeane do konkretnego odbiorcy 1 czyato ceehoeał j e  nlekl 
•topled roloMentnodcl. P o jee lł e l f  w ife  nowy, bardtiej akute- 
ozny ероабЬ- rotpowozaehnlanla In fo reee jl -  еаХЫсгуяпе dyetry- 
bucJe In foreee jl /SOX/. Syeteo ten wwzglfdnla Indywlduelne po
trzeby Inforoaeyjne pracowników naukowych lub Inatytueji 1 pla
cówek naukowyd). dla których Inforwacje te Jeat przeznaczona. 
Syetaa SOI zabezpiecza 1 praktycznie rea lizu je  procce rozpow- 
azechnlanla relawantnoj In fo reee jl okraólonyal kanełaal 1 dla 
określonych utytkoenlków.

Selektywna dyetrybucja In fo reee jl oparte Jeat na dośwlad- 
czonlaćb uzyakanych w clggu edalu la t przy zrólnlcowanaj ob- 
ałudza c^teln lków .

Obocnla ayatee SOI owelany Jeat za najbardziej efektywny 
epoaób zaapakajanla atałycb /a przynajonlaj w ekraślonya cza- 
mim/ potrzeb użytkowników In fo reee jl. OednakZe na erlaśclwa wy- 
korzyatanie przekazanej in fo reee jl wpływa kilka czynników: wie
dze pracowników ałuZby InforeacyJnoJ oraz użytkowników Inforaa- 
c jla  atoeowene Betody, azybkość 1 epoaób rozpowezedinlanla in- 
fo rea e jl. Te wazyatkla czynniki wyaagajo właśelwaj organizacji 
ayateeu SOI.

Przy organizacji ayateeu SOI /obałnga indywidualna lub 
zbiorowa/ atawlana ae duZa wyaaganla przed aluZba Inforaacyjng, 
która poerlnna zapawnlót
-  aekayaalne koaplotność doaterczanoj In fo reee jl.
-  regularny dopływ In fo reee jl.
-  zgodność aaterlałów inforeecyjnych z wyaaganlanl użytkownika 

/Inforeacje uklaruhkowana. adraaowena/.
-  właściwy dobór In foraac jl.
-  operatywność doatarczanla In foraac jl.
-  właściwa aprztZenla zwrotna.

Wobec konieczności aproetanla tya zadanloe zwl^kaza a lf  
równleZ wyeeganla odnośnie uelajetnoścl 1 wiedzy pracowników 
ałuzb Inforeecyjnych. którzy powlnnli
-  poaledać podatewowa eriadoeoścl z  danaj dziadziny.
-  poaledać okreólong wiadzg z  zekreau aetodologll nauki 1 po li

tyki naukowej.
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-  wykazyawć do*C*t*cznf znajoaoAć struktury zbioru InfersacyJ- 
~ nogo i  soillNoAGl Jogo posiykażenia.

-  znać potrzeby inforaacyjns i  nyaagania pracoanikóa naukoay^ 
/łub inatytutda naukenyclv .̂

-  znać dobrza apaeyflkt pracy ałtiiby inforaacyjne] oraz dyapo> 
nować drodkeai nlazbgdnyal do zaapirtcojonla potrzdb i  aryaagaA 
pracowników naukowych.

-  posiadać dana dotyczgca uiytkowników in foraacjl zaJauJgcych 
a lf zbllłong lub tg saag problaaatykg.

-  wiać aoillwoóć dostarczania arartoiciowych infornacji. która 
aogg być wykorzystywana zarówno za wzglgdów foraalnych. Jak 
i  ze wzglgdu na ich traóć.

-  wykazywać uaisjgtnoóć współpracy z  pracownikaai naukowyai 
/uczestniczyć w podajaowanych zadaniach, znać problaay i  trud
ności decydentów/.

Z drugiej strony systea SOI stawia róimieł wyasgania użyt
kowników in foraacji. Przada wazyatkia oczekują sig od ni<A:
-  dostarczania w odpowiednia teralnia konkretnych zapotrzeboamś 

/zapytaó/.
- ścisłego foraułowania zapotrzaboa«nia,
-  szybkiego zawladaaianla o zalania profilu  zainteresowania.
- oceny i  przadatawlanla w odpowiednia czasie wyników wykorzya- 

tania otrzyaanej in foraacji dla zapewnienia sprzgZania zwrot
nego,

-  współpracy z  pracoamikaal słuZb Inforaacyjnyćh przy dkreśla- 
nlu profilu  zapotrzebowania na Infornecjg.

Organizacja syateau SOI Jest trudnya zadaniaa. dlatego po- 
czetkoBfo wprowadzany Jest on etapaai i  sprawdzany przy obełudza 
aniejazaj grupy uiytkowników. Najprostazyai foraaal aelaktywnaj 
dystrybucji in foraacji. 1 Jak dotychczas przynoazgcyai najlepsza 
Btyniki.sg foray tradycyjna:
-  ragularne przeglgdy teastyczne.
-  ragularne inforaacja teaatyczns.

Według sposobów uzyskiwania in foraacji ayataay SOI aoZns po
dzie lić  na dwe rodzsja:

a/ ayataay udoatgpniajgce inforaacja z  własnego zbioru.
b/ ayataay przekazujgca inforaacja z  Innyd) źródeł.
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- ■ bardziej шмюсгмлусЬ eysMMch SDI inforaacja Jest 
przacdioaywana na tadaach «agnacycznych /akaparynanty z  iryliorzy- 
atanlaa kodputara m ayataaaeb SOI rozpoczgto Jul я latach azafić- 
dzlaalgtyclv'- Walng cz fte lg  akładoag ayataau SOI od poczgtku 
poaatanla ta j foray rozpcmazachnlanla In foraacjl ja s t oparatyw- 
na wykorzyatanla raprografll 1 я1аАс1яа organizacja groaadzanla 
oryglnałda.

Obacnla я Słonacjl, я nlaktórych dziadzinach nauki, a prza- 
da яагуа1к1я я naukaćh tachnlcznych, przyrodniczych 1 aadycznych 
uzyakano Jul poayilna dodwladczanla я zakraala organizacji ayata- 
HU SOI. DolHladczaala ta . zardono я zakraala zaapokajanla pot- 
rzab Inforaacyjnyeh. Jak 1 klaayflkaejl 1 uatalanla profllÓH za- 
ŁntaraaOHCd. doboru Iródal In foraacjl oraz nadzoru nad aladclitya 
aprzglanlaa zarotnya aolna я odpoaladnl apoadb aykorzyatać róa- 
n la l я dziadziała nauk apokacznych. gdzla dotychczaa brak takich 
dośaladczaA.

Salaktyana dystrybucja in foraacjl. Jako najbardzloj afaktyw- 
na aatoda doatarczanla In foraacjl pracoanlkoa naukoaya, stopniowo 
adcracza rdwnlal do inatytutdw nauk apokacznych Skonecklaj Akada- 
a l l  Nauk. Znalazło to  potalardzanlo a badaniach przaprowadzonych 
я tych Instytutach.

Dotychczaa stosowana ag stosunkowo proata foray aalaktywnaj 
dystrybucji In foraacjl. W ntigkazodel Inatytutda udzlslana ag ty l
ko inforaacja Jsdnorazoas /ustna, drukowana przaglgdy, bibliogra
f ia  itp ./ . ■  cztarsch instytutach nauk apokacznych SkoanckiaJ A- 
kadaali Nauk dzlakalnodć inforaacyjna polega na ayataaatycznya 
dostarczaniu in foraacjl. Na przykładi

Instytut Psychologii Ekaparyaantalnaj skowackiaj Aw
-  dostarcza inforaacja z  czaaopisaa 'Problaay paychologli*'. 

według taaatyki badaA podjgtych przaz pracowników naukowych. Ob
sługa taka zdobyła swoich atałych odbiorcdw.

Instytut H ia toril Słowacklaj AN
-  pracoamlcy naukowi otrzyaujg, zgodnla z klsrunklaa swoich 

badad.wypisy /syclnkl prasowa o lltaraturza fachowsj/ z  rćlnych 
biulatynów. przeglgddw. wykazów lltaratury 1 katalogów wydawa
nych przaz wylszs uczelnia, instytuty aarkaizau-laninizau, Cza- 
choskoMckg Akadsaig Nauk i  in .
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Iłwtytut вкопоиН Sło—ckl>3 ЛИ
-  udDBtfpnŁa praconnlkoa. wadług Ich specjalnoici, kopia 

opladw bibliograficznyćh z  czaaoplaaa, która opracowywana Jaat 
w Oórodku Inforaacji Naukowaj dla EKO-indakau.

Inatytut Paóętwa i  Prawa SlowackiaJ AN
-  wiocza akróoona opiay bibliograficzna z czachoalowacklaj 

i  zagranicznaj praay /baz adnotacji/ codziennej poczty pra
cowników naukowych, zgodnie z  teaatyky podajaowany^ przez nich 
zadaA /aZ 95% pracowników Inetytutw aiykazuja zainteraaowanla o- 
ryginalnyai źródlani/.

Centralna BŁbliotbka SlowackiaJ AN
-  przaeyła do Ośrodka In foraacji NaidcowaJ teaatyczny arybór 

opiaów infornacyjnych o zakończonych p rec e l naukoaro-badawczych 
1 dyeartacjach w Cza^oałowacji. W Słowackiej Akadeaii Neuk ko- 
rzyataJe z  ta j foray in foraacji naatgpujgce inatytuty nauk apo- 
lacznych: Inetytut Ateizau Naukowego. Inatytut Paóetwa i  Prawa. 
Inetytut Ekononii. Inatytut Literaturoznawatara. Ośrodki inforaa- 
c j i  tych inatytutów pozytywnia oceniajg anrtość opiaów. które ag 
podatawg do zakładania kartotek i  eg wykorzyatywana przy zbiera
niu nateriałów inforaacyjnyoh dla pracowników naukowych inatytu
tów.

Przadatawione przykłady organizacji ayataau SOI w inatytu- 
tach nauk apołacznych Słowackiej Akadaaii Nauk to -  Jak dotyóh- 
czaa -  proate. tradycyjne apoaoby doatarczania in foraacji. któ
ra należy uaprawnić. atoaować azarzaj i  uzupałnić w interaaia 
pracowników naukowych, zgodnie z  aoźliatościaal ośrodków in for- 
nacji naukowej poazczagólnych Inatytutów nauk apołacznych Sło- 
wackiaj Akadaaii Nauk. Bgdzia to zależało nie tylko od warunków, 
a le  również od rozeznania efektywności in foraacji. c zy li właści
wego aprzgżania zwrotnego, któreau to problaaowi dotychczaa nie 
poświgeano uwagi, zajaujge aig tya zagadnieniaa tylko eporadycz- 
nia.

Organizacja ayataau SOI i  rozwój tego apoaobu rozpowazech- 
niania in foraacji w inatytutach nauk apołacznych SlowackiaJ Aka- 
daail Nauk Jaat perapektywŁcznya i  ważnya zadaniaa. Oego aktual
ność i  potrzebg nalaży podkreślić także z  punktu widzenia 'Oedno-
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lite g o  progreou nauk apolacznycłi przyjgtage na XV ZJaidzle КС 
KoaunlatyczneJ Partii Czachoałoaacjl w czerwcu 1977 r .~ . oraz 
konieczności wykorzystania najnowszych badah w dziedzinie nauk 
apołecznyCh.

Ouzg rolg w tya zakreśla odgrywa Mlgdzynarodowy Syataa In- 
feraacyjny Naidc Spokacznych /MSINV« ktdrago calaa Jest podnla- 
eianie afektywnotcl badaA w naukaCh społecznych dzięki tAaści- 
waau zorganizowaniu ałuZb inforaacyjnych. HSINS dotychczas dzia
ła a oparciu o tradycyjna środki opracowywania 1 rozpowezachnia- 
nla In foraacjl /toaatyczne wydawnictwa Inforaacyjne. przeglgdy 
bibliograficzna/. Przygotowywany autoaatyczny eyatea inforaacyj- 
ny HSINS /AHSINS/ uaołllw l azybkg wyalang Infomacyjng oraz wie
lokrotna 1 zrdZnlcowane /zalalnla od celu . ktśreau aajg ałuZyć/ 
wykorzystanie Jednorazowo opracowanych danych -  awjść do ayate- 
au. W AMSZNS uwzględniono atopnlowy rozwój róZnych fora SOI. Za- 
intereaowanle pracowników naukowych wskazuje. Ze Is tn ie je  zapo- 
trzebowanls na blaZęce Inforwacjs bibliograficzna /w określonych 
przedziałach czasowych/ o najnowszych astarlałsch z  odpowiednich 
dziadzin nauki lub apacjalnoścl, ratrospaktywns Inforaacja b i
bliograficzna /na zapotrzebowanie użytkowników/ oraz aikroflsze 
o określonya profilu  teaatycznya.

N dalszya etapie rozwoju zautoaatyzowanego HSINS stanie 
alę aolllwe wykorzystania wizualnych, graficznych 1 akustycz
nych tera ina ll. Jak 1 waterlałów z  Innych współpracujęcych aya- 
teaów Inforaacyjnych.

Tłuaaczyła Harla SzoaaAska
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R E C E N Z J E o h C w z e n i a

ENCYKLOPEDIA INFORMATYKIV

’ Encyklopedie Infornecykl’ . kcdrej pierwszy ton ukazał 
się w Stenach Zjednoczonych w 1975 r . , zepoczętkowuje wielo
tonowe dzieło pod neczelnę redakcję Э. Balzera, A.G. Holzne- 
na i  A. Kenta z Uniwersytetu Pltebureklego w stenie Pensyl
wania. Zanierzenien wydswcdw Jest opublikowanie encyklopedii 
o łęcznej objętości ponad 10 tys. stron, zawierajęcej w po
nad 15 tonach około 2 tya. artykułów. Artykuły będę ukazywać 
się w alfabetycznyn układzie haseł tytułowych, z obszernya, 
azczegółowyn indeksen, który zostanie srydeny na koócu. Nad 
wydawnictwee sprawuje pieczę 33-oaobowa niędzynarodowa reda 
redakcyjna, w skład której wchodzi 20 przedstawicieli rótnych 
ośrodków naukowych Stenów Zjednoczonych, a pozoateli członko
wie reprezentuję Zwięzek Radziecki, Kanadę. Izrae l /po 2 oso
by/ oraz Anglię, Francję, Szwajcarię, Włochy, Saponię, Austra
l ię  1 Hawaje /po 1 osobie/.

Dziedzina infornatyki osięgnęła obecnie takie stadlun 
rozwoju, w któryn przestaje Jul być dooenę tylko nielicznych 
specjalistów. Niedługo każdy człowiek w toku swojego zwykłego 
Życia będzie w Jakiś sposób, nnlej lub bardziej bezpośred
nio zwięzany będź uzaleZniony od konputerów. Aby ułatwić społs- 
czeóstwu adaptację do tego etanu, wydawcy ’ Encyklopedii Infor
matyki* podjęli inicjatywę stworzenia konpendiua podstawowej

^Encyclopedia of Coaputer Science and Technology. V o l.l 
Red. 3. Belzer, A.G. Holzaan, A. Kent. Nowy Зогк: Marcel 
Oekker. Inc. 1975. 497 s.
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a±«dzy m dziedzinie. Encyklopedia na na celu doeterczenle 
kaldenUf n iezelełn le od kierunku przygotowenla fachowego, nla- 
donodcl. które pozwolę zrozunleć 1 ueollladg użytkowanie kom
puterów w pracy zawodowej.

Dotychczaa nie było publikacji poówlęconaj tak szeroko 
pojętemu zakrasowi działań komputerowych, a przy tym prezentu- 
jęca j w sposób przystępny nawet dla nowicjusza całę aktualnę 
wiedzę, jak równie! przewidywane znaczenie 1 ro lę komputerów 
w przyszłości. Intencję redaktorów-Jeat bowiem zebranie w jed
nym wydawnictwie przeszłości, teraZnleJezoścl 1 przyszłości In
formatyki 1 dyscyplin pokrewnych.

Encyklopedia obejmuje technikę komputerowe oraz te dzie
dziny. w których komputery znajduję największe zastosowanie.
3est przeznaczona dla specjalistów urzędzeó komputeroarych 
/hardware^, programistów, analityków systemów. Inżynierów, spe- 
cjallatów  badań operacyjnych, matematyków. Adresowana je s t  tak- 
Ze do fachowców Innych jeezcze dziedzin, w których komputery 
stały s ię  nieodzownym narzędziem rozwlęzyamnla problemów.

'Encyklopedia Informatyki' zawiera haeła tematyczne zarów
no ogólne, jak 1 szczegółowe. S eś ll chodzi o dobór haseł z punk
tu widzenia ich szczegółowości, to redaktorzy Encyklopedii zda
ję  sobie sprawę z tego. Ze w wydawnictwie tego typu najbardziej 
wskazane sę tematy moZllwle ogólne. DednakZe dla tematów ogól
nych trudniej znaleZć' autorów, którzy będęc ekspertami w odpo
wiednio szerokim zakresie podjęliby s ię  opracowania stosownych 
artykułów. Zatem pozyskanie do współpracy konkretnego zespołu 
autorów rzutowało w pewnej mierze na dobór haseł, a mrynikajęcy 
układ tematów aoZe okazać s ię  nie w pełni konsekwentny. Wydaw
cy dęZyli do tego, eby kaZdy artykuł stanowił pewnę całość 1 
aby liczbę odsyłaczy ograniczyć do mlnlwum, unlkajęc szczegól
nie odsyłeczy do haeeł mejęcych dopiero ukezać s ię  w dalszych 
tonach. Temety maję być opracowywane naukowo, sryczerpujęco, w 
możliwie prostej forn le . Redaktorzy uprzedzaję jednak. Ze die 
zrozumienia niektórych artykułów konieczne t^ędzle posiadanie 
odpowiedniego zasobu wiadomości matematycznych będż technicz
nych. Tak więc niektóre artykuły zawarte w jednym tomie mogę 
być podstawowe i  elementarne. Inne na poziomie wyZezym. Wlęk-
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szość artykułAn na jadnak±e rozpoczynać wykład podatawowy, z 
rozwlnlęcieB 1 pogłęblenlea zagadnienia w dalszya cl^gu i  dopro- 
wadzenlea do najwyższego aktualnie stanu wiedzy o przedslocle.

PrzyJnujec załoZenle. Ze pierwszy toa ‘ Encyklopedii In for- 
łnetykl" je s t w Jakinć stopniu reprezentatywny dla cełoćci przed
sięwzięcia wydawniczego. Interesujące będzie bliZaze zapoznania 
s ię  z jego zawartoAcię. W pierwszya toaie znalazło s ię  28 haseł 
od 'Abstract algebra' do 'A ap llfie rs . operational'. WćrAd ha
seł przewaZaję przedaiotowe. ogólna /np. 'Abstract algebra'/ 
będZ szczegółowe, jak 'A lgorltha '. 'Accuaulator'. Innę katego
r ię  haseł stanowię nazwy jednostkowe, np. radzieckie 'Alpha sy- 
etens', lub nazwy Instytucji.

W pierwszya toaie uaieszczono 9 wielkich instytucji f«y- 
łęcznie araerykeósklch; artykuły pod tyal haełeal aówię o za
stosowaniach koaputerów w aferze ich działalnoócl. W jednya 
przypadku 'Aaerican Cheaical Society' hasło jednoznacznie uócl— 
ćlono dodajęc okreólnik 'cheaicsl abatrects service ' 1 oaawlajęc 
wyczerpująco /24 strony/ słynne CAS -  serwisy inforaacyjna che
miczne emitowane z najpełniejszym i  najefektywniejszya w skali 
światowej wykorzystaniea koaputerów w działalnoóci Inforaecyj- 
nej.

W pierwszya tomie Encyklopedii zaaieszczono jedno hasło o- 
sobowe poświęcone S. Alexandrowl, znanemu na śwlecie eaerykaós- 
kiamu pionierowi rozwoju i  zastosowaó elektronicznych aaezyn 
cyfrowych, zmarłemu przed lO la ty .

Objętość poszczególnych artykułów waha aię od 4 do 30 stron. 
Wyjętak etanowi "Abstract algebra' obejaujęcy ponad lOOstron. 
Keidy artykuł opracował inny autor, ewentualnie 2 lub 3 autorów. 
Oedynie 'The Aerospace Corporation' je s t koapilację 17 krótkich 
paragrafów opracowanych przez odrębnych autorów. Artykuły dzie
lę  s ię  na ogół na rozdziały, niekiedy takie na podrozdziały. 
Sposób aysteaatyzowanla aaterlału w obrębie artykułu zoatanie 
zilustrowany przykładaai. Hasło 'Abstracting', objętości ponad 
30 stron, ma naatępujęcy układ:

Charakter i  defin icja pojęcia sporzędzania analiz dokuaęnta- 
cyjnych

- wprowadzenie
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. -  rozw6J historyczny
-  istotne cechy snsllz dokusentscyjnych
-  foroialns defin icje analizy dokuaentacyjnej

/N tye ujęto pojęcie "eysteau aporzędzenle analiz doku- 
nent асуj  nych”/

Metody eporzędzania analiz dokunentacyjnych
-  eysteey ręczne eporzędzania analiz

eyeteay operacyjne
-  selekcje 1 spójność logiczna

*■ -  koaputerowe eyeteay eporzędzania analiz
-  główne składowe eyeteau
-  najważniejsze prace badawcze na teeat 

koeputerowago eporzędzania analiz 
/przedstawiono 8 odrębnych studiów poczęwszy odf
ł.uhna a koóczęc na badaniach prowadzonych w Ukre- 
lóakiej Akadeaii Nauk w Kijowie/

-  wnioski
-  składnia
-  seeentyke
-  ocena jakości analiz aporzędzanych w określonya 

syeteale
Kolejny artykuł na teeat ełużb dokuaentacyjnych 1 Indekso

wych /’ Abatrecting and Indexing servlcaaV obejauje 24 strony i  
zawiera naatępujęce punkty:

-  czaaoplsaia analityczne /abetraktowa/
-  Indeksy publikowane
-  nośniki in foraacjl
-  poczętki rozwoju nowoczesnych ałulb dokunentacyjnych 

i  Indeksowych
-  odejście od ayateaów odpowiadajęcych tylko na kwerendy
-  wczesna awchanlzacja -  syatewy kart dziurkowanych
-  wczesna aiechenlzacja -  eysteey koaputerowe
-  uogólniony aystsB zautoaatyzowany
-  ople 1 reprezentacja dokueentu
-  foreat zapisu
-  prace noraallzecyjne
r  typy Indeksów generoMnych przez koeputsr
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-  Ma±niajsze •koaputeryzoaene nyitaitnlctNa dokuDentacyJne 
1 indekeowe.

W punkcie ifydaimlctMe dokuoentacyjne 1 indeksom zeetastio- 
no tytuły 26 publikacji analitycznych 1 Indekaowycb obejaujacych 
łącznie Bwoia zakresea wszystkie dziedziny nauk ścisłych i  tech
nicznych oraz częściowo nauki społeczne. Każdy tytuł zaopatrzono 
w nazwę wydawcy, podano układ aateriałów i  ewentualne indekay 
ponocnicze lub dodatkowe.

Oako Jeszcze Jeden przykład budowy artykułu w'Encyklopedli 
Infornatykl~ niechaj posłuży hasło "Ośrodki obliczeniowe wyż
szych uczelni". Artykuł objętości 15 stron d z ie li e ię  na nastę
pujące działy i  probleay:

Krótka historia rozwoju uniwersyteckich ośrodków obliczeniowych 
Ueługi wykonywana w wielkie ośrodku uniwersyteckie

-  prace naukowo-badawcze
-  rodzaje zastoeowaó koaputerów
-  rodzaje użytkowników
-  zadania kadry ośrodka obliczeniowego

-  kształcenie
-  rodzaje zastoeowaó koaputerów

-  komputer Jako narzędzie
-  komputer Jako obiekt studiów

- zadania kadry ośrodka obliczeniowego
- nauczanie wspomagane przez koaputer i  nauczenie 

kierowane przez komputer
-  administrowanie uczelnię 

Wewnętrzne powiężenia organizacyjne
-  kierownictwo ośrodka obliczeniowego
-  ueługi
-  systemy operacyjne
- systemy zarzędzanie
-  funkcje obliczeniowe 

Zewnętrzne powlęzania organizacyjna
-  podział kosztów użytkowania komputera
-  polityka podejaiowania zadaó
-  odpowiedzialność wobec zwierzchnich władz uczelni.

Przyszły rozwój ośrodków obliczenioaiych na wyższych uczelniach.
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. Prmtia w«zy«tk l« artykuły, w ~Eneyklopa4ll Inforaatykl" ary- 
poaatono m b ibliografia załgcznlkONa lub aplay litaratury z  oil- 
aylaezaal ar takatacb. Wykazy ta zaarlarajg na од61 od kilku do 
kllkudzlaalgclu pozycji. Rakordoag llczbg 325 pozycji zacytowa
no na koAcu artykułu na taaat Algolu, a dla Aaarlcan Inatltuta 
o f Chaalcal Englnaara -  108 pozycji.

Korzyatanla z Encyklopedii ułatwia zaalaazczony na począt
ku apla tredcl, c zy li arykaz baaał ujętych w toaia, z podanlaa 
nazMlak autorów oraz nuaarów atron. Po aplala traócl następuję 
alfabetyczny arykaz autorów artykułów do toau 1; przy kaldya 
nazwl^u odnotowano tytuł naukowy, stanowlako 1 nazwę 'Instytu
c j i  aaclarzystaj oraz tytuł odnoinogo artykułu. Wóród 34 atyala- 
nlonych autorów wszyscy z  aryjętklaa trzech reprezentuję atylsza 
uczelnie lub Instytuty naukowa. Autorzy aę Aaarykanaal /Stany 
Zjednoczona/ z Jadynya wyjętklaa A.P*. Eriova z Oćrodka Oblicze
niowego Akadeall Nauk ZSRR w Nowosybirsku, autora artykułu ns 
teaat eysteaów koapllujęcych A lfa / ‘ Alpha aystaas'/.

Teksty artykułów zawlaraję liczna przykłady 1 Ilustracje 
w fornie tab lic , wykresów, schenatów. achsaatów blokowych 1 
reprodukcji. Szata graficzna Encyklopedii Jest bardzo staran
na. a Żywa paglna usprawnia korzystanie z  toau.

Ewa Stolarska

INFORMACOA NAUKOWA Z ZAKRESU PRAWA

Inforaacja naukowa Jest dyscyplinę arykorzyatujęcę zarówno 
podstawy teoretyczne. Jak 1 aetexSy 1 narzędzia badaó Innych dys
cyplin. Widoczne Jest to azczególnia przy tworzeniu specjalisty
cznych systsaów wyszukiwania Inforaacjl /tzn. dla określonej 
dziedziny/, kiedy to konieczna staje się arspółpraca dokunentoli- 
stów ze specjalistaal z te jłe  dziedziny. Wielokrotnie stwierdzo-

175



no, łe  znacznie lepsze sę systeaiy wyszuklwamcze. języki inforna- 
cyjne czy tezaurusy tworzone przy takiej współpracy, n ii eyste- 
my budowane tylko przez pracowników informacji czy tylko przez 
specjalistów danej dziedziny.

Dlatego te ł  tym cenniejsze sę prace, przedstawicieli róż
nych dziedzin neuki dotyczęce problemów wyszukiwania Informacji. 
Przykładem takiej właśnie pracy Jest kslęZke 'Wprowadzenie do 
informatyki prawniczej." napisana przez F, Studnickiego -  prawni
ka zainteresowanego problemami wyszukiwania in form acji^ . Pewne 
potknięcia terminolfigiczne pojawiaj ęce się w pracy wynikaję 
prawdopodobnie z faktu. Ze autor nie Jest specjalistę z  zakresu 
informacji naukowej oraz spowodowane sę tym. Ze informacje nau
kowa Jako dyscyplina bardzo młoda nie ma Jeszcze uporządkowane
go aparatu pojęcifswego. JuZ sam tytuł moZe budzić zastrzeZenia, 
gdyż termin "informatyka" kojarzy nam się  reczej z budowę i  wy
korzystaniem maszyn cyfrowych, podczas gdy problemy przedstawio
ne w omawianej pracy sę problemami te o r ii informacji naukowej.
W wielu wypadkach autor stosuje terminologię odbiegajęcę od 
przyjętej, co może prowadzić do nieporozumień. Na przykład do
kumenty podzielone przez autora na oryginalne i  przetworzone 
przyjęto w polskim piśmiennictwie nazywać pierwotnymi i  pochod
nymi, dla pojęcia nazywanego przez autora współczynnikiem zu
pełności stosuje się termin "współczynnik kompletności". Indek
sowanie za pomocę nieznormalizowanego słownictwa nazywane Jest 
indeksowaniem za pomocę swobodnych słów kluczowych, в nie — Jak 
pisze autor -  za pomocę swobodnych deskryptorów, gdyż z samej 
d e fin ic ji deskryptora wynika. Ze nie Jest to termin uZywany swo
bodnie lecz znormalizoweny, zalecony w danym języku inforatacyjno- 
-wyezukiwawczye.

j# У
'F . Studnicki: Wprowadzenie do Informatyki prawniczej. Zautoma
tyzowane wyszukiwanie informacji prawnej. Warszawa: PWN 1978,
286 s.
Franciszek Studnicki jeet profesorem w Instytucie Prawa Cywil
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje s ię  zarezea 
w informatyce prawniczej.
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. Potknięcia te w nlczya jednak nie unnlejszaję znaczenie o- 
nawianej pracy щ polakla pldniennlctwle. Oeat to z peimoSclę je 
dno z najpełniejszych i  najbardziej wyczerpujęcych opracowań z 
zakresu te o r ii aiyazuklwanla Infornacjl.

Przez wyszukiwanie autor rozumie operację prowadzęcę do 
wyróżnienie w pewnym nlepustym zbiorze /zwanym przez autora 
przeatrzenlę wyezukiwawczę/ podzbioru takich jego elementów, 
które spełnlaję Zędane kryteria wyszukiwawcze, Poóród procedur 
skłedajęcych się na operację wyszukiwania w zeutomatyzowanyn sy
stemie informacyjnym głównę ro lę  pełnię procedury polegajęce na 
porównywaniu wyrażeń, w szczególności wyraZeń z  opisów przecho
wywanych w urzędzeniach pamięciowych systemu z wyrażeniami z In
strukcji wyszukiwawczych. Porównanie takie zmierza do uatalenia, 
czy dokumenty reprezentowane przez opisy spełnlaję kryteria o- 
kreślone 'w instrukcji «ryszuklwawczej.

Poszukuje się zwykle dokumentów nie z uwagi na ich właści
wości formalne, t j .  kształty składajęcych się na nie wyraZeń, 
lecz z uwagi na ich właściwości semantyczne. Bezpośrednie od
woływanie s ię  przy wyszukiwaniu do właściwości treściowych do
kumentów jest możliwe tylko wtedy, gdy operacja wyszukiwania ma 
być wykonana-przez Istotę wyposaZonę w kompetencję semantycznę 
oraz opartę na niej zdolność wyróżniania określonych dokumen
tów ną podstawie Ich właściwości treściowych. Maszyna matema
tyczna przy obecnye stanie wiedzy takich możliwości nie posia
da 1 je j  kompetencja językowa wyczerpuje się w zdolności wyróż
niania pewnych tworów językowych na podstawia ich cech formal
nych. Powierzenie wykonania operacji wyszukiwania takiej maszy
nie wymaga zastęplenia semantycznych kryteriów wyszukiwania 
przez kryteria formalne -  przy wykorzyatanlu pewnych odpowled- 
nlości występujęcych między treśclowyail a formalnymi właściwoś
ciami dokumentów.

Spośród wszystkich kryteriów wyszukiwania, stosowanych w 
systemach wyszukiwawczych, najwazniejszę rolę pełnię kryteria 
leksykalne, t j .  kryteria odwołujęca się do faktu. Ze poszukiwa
nym dokumentom przyporzędkowane sę w danym systemie wyszukiwaw
czym określone słowa czy syntagmy. Charakterystyki dotyczęce 
słownictwa konkretnych zbiorów dokumentów znajduję wyraz w te -
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zauruaach, t j .  м odpowiednio zorganizowanych zapisach, odtwa- 
'rzajscych strukturę słownictwa tekstu 1 odzwierciedlających re
lacje semantyczne, istn iejęce pomiędzy ternińeni stanowigcyoi 
pozycje tych zapisów. Słownictwu danego zbioru i  określonym na 
nim relacjom sementycznya poświęcony Jest Jeden z  rozdziałów o- 
mawianej pracy. Wśród re le c ji zachodzęcych między poszczegól
nymi pozycjami tezaurusa wyróinia autor i  omawia re lacje  powię- 
zania semantycznego, relacje podobieństwa eementycznego, relac
je  synonimiczności, antonlmiczności orez re lec je  nedrzędności 
i  podrzędności zakresowej.

W pracy F. Studnlc^iego dcdcładnie omówione zostały metody 
budowania tezaurusów, zarówno próby całkowicie zautomatyzowane
go opracowywania tezaurusów. Jak 1 prowadzęce do znacznie lep
szych v/yników metody manualne. Najbardziej rozpowszechniły się 
Jednak ostatnio metody mieszane, polegejęce ne wykorzystaniu 
kompetencji semantycznej człowieka, wspieranym przez dokonywa
nie pewnych operacji pomocniczych przy zastosowaniu komputerów. 
Udział człowieka polega przede wszystkim na decydowaniu, do 
których klas równoważności maję być włęczone poszczególne ter
miny /czy li na ustaleniu re la c ji semantycznych zachocSzęcych 
między poszczególnymi jednostkami leksykalnymi tezaurusa/. Po
moc zaś ze strony maszyn polega głównie na układeniu l i s t  ter
minów. należęcych do słownictwa danego zbioru dokumentów,przy 
uwzględnianiu częstości ich pojawiania s ię , na układaniu słow
ników typu KWIC itp .

Autor omawianej pracy, mówlęc o przyporzędkowaniach zachc- 
dzęeych między określonymi słowami a określonymi dokumentami, 
odróżnia przyporzędkowanie naturalne, t j .  polegejęce ne tym, ±a 
dane dokumenty oryginalne zawleraję w eoble określone słowa, od 
przyporzędkowanie sztucznego. tJ. tekiago. w którym dokumenta
lis ta  ustala dla każdego z dokumentów wykaz deekryptorów, czy
l i  słów reprezentujęcych zawarte w danym dokumencie treśc i, 
przy czyn w skład wykazu deskryptorów nogę wchodzić równleZ 
słowa nie występujęce w tekście dokumentu. Przyporzędkowenia 
naturalne wykorzystywane eę w tzw. systemach -pełnotekstowych, 
a sztuczne -  w systemach deskryptorowych. Zrozumiałe je s t . Ze 
metody budowania tezaurusów dla eystemów wyszukiwawczych wyko-
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rzyatujQcych przyporz9dk<Mian4*> «xtuczfM* «a inne. i  dlatego po
świecony je s t le  oddzielny rozdzia ł preoy.

Właściwości eenantycsne tekstów wyznaczone se nie tylko 
przez Ich strukturę leksykelnea lecz tekła przez ich struktu
rę składniowe. Jednak wykorzystanie składniowych właściwości 
tekstów natrafia przy wyeziiklwaniu Inforwacjl na duła trudnoś
c i.  Żródłea tydh trudności Jest to . ±e nie udało a le  dotychczas 
w sposób zsdowalaJecy stworzyć sforaallzowanego opisu składni 
języków naturalnych. Z tego powodu zaalast trudno ucharytnych 
naturalnych właściwości ekładnlowybh tekstu atykorzyatuje się 
niekiedy, przy Identyfikowaniu przyporzędkowanych nu treści, 
właściwości składniowa sztuczne, narzucone tekstowi przez 
opracowujecych go dokuaientallstów. Wykonywanie tych procedur 
odbywa Sie nie na tekście oryglnslnyw. locz ne zapiesch eta- 
nówlecych reprezentacje teklago tekstu wprowadzona do urzedzeń 
psaieclowych syatewu. Srodkow ałułeśyk odzwlercledlSAlu rs la - 
c j l  syntagaetyeznych zechodzgoych wlpdzy terwlnawl tśkstów 
/ t j .  wskałnlkow arlezŁ. wakelnlkow ro li*  grssatyee pozycyjnej/ 
poświęcony je s t  rozdział "Składniowe krytsrls wyszukiwawcze*.

Wyszukiwanie dokuwantów jea t zawsze wyezuklwsnice doku- 
nentów relewantnych. Pojęcie relewencji zajwuje centralne 
wiejsce w aparaturze pojęciowej te o r ii wyszukiwanie in forsacji. 
poaiiira to. a noże właśnie dlatego, tarnin tsn rozuwieny jes t 
przez różnych autorów n lejednollc ls. ozaaaei jedynie w sposób 
Intuicyjny, bez sidewanla s ię  w snalizy jsgo traścl. Z togo 
względu na szczagólnę uwagę zasługuje w pracy F. Studnleklego 
rozdział poświęcony kryteriun rslswancjl wyróknlsjpcy 1 oplsu- 
jęcy szczegółowo znaczenia nadawane tswu tarninowi w róZnych 
okolicznościach. W badaniach dotyea^ęcych rolnwancjl wyodrębni
ły  s ię  dwa nurty wetodologlcznni mirt badsA nnpirycznyeh. pro
wadzonych za ponocę procedur dośwladczalnyeh pochodzęcych głów
nie z  zasobów środków awtodologlcznych psychologii, i  nurt bs- 
deó analitycznych, wykorzystujących przede wszystkie aparaturę 
teoretyczna lo g ik i, te o r ii wartości i  te o r ii decyzji. W nurcie 
badaó analitycznych ujawniły alę dwa kierunki: obiektywny /tra- 
ktujęcy relewancję głównie jako atoaunek zechodzęcy eiędzy pe
wnymi tworami Językowyni, w azczególnoścl zaś mlęiJzy zdaniami
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zawertyml и danych dokumentach, a wyraienlen odtwarzajęcyn py
tanie użytkownika/ 1 subiektywny /traktujący relewancję Jako 
zdolność określonych dokumentów do zaspokajania potrzeby in
formacyjnej, odczuwanej przez użytkownika systemu w danej sy
tuacji wyszukiwanie/. Wszystkie wymienione nurty badań doty- 
częcych relewancji se w omawianej pracy dokładnie przedstawio
ne, co sprawia, że rozdział ten jest chyba najpełniejszym w 
piśmiennictwie polskim omówieniem problemu relewancji wyszuki
wanych dokumentów.

Język, w którym w danym systemie formułowane sę instruk
cje wyszukiwawcze, nazywamy Językiem wyszukiwawczym. Netomiest 
procedura indeksowania, t j .  przyporzędkowania dokumentom pew
nych wyrażeń /tzw. identyfikatorów treści/ wykonywane jest za 
pomocę języka zwanego językiem indeksowania. Autor zaznacza^ 
że stosowany w dsnym systemie wyszukiwawczym język indeksowa
nia nie pokrywa się ze stosowanym w tym systemie językiem wy
szukiwawczym. Każdy z tych języków scharakteryzowany je s t 
przez własny słownik i  przez własne reguły tworzenia wyrażeń. 
Niemniej Jednak zbiory wyrażeń stanowięce słowniki obydwu ję 
zyków pozostaję względem siebie w stosunku krzyżowania. Do 
każdego z takich zbiorów należy wiele wyrażeń, będęcych zara
zem elementami zbioru drugiego. Dotyczy to zwłaszcza wyrażeń 
pełnięcych rolę Identyfikatorów. Stęd język wyszukiwawczy 1 
język indeksowanie łęczy się często i  traktuje jako jeden ję 
zyk zwany językiem informacyjno-wyszukiwawczyn.

Językom indeksowania poświęcony jest rozdział omawiajęcy 
metody indeksowania oparte na klasyfikacji hierarchicznej, 
metody indeksowania za pomocę haeeł przedmiotowych i  nazwane 
przez autora postkoordynacyjnymi metodami Indeksowania -  sys
temy deskryptorowe. Jest to, niestety, rozdział w całej pracy 
najsłabszy i  w wypadku przygotowywanie następnego wydanie ce
lowe byłoby ponowne opracowanie tego problemu.

Organizacji zapisów w urzędzeniach pamięciowych systemu 
wyszukiwawczego i  procedurze wykonywania instrukcji wyszuki-_ 
wawczej przez system poświęcone sę dwa ostatnie rozdziały o- 
mawlanej pracy. Przedatawtono w nich różne rodzaje urzędzeń 
pamięciowych konfiguracji komputers i  organlzacJŁ zapisów w

180



urządzeniach panleclowych. a tak±a rólna rodzaje procedur prza- 
szukiMania / czy li pordnnywanla zapladw przachoiiymnych m okra*- 
lonya zbiorze z  zaplaaa pałnlceya ro lf  azorca/ 1 najczgdclaj 
atoacManych aatod Myezuklwania /jak np.aatoda l la t  Irmarayj- 
nych. aatoda pełnego przaglgdu znana przaz autora natodg l la t  
proatyeh czy aatoda ładcuchoaa/.

Na koAcu kalglk l zaniaazczona jaat obazerna b ib liografia  
przadalotu /125 * 16 poz./.

Kalglke F. Studnlckiago polecić aolna zerdano praanlkoa 
jak i  blbllotekarzoa l  Inforaatykoa, a le  przede aezyatkla 
przydatna bpdzla dla precoanlkda oArodkóa In foraacji. a 
ezczegdlnodcl pracujących nad projektoaanlaa zauti>aetyzoaanych 
ayetaaów ayazukiaaaczyOh, a takie Jako lektura obcalgzkoaa dla 
atudantdtt blbllotekoznaaataa 1 In foraacji naukoaaj. azczagćl- 
nie na apacjallzacji in fom acyjnaj.

Eaa Chalalaaraka-^iorezyca

POLITYKA OZZAtALNOSCI INFORMACYSNEO^

Inforaacja jaat istotnya czynnlkiaa lyc la  noaoczaanego apo- 
łaczaAataa, ■  alarg jak podajacaanla decyzji, czy to a adalnla- 
tra c jl paABtaK>aaj. czy a przaayfla. czy w Innej afarze lyc la  
apołacznago. ataja alg coraz bardziej złolona. a kona^aencja 
decyzji błgdnyeh lub opóźnionycłi koaztujg coraz d ro la j. rzete l
na 1'taralnoaa inforaacja. jako podataaa poatgpoaanla. nabiera 
coraz aigkszago znaczenia 1 wartoicl. 3aat to  najbardziej a l-  
doczna na polu nauki oraz a badaniach 1 działaniach rozaojoaych. 
gdzie akaplozja ilo ś c i In foraacji najazybclaj doproaadzlła do 
kryzyau procaaóa ja j przakazyaanla. innyal ałoaaal -  do zach-

’^Cray 3ohn. Parry Brians S c ien tific  inforauitlon. Londons 
Oxford Unlvaralty Praco 1975* 62 a.
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wlania ргосмбя коаил1кмап1в Mładzy. Nalaky przy tya zdaaMĆ 
- aobla aprawe. Jak bardzo złekona a« ta procaay.

Taaat oaeatlanej kaipkkl, a «kakclarta jaJ tazg najlapia] 
i ł jg l l  aaal autorzy ai lapldarnaj aantuncjl.. ±m 'dobra Zaforaa- 
cja . wa aładciaaj forala 1 aa ałaZclaya alajacu 1 czaaZa Jaat 
narta zapKacanla'. Autorzy pootarall aZg m apoadb bardzo zaar- 
ty oaówić aktualna ngzłoaa problaay In foraacjl naukoaaj n Ч]р- 
clu praktyezno-organlzaeyjnya, a akali kraju Z na aronZa alg- 
dzynarodoaaj.

V pZoraazaJ czgdcl autorza zrakapztuloaalz a dalatla e- 
bacnago atanu badań takia podataaoaa zagadatanZa. Jak: znacza- 
nia i  alajoco In foraacjl naukonaj aa aapółczaanya, rozninlgtyB 
apołaczadatnla. charaktaryatyka pritcoau koaunlkoaaala aladzy. 
rozu6j przaayału Inferaacyjnago oraz kryzya zalotn lały a la - 
foraacjz naukoaaj. jago ebjaay i  przyczyny. Jak rtan ia l nia- 
ktdra konaakaancja dla apołaczańataa. Autorzy aafcazuJa a.Zn. 
na dalaca nladoatataczna aykorzyatanZa naaat Jak Zatnlajgcyeh 
Zródał In foraacjl 1 azukaja przyczyn togo zjaatakas podkraśla- 
Jf aydatna podnlaaZanla rangi pracoanlka InforaacJZ: aatyaujg 
konlaeznoAć zajgcla alg procaaaal In foraacjl a  alaporóananla 
azarazyn nlZ dotychczao zakraala takZa przaz aaaycb naukoin 
cda 1 apaejallatda rdZny^ dziadzin, dyscy^ln 1 brani.

'Druga, otoaunkoao obazarnlajaza czgdć kaZglkl traktuja o 
Orodkach zaradczych przecinko cbacnaau kryzyaoal a in foraacjl 
natdcoaaj. Autorzy aldzg tutaj trzy klaruidcl działania:

a/ aprzggnlgcla 1 racjonalna, coraz azaraza aykorzyatyaa- 
nla noaych drodkda technicznych.

b/ ataorzanla alalklch apocjallatycznych cantr&a analizo» 
aanla In foraacjl.

С/ prowadzania na znacznla wigkazg n i l  dotgd akalg odpo- 
wladnlch badań naukiwych a dziadzinie aanaj In foraacjl nauko- 
waj.

Odnodnia nowych tachnlk oańwlono rolg koaputardw. oalgg- 
nlgcla 1 ograntezanla w poaługlwanlu alg n la l w ayataaach wy- 
azuklwanla In foraacjl. Nadnrlatlono oprawy afaktywności aaryto- 
rycznaj 1 akoniNilcznaJ ayataadw koaputorowych w przypadkach 
wyazuklwanla In foraacjl blalgcoj 1 retroapbktywnaj. Naatgpnla
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neezklcoMfto nlaktóre probl«By.t*lekcMunlk8cjl, Jako nlazbsdna- 
BO eleaantu ayatea6« funkcjonujący^ ■ trybie 'on -line*, po- 
dalocajęc ne koniec etoeunkouo obezerny rozdziel eikrorepro- 
g ra f l i .

OMMlajBc oprawy alelkieh centrów analizowania in fom acjl 
autorzy uzaeadnili pilnę potrzebo ekaperyaentonanla a tya za- 
kraele. Jako etapu dopiero uaolllwiaJgeoBO ałaóclwe rozalpzanie 
wielu kweatil powotajgcydt przy organizowaniu tego rodzaju cen* 
trów. Oto przykładowe probleayt rozległoAć zakreau teaatyczne- 
go. udział i  ro le naukowców w pracy tych placóarek. przewidywa
ny atopleó koapletnoóci oraz dokładności in foraacjl doetarcza- 
nydi przez tego typu ośrodki /diodzi tu o uatalenio pozioaów 
optyaalnyeh ze wzsledu na zróżnicowane potrzeby odbiorcó*;/. 
koezty funkcjonowania' centrów ltd . Autorzy tylko zaaygnalizo- 
wali czfśó oajwałnlajazyidł Id i zdanioa kweatli nrynikajpcych z 
podjgela organizacji opecjaliatycznego centrua analitycznego.

Oośli chodzi o trzec i kierunek działania -  badania nauko
we w zakreeie in fom aeji naukowej -  autorzy przedatawili nlp- 
dzydyecyplinowy charakter nauki o in fo reec ji, która dopiaro za
czyna etopniowo kaztałtowaó e ig  Jako odrgbna dziadzina. Zdaniea 
autorów oprawa bardzo piln# Joot zaintareaowanie 1 wciagnipcia 
do badań w ta j nowej dziadzinie uzdolnionych abaolwantów uni- 
waraytetów róZnych kierunków i  apecjelności.

■ oatatnin. naJdłuZazyn rozdziale kelaik'i pt. 'lap llkac je  
na przyezłość" autorzy podaunowali awoja naJwalnieJeża wnioekl 
atwierdzajgca le i

a/ obecne netody rozpowazachniania in foraacjl аю1ла udoe- 
konalić.

b/ najwipkaza znaczenia aa inforaaeyjna traóó ayatanu. na- 
toalaet netody groaadzenia i  wyezuklwanla ep Jedynie śrocikani 
prowadzpeyni do celu.

С/ warunkiea poatppu Jeet rozwlpzanie azaregu probleeów 
intelektualnych zwigzanych z  przetwarzanien in foraacjl.

d/ inforaaeja jaet działalnośclp koaztownp i  nalały być 
przygotowanya na inweetewanie w nip. Naatppnie przedatawili 
wypływajpca atpd różnorodne iap likacje. oeobno dla takich grup 
apołeczaóatwa Jaks naukowcy, pracownicy in foraacjl, działacza
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1 praktycy r£j(nych działó* goapodarkl 1 dziadzin ły d a ,  kadry 
kierownicze, e na koniec iepllkacje dla apoleczadatwa m ogóle.

Kelgłka Grey'a 1 Perry'ego м  charakter praktyczny. Wywo
dy podbudoanno ekrupulatnle atynlkael badaA 1 akaperywentów o -  
raz danyel faktograflcznyel, lluetrujgc llcznywi przykładael 
rółnych eyateaóa 1 elacl inforawcyjnych. przede wezyetklw z 
terenu Wielkiej Brytanii, a także Stanów Zjednoczonych 1 In
nych krajów oraz alggajgc do eyetea^w wlgdzynarodowych. Auto
rzy byli "pracownlkawl brytyjeklego Departawentu Kaztalcenla 1 
Nauki, a naetgpnle przaazll na odpowiedzialna etanowleka w 
Dziale Badań Naukowych Biblioteki BrytyJekleJ. Adreaujg ewoje 
kalgżkg do tych anzyetklch, którzy prowadza polltykg w za- 
kreale działalności InforeacyJneJ w Inatytucjach wszelkiego 
typu -  od atowerzyazeń naukowydh 1 szkół wyższych, do placó
wek przewyołowych 1 organów adslnletracjl państwowej. Jak 
róamlał organizacji slgdzynarodowych. Kalgłkg wydano w s sr ll 
'Polityka w zakresie nauki 1 techniki* ukazującej a l f  pod re
dakcją profesorów H. Иаеаопа 1 F, Oalntona.

Ewa Stolarska
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K R O N I K A

IX KONFERENCDA nt. EUROPEOSKIES WSPÓŁPRACY 
W ZAKRESIE INFORMACJI I  OOKUMENTACJI NAUK SPOŁECZNYCH 
BłałeJeWko k. Poznania 16 -  21 paldzlarnlka 1978 r .

. PaAetwa uczestnicząca, przekonane, la  
współpraca naukowo-techniczna stanowi walny 
wkład do uBocnlanla bazplaczeAstwa 1 współ
pracy słudzy n la l, ponlawal Jest poaocna w 
sfektywnya rozwiązywaniu probleeów stanowle- 
cych przedalot wspólnego zainteresowania o- 
raz ałuly poprawie warunków Zycie człowieka.

uwBlaJęc. la  w rozwijaniu takiej współ
pracy walne Jest popieranie ułetw lajęcej ba
dania Inforwacjl^l doówladczaA oraz przeka
zywanie osięgnlęć naukowych 1 technicznych, 
. . .  uznaje. Is tn ie je  aolllwoóć dalszego 
doskonalenia współpracy naukowo-tachnicznaj 
1 w tya celu aryralaJe wolę usuwania przeszkód 
w te j współpracy, w szczególnoócl poprzez po
lepszanie Bolllwoócl wysiany 1 rozpowszechnia 
nls In fo reec jl naukowej i  technicznej alędzy 
atronaal zalnteresowanyai współprace naukowo- 
-techniczne 1 badanlsal. włeczaJec w to In- 
forawcja dotyczece organizacji 1 prowadzenia 
tak ie j współpracy:..."

/Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa 
1 Współpracy w Europie. Helsinki, 1 sierp
nia 1975 r./ .

Na te  zasady, w kontekście całego dokunsntu, podpisanego 
przez przedetsw lcleli 32 państw europejskich, reprezentanta Sto
l ic y  Apostolskiej oraz Stanów Zjednoczonych Aeeryki Północnej i  
Kanady Jako państw pozaeuropajskich pcwtołuje s ie  przyjęte przez
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uczestników z  22 paóstw 1 przedstewlclell 9 organizacji aiędzy- 
harodowycli ZALECENIA U  Konferencji Europejskiej Współpracy w 
Zakresie •'Inforaecjl 1 Ookuaentacjl Nauk Społecznych /European 
Co-operatlon In Social Sciences Inforaatlon and Docuaentation 
- ECSSIO/. która w październiku 1978 r. zebrała s ię  na zaprosze
nie Polskiej Akadeail Nauk w Błaźejewku koło Poznania.

Idea erprowadzenle w ly c le  c:ycowsnych wylej postanowleó 
Aktu Koócowego KBWE w odniesieniu do In foraacjl z zakresu nauk 
społecznych wysunięta została w roku 1977 przez Europejski 06— 
rodek Koordynacji Badaó l  Ookuaentacjl Nauk Społecznych Między
narodowej Rady Nauk Społecznych w Wiedniu /tzw. Ośrodek Wlsdeó- 
ski/. W wyniku podjętych kroków organizacyjnych przy poparciu 
UNESCO w dniach od 22 do 25 czerwca 1977 roku odbyła s ię  w Mos
kwie 1 Konferencje ECSSIO' w której uczestniczyli przedsta
w iciele organizacji zajaujęcych s ię  Inforaację i  dokuaantację 
nauk społecznych w 19 krajach oraz przedstawiciele 9 organiza
c j i  alędzynarodowych. Gospodarzea I  Konferencji ECSSIO był Ins
tytut In foraacjl Nauk Społecznych Akadeeii Nauk ZSRR.

Przygotowanlaai do zwołania I  Konferencji ECSSIO kierował 
Międzynarodowy Koaltet Organizacyjny powołany przez Radę Dyrek
torów Europejskiego Ośrodka Koordynacji Badsó 1 Ookunentacji 
Nauk Społecznych, w którya Polskę reprezentował dyrektor Ośrod
ka inforwacji Naukowej PAN, doc.dr Bronisław Ługowski. Na kon
ferencji aosklewsklej. która alsła charakter zapoznawczy, po
stanowiono upoważnić Międzynarodowy Koaltet Organizacyjny do 
przygotowania następnej konferencji, przyjaujęc równocześnie 
zaproszenie Polskiej Akadeail Nauk flo przeprowadzenia JeJ w 
Polsce.

Międzynarodowy Koaltet Organizacyjny powołał w okresie 
aiędzy Konferencjaai 3 grupy robocze, zobowięzujęc je  do przy
gotowania aaterlałów aajęcych stanowić podstawę dyskusji na I I  
Konferencji, oraz przyjęł propozycję Ośrodka In foraacjl Naukowej 
Bułgarskiej Akedeaii Nauk przygotowania inforaatora o ośrodkach 
inforaacyjnych zajaujęcych s ię  naukaai społecznyal w krajach 
europejskich. Równocześnie Ośrodek Wledeóskl przygotował pro-

x7-------'  I  Konferencja aiędzynarodowa europejskich ośrodków In foraacjl 
nauk społecznych. 'Zagednienla Informacji Naukowej* 1977 
nr 2/31/ 8- 1Б1-166.
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дгещопе i  strukturalne załołenla iirganlzacjl współpracy w te j 
dziedzinie - zlnscytucjonallzowana w postaci autonoalcznego pro- 
graau badawczego -  jednago z kilku realizowanych przez ten Ośro
dek. Całość eaterlałów rozpatrzixia została w czerwcu 1978 r. na 
posiedzeniu Międzynarodowego Koaitetu Organizacyjnego w Moskwie, 
gdzie te l ustalony został szczegółowy porzędek obrad I I  Konfe
rencji.

W Konferencji w Błalejewku uczestniczyło przeszło lOO re
prezentantów narodowych placówek Inforeacyjnyi^. zejnujgcych się 
naukami społecznymi: ośrodków Informacji, bibliotek i  archiwów. 
Właściwe obrady plenarne Konferencji poprzedziło posiedzenie 
jednej z grup roboczych, która opracowała swój raport koócowy 
na Konferencję, oraz posiedzenie Międzynarodowe Komitetu Orga
nizacyjnego. Same obrady Konferencji odbywały się na posiedze
niach plenarnych, a takie w powołanych ad hoc koaltetach prob
lemowych, które zajmowały się ustaleniem priorytetów rea lizac ji 
programu. Jego rozwlęzanlami strukturalnymi 1 aspektami finan
sowania programu. W okresie trwania Konferencji odbyły s ię  te l 
posiedzenia uprzednio dzlałajęcych grup roboczych oraz spotka
nie nowo wyłonionej grupy, która wymieniła doświadczenia 1 na
kreśliła  wstępnie program szkolenia pracowników ełulb inforna- 
cyjnych. w zakresie nauk społecznych uwzględniajęcy najnowsze 
rozwlęzanla techniczne.

Ma podstawie sprewozdah przygotowanych przez osoby kieru- 
Jęce obradami plenarnymi, posiedzeniami komitetów problemowych 
i  grup roboczych oraz pisemnych referatów poszczególnych uczest
ników Konferencji zostały przygotowane 1 przyjęte Zalecenia I I  
Konferencji Europejskiej Współpracy w Zakresie Informacji 1 Do
kumentacji Mauk Społecznych. Zalecenia te składaję s ię  z dwóch 
części: pierwszej -  odzwlercledlajęcej generalne stanowisko u- 
czestników w sprawie dalszej współpracy europejskiej w dziedzi
nie informacji 1 dokumentacji nauk społecznych 1 drugiej -  okreś
la j ęcej program działsA na lata 1979-80.

Charakteryzujęc w skrócie dorobek I I  Konferencji ECSSID 
1 treść przyjętych Zaleceó naleZy podkreślić, ke:
- uczestnicy I I  Konferencji ECSSID jednomyślnie poparli przewod- 

nlę Ideę Aktu KoAcowego Konferencji BezpieczeAstwa i  Współpra-
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су я Europi* podpieenego ш Helsinkach powołujgc się bezpoś
rednio ne ten Akt we wstępie do ZalaceA;

-  uczestnicy Konferencji podkreślili celowość dzielenie zgod
nie z zaeedesii eprecyzowanyai w Progreeie Generalnyw Infor- 
■ecji UNESCO i  konieczność wspśłpracy przy re e liz e c ji tych 
zasad z  pozarzędowyai orgenizacjawi więdzynarodowyai zainte- 
reeowanyai probleaatykę badart i  inforwacji o naukach społecz
nych;

-  uczestnicy Konferencji u s ta lili wsiniejezs problewy. które 
powinny ateć eię przedaiotew współpracy długofalowej. aZ do 
utworzenia regionalnego auropejakiago aysteau in forascji 
nauk społecznych;

-  uczestnicy Konferencji uzgodnili wsZnlaJsze zadania, które 
nogę i  powinny być realizowane JuZ w latach 1979-60.

Funkcję koordynatora re s liz a c ji nakreślonego progranu po
wierzono EuropeJskieau Ośrodkowi Koordynacji Badaó i  Dokunanta- 
c j i  Nauk Społecznych w Wiedniu, który aa to realizować jako je 
den ze ewych progresów autononicznych. opartych ne dobroirolnyw 
uczestnictwie zainteresowanych organizacji narodowych. Korzy
stać on będzie z poaocy Międzynarodowego Koalretu Organizacyj
nego Jako organu stałego, nlędzynarodowych grup doradczych o 
charakterze stałya będZ czaeowya 1 ezeroklego wykorzystywania 
wybitnych ekspertów pochodzęcych z krajów uczestniczęcych we 
współpracy. Ośrodek Wledertekl koordynować będzie tekZe współ
pracę w zakresie inforwacji nauk społecznych z orgenizacjawi 
więdzynarodowyal. tek rzędotrywl /w tyw przede wszyetkiw UNESCO/, 
Jak i  pożarzędowywl.

> Szerokie p'oparcle przedetamrlcieli narodoerych organów i  
słuzb inforwacyjnych dla id e i współpracy w zakresie In fora»- 
c j i  o naukach społecznych powiędzy paóetwawl sygnatariuszawl 
Aktu Koócowego KBWE znalazło ewój wyraz nie tylko w llc zn ie j-  
szyw niZ na I  Konferencji udzieIs przedstawicieli poszczegól
nych krajów i  organizacji więdzynarodoarych. 3ego wyrazów sta
ło się teZ przyjęcie dla nowego progresu nazwy ECSSID, atano- 
wlęcej skrót pełnego brznienia w Języku engielskiw: European 
Co-operetlon in Social Sciences inforwation and Oocuaentation.
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Szeroki wytxir ■eterlałów I I  Konferencji ECSSID. obeJeuJ«cy 
гДятег tekst ZeleceA bidzie opublikowany w Jednye z najb liż
szych nueerdw 'ZagsdnlsA In foreacjl Naukowej".

3 .L ., 3.S.

WSPÓŁPRACA REGIONALNA W OZZEDZINIE INFORMACOI NAUKOWE3 
Konferencja naukowa, Bydgoszcz, 23 eaje 1978 r.

W dniu 23 eaja 1978 r . odbyła alg w Bydgoszczy konferencja 
naukowa na taeat współpracy regionalnej w dziadzinie Infornacjl 
naukoaraj. Konferencję zorganizował Odrodek In foreacjl Naukowej 
PAN w Warszawie oraz Zakład Bibliotekoznawstwa 1 In foreacjl Nau
kowej WyZezej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W zięli w niej 
udział przedstawiciele bibliotek 1 ośrodków In foreacjl naukowej 
wybranych regionów Polski w lic zb ie  kilkudziesięciu. Uczestnicy 
reprezentowali wiele ośrodków krajowych, w których występuję 
forey zorganizowanej współpracy. Współpraca regionalna stanowi 
element przewidziany w SINTO Jako oddzielne ogniwo systenu.

Podczas obrad Konferencji wygłoszono aledee referatów oraz 
dwe koaunlkaty.

Hanna Pablez z B ib liotek i Głównej Uniwersytetu Wrocławskie
go w występienlu pt. "Raport ze wstępnych bedaó enklerowych 
przeprowadzonych w środowisku wrocławskie" oaówlła wyniki ankie
ty  na teeat współpracy regionalnej bibliotek 1 ośrodków Inforea- 
c j l  w zakresie obsługi Inforescyjnej użytkowników.Z ankiety wy
nika,Ze użytkownicy korzystaję przede wszystkie z tradycyjnych 
fore udostępnienia InforaacJl.tJ. Informacji biblloteczno-bl- 
bllogreflcznej,rzeczowej,ewentualnie tematycznych zestawleó.We
dług respondentów współpraca regionalna powinna obejmować o.ln . 
organizowanie wspólnych narad 1 konferencji środowiskowych, o- 
pracowanle regionalnego katelogu czasopism 1 literatury flrmo-
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m j. оргасокапЛа oraz w/alanf м Arodowlaku Inforaatorda o ałaa- 
'nycłi plec6a(kach.

Na taaat ~~Wap6Kpracy raglonalnaj bibliotek 1 odrodkba INTE 
MOj. azczaclrtaklago- v  Aalatla potrzeb ulytkoanlkda in foraacjl" 
a6arlla Sylania WrAbleaaka z B ib lioteki GłóamaJ Politechniki 
SzczacldaklaJ. Referentka oadelła rozeftj arapdlpracy reslonalnaj 
и regionie azezaclAakln. Zorganizowana wapółpraca elgdzy b ib lio - 
tekaail a odrodkaal In foreacjl zoateła zapoczątkowane at roku 1961 
1 wlgle a l«  z powołanlea Regionalnego Zeapołu Bibliotek. II re
feracie podkreślony zoatał fakt zawarcia porozuwlenla w 1975 r . 
alędzy blbllotekaei 1 ośrodkeal In foraacjl naukoawj, technicz
ne] 1 ekonoelczne] w aprawie powołania Regionalne] S iec i B iblio
tek 1 Ośrodków Inforwac]!. Dokuaent ten nrytyczył kierunki wapół- 
pracy bibliotek 1 ośrodków działających na terenie województwa 
azGzeclóeklego. Ha wapótprecy regionalne] adodgcg rolg odgrywa
ją  b ib liotek i naukowa. Zatrócono takie uwagg na arapółdzlałanie 
bibliotek z POINTĘ.

W refaracla pt. “Wapółpraca regionalna w dziedzinie In for- 
aacjl naukowej na terania Wlelkopolakl** Czaaław BurdzlAekl z 
OIN PAN Oddział w Poznaniu owówlł działalność Integrujgco Koai- 
a j l  In foraacjl NaukoareJ PAN Oddział w Poznaniu. Skupia ona 
przedataarlclell bibliotek 1 ośrodków In foraacjl regionu Polaki 
północno-zachodniej, t j .  naatępujęcych województw: gorzowakle- 
go, kalleklego. konlóaklego. koazallóaklego. leazczyAaklego. 
pllaklago. pozneóaklego, ałupeklago, azczeclóaklago 1 zlelono- 
góraklego. KIN poprzez organizowanie eaajl naukowych podajauje 
dyekuajg nad aktualnyal praktycznyal 1 teoretycznyal zagadnle- 
nlaal z dziedziny in foraacjl naukowej. Ułatwia to nawlgzanla 1 
naatgpnla kontynuoa»nie współpracy.

Halina Ganlóaka w raferacle pt.'Ośrodki ХЫТЕ na obszarze 
Wielkopolski'  przadetawiła arynlkl badaó ankietowych nad tyal 
ośrodkeal przeprowadzonych w latach 1975-1977.

Stan współpracy InforaacyJneJ w środowisku krekowskla u- 
kazała w ewola referacie Zofie Skwarnlcka z B iblioteki Oe- 
g le lloósk le j. z .  Skwarnlcka przede amzyatkla akuplła вящ wy- 
poaAedł na ayateale Inforaacyjnya 'Krakua' oraz na koncepcji 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego /HZB/. NZB utworzyć wejg Bi-
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bllotska 3egl.elloA«ke, Blblletaka NerodoM 1 Oaaellnaua, posia
da j^ca zbiory stanealpca dorobek pldalannlctaa narodoaago. Do 
NZB ooM przyatfp li t e l  Inna b ib lio tek i, ktdre e a j«  dokueanty 
«artośeloea dla kultury narodosMj.

Ne konferanejl иудкоаИе referat takie Aleksandra Kr611- 
koaaka z  Instytutu Podataaoaych Prebleedn Tebhnlkl PAN ■ Шаг- 
azaale. W raferacle p t. *Oe6«lonle wyników ankiety przaproaa- 
dzonej na terania ХРРТ PAN" dokonała zastawiania badaó ankla- 
towydh z  la t 1967 l  1977 ulytkownlków In foraaejl z  ZPPT PAN na 
taeat atepnla zadowolenia pracowników naukowy^ z  usług In for- 
waoyjnych^.

Nazakoóezanle re fera t o "In teg rac ji b ib liotek  1 inetytu- 
c j l  kulturalnych w Bydgoszczy" wygłosił Henryk Dubowlk z  Bi
b lio tek i 'WSP w-Bydgoszczy.

■szyscy re fe rsn d  podkreólall potrzeby l  konieczność m pół- 
pracy raglonalnaj w zakresie Inforwacjl naukowej. Współpraca ta
ka ułatwiłaby obsługiwania ulytkownlków danego terenu. Powinna 
ona dotyczyć przede awzyatkla prawidłowego growadzanla zbiorów, 
pełnego 1 azybklego Inforaowanla o zaaobach bibliotecznych. e.ln< 
poprzez inforaatory o zbiorach. Szczagólnla zwracano uwegg na 
tworzanla regionalnych katalogów, zwłaszcza czaaoplaw zagranicz
nych. Współpraca powinna obajaować takie akapresoara usługi re- 
pregraflcana oraz siypolyczanla nlgdzyblbllotoczne dokueantów. 
Podkreślano równlal konieczność prowadzania badaó naukowych w 
zakreśla in fo reac jl naukowej.

Ma konferencji podano wlała przykładów śwladczgcych o tya. 
la  bibliotekarze 1 pracownicy In foreacjl naukowej zdajg aobla 
aprawy z  wolności wzajeanago współdziałania w ranach regionu 1 
podojwujs w tya celu odpowiednia Inicjatywy. NleenioJ Jednak na
dal Jeazcze współpraca regionalna w zakresie In foraacjl naukowej 
Jest nlawystarczajgca 1 nalały Jg rozwijać.

Harla Nawrocka

’^Artykuł A. Królikowskiej p t. Ankieta fora obsługi in forascyj- 
nej ulytkosmików przeprowadzona w IPPT PAN -  Jest ząalaszczo- 
ry w ńinlajszya nuaerza "Zagadnleó In foraacjl Naukowej" -  
a. 125-136.
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