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A.I. MICHAOtDW 
Akadeale Nauk ZSRR
Inatytut Inforaacjl NaukowaJ /WINITI/

PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ 
DO ROKU 2000

Charaktaryatyka kierunków rozwoju działal
ności Informacyjnej jako aleaentów ayeteou 
koaunlkacjl w nauce. Zalotność rozwoju ay- 
ateau komunikacji naukowej od teapa i kie
runków wapółczeanej rewolucji naukowo-tech
nicznej. Cherakteryatyka obecnych aetod i 
środków komunikacji naukowej oraz przewidy
wanie tendencji rozwojowych. Naświetlenie 
roli nauki w rozwlęzywaniu wapółczeanych 
problemów ludzkości• Jak zapewnienie zaao- 
bów energetycznych, zaopatrzenie w wodę i 
produkty apotywcze. Podkreślenie znaczenia 
działalności informacyjnej dla rozwoju nau
ki.

W koócu lat oaieadzieaiętych XX wieku, kiedy rewolucja nau
kowo-techniczna coraz bardziej zwiękaza teapo, rola nauki i tech* 
niki w proceaie rozwoju apołeczeóatw nabiera takiego znaczenia. 
Jakie Jeazcze niedawno trudno było eobie wyobrazić. Tempo rozwo
ju nauki i znaczna akrócenie okreaów wdrażania do proceaów te-
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chnologicznych no«Mj ayill naukoivo-t»chnlczn«J« m dulyai atopnlu 
zależf od tego. jak azybko badacz znajduje potrzabng au Inforaa- 
cjg.

Przyśplaazanla poatgpu naukowo^tachnicznago zwlgkazyło m 
tan apoBÓb iatotnla rolg i znaczenia inforaacji naukowej 1 te
chnicznej w epołeczno-ekonoalcznya rozwoju apołeczehatw« azcze- 
gólnle w clggu oetatnlch 25-30 lat.

W oetatnia czaele znalazło to potwiardzania w zorganizowa
niu dwóch walnych epotkaó aigdzynarodowych, kr dniach 28-31 eier- 
pnia 1979 r. w Wiedniu odbyła в1ф Konfarancja Organizacji Naro
dów Zjednoczonych - Nauka 1 Technika dla Rozwoju /UNCSTD: United 
Nations Conference on Science and Technology for Developaant/. 
Oak podano w przygotowanych aaterlałach; *Zgroaadzenle Ogólna 
ONZ uznało za celowe dokładne zbadanie roli nauki 1 tachnlki dla 
roz¥voju i opracowanie w oparciu o wyniki tych badań prograau 
działania w calu wykorzystania 1 zaobilizowanis potencjału inte
lektualnego ludzkości w interesie rozwoju światowego**. wśród 
probleaów przyjętych do rozpatrzenia na konferencji UNCSTD prob
lemy informacji naukowej i technicznej zajaujg jedng z ważniej
szych pozycji.

W zwięzku z tya od 28 aa ja do 1 czerwca 1979 r. w ParyZu 
UNESCO zorganizowało międzynarodowy konferencję nt. inforaacji 
naukowo-technicznej dla rozwoju - UNISIST II, który aoZna uwa
żać za swego rodzaju wkład w przygotowanie konferencji UNCSTD.

Apel międzyrzędowej konferencji UNISIST II o włyczenie do 
zadań konferencji ONZ **Neuka 1 Technika dla Rozwoju" probleaów 
informacji świadczy bezspornie o coraz większya zrozumieniu 
wśród szerokich kręgów światowej społeczności naukowej rzeczy
wistego znaczenia informacji naukowej 1 technicznej w warunkach 
współczesności. Specjaliści w dziedzinie informacji naukowej.
Jak również praktycy, dawno już uświadomili sobie znaczenie 
sterowania strumieniami Informacji w dziedzinie nauki i techni
ki, ułatwienia dostępu do niej w różnych krajach i regionach 
świata oraz efektywnego wykorzystania źródeł inforaacji. Obec
nie. także na szczeblu międzyrzędowym przyznano, że od tych czyn
ników w coraz większym stopniu zależy rozwięzanie takich ważnych 
problemów rozwoju w skali światowej, jak produkcja energii, zao-



fMitrxwil* m produkty opotywczo* ochrona śrc»doivieka naturalna»
QO.

2krrócanla uwagi na waponnlana dwla konfarancjo* potwlar- 
dzajpca śclały zwlfzak rozwoju ludzkości z naukę i tachnikę o- 
raz Inforaacjf naukowo-tachnlcznę walna Jaat z punktu widzenia 
rozwalaś nad dalazya rozwojaa działalności InfornacyjnaJ, tak 
Jak zaaadnlcza znaczenia w JaJ prognozowaniu aa stała uwzględ» 
niania tych czynnlkówt

Okraślajfc parapaktywy dalszego rozwoju działalności In- 
foraacyjnaj apacjallścl działajęcy w taj dziedzinie znajduję 
alg w azczagólnla trudnym połolonlu. z jadnej strony - podobnie 
Jak w kaldaj InnaJ gałęzi goapodarki lub dziadzinie nauki - 
wakatnlkl planu zalałę od zasobów aatarialnych i kadrowych, od 
poatępu naukowo»tachnicznago w danej dziadzinie 1 oczywiście 
powinny być regulowana w skali krajowej, z uwzględnianxaa bę» 
dęcych w dyspozycji środków. Z drugiaj strony, funkcje inforaa» 
cjl naukowej 1 technicznej aę tego rodzaju. Ze plany i parspak» 
tywy J*J rozwoju w duZya stopniu zalaZę od teapa wzrostu świa» 
tosraj literatury naukowo-technicznej, od zwiększania w gospodar» 
ca narodowej liczby osób, trudniących się przede wszystkie 
pracę uayałowę, od złożoności ich potrzeb inforaacyjnych. Ola 
wszystkich wyalenionych czynników charakterystyczne Jest to. że 
przede wazystkia określane sę takia zjawiskiea społecznya jak 
współczeana rewolucja naukowo-techniczna.

Dlatego rozważać nad probleaaal, zwięzanyai z prognozę roz
woju inforaaejl naukowej i technicznej, nie należy prowadzić w 
oderwaniu od ogólnych probleaów rozwoju nauki 1 techniki w pro
gnozowanym okresie.

Dednę z charakterystycznych cech naszych czasów Jest prze
kształcenie się nauki w bezpośrednlę siłę produkcyjnę współcze
snego społeczeństwa. Ponadto, nauka staje się tym czynnikiem, 
od którego w decydujęcya stopniu zależy dalsza pomyślna egzys- 
tencja ludzkości. Ponieważ tylko nauka zdolna jest wypracować 
sposoby przezwyciężania narastajęcego kryzysu energetycznego, 
zaś w warunkach dostatku energii, znów tylko nauka umożliwi 
przezwyciężenie coraz bardziej dajęcego się odczuć braku waż
nych dla życia zasobów - wody, żywności, naturalnych kopalin.



drewna itp., a także poeoże zredukować zagrożenie całkowitego 
zanieczyszczenia środowlaka naturalnego, wreszcie* bez poaoey 
oalęgnięć nauki, czyż aożliwe byłoby znalezienie takich śród* 
ków i sposobów kontroli wzrostu ludności, które nie byłyby 
sprzeczne z ogólnie przyj^tyal zaeadaal etycznymi. Dlatego 
rozwój nauki, zwiększenie efektywności bedaó naukowych, przy
śpieszenie wdrażania osięgnlęć nauki do produkcji coraz bar
dziej staję się przedaiotem szczególnej*troski rzędów różnych 
krajów.

Do niadawna w rozwoju nauki znajdowały zastosowania głósr- 
nie ekstensywne metody 1 środki, wyrażajęce się w zwiększaniu 
nakładów na badania naukowe, a także w zwiększeniu liczby pra
cowników nauki. W rezultacie kraje najbardziej rozwinięte orze- 
znaczaję na badania i rozwój /В-t-R/ do 3% dochodu narodowego 
brutto, a ogólne liczba pracowników nauki w świacie osięgnęła 
5 milionów.

Ekstensywne metody rozwoju umożliwiły przekształcenie nau
ki z “małej neuki“ uniwersyteckiej w “dużę naukę*, posladajęcę 
obecnie wiele ważnych cech przedsiębiorstwa przemysłowego. 
Dzięki koncentracji ogromnych wysiłków naukowych na najważniej
szych kierunkach postępu naukowo-technicznego, ludzkość zdoła
ła wydrzeć naturze niemało jeJ tajemnic 1 urzeczywistnić zuch
wałe projekty, które Jeszcze niedawno zaliczano do fantastyki 
naukowej.

Oednakże na przestrzeni ostatnich 10-15 lat stopniowo 
stało się Jasne, że ekstensywne metody rozwoju nauki okazały 
się niewystarczajęce, a'dalaze zwiększenie nakładów na bada
nia,* Jak 1 wzrastajęca liczebność pracowników nauki daję co
raz mniej odczuwalne efekty. Dlatego na piersrszy plan sryaunę- 
ło się zadanie Intensyfikacji badań naukowych, odnalezienie 
wewnętrznych rezerw nauki i Ich wykorzystania.

Ogromne możliwości zwiększenia efektywności badań nauko
wych istnieję w sferze komunikacji naukowej, której rozwój 
znacznie odbiega od rozwoju Innych składowych elementów nauki, 
rozpatrywanej Jako system społeczny. Pod pojęciem komunikacji 
naukowej rozumiemy całokształt procesów za''hodzęcych w trakcie 
wymiany idei naukowych, informacji o faktach naukowych, hipo



tezach i teoriach pomiędzy nauko«»cami, dzięki czemu oei^ga eię 
integrację «ryników badań naukowych, uzyskanych przez różnych 
ludzi* w różnych aiajacach i w różnym czasie, i dzięki czemu 
ataja aię możliwa przyśpieszania postępującego rozwoju nauki.

Syatam komunikacji naukowej 1 informacja naukowa stanowię 
ważnę 1 niaodzosmę część społecznego mechanizmu nauki. Ich 
wpływ na rozwlęzania, do końca naszego wieku, globalnych prob
lemów, Jakie stoję przed ludzkośćię,można rozpatrywać w dwóch 
aspektach - bezpośrednia 1 pośrednia. Pierwszy z wymienionych 
aapektów zwięzany jeet z tym, że w miarę doskonalenia metod i 
środków komunikacji zwiększa się efektywność nauki i jej wpływ 
na rozwlęzente takich ogólnych problemów. Jak ochrona środowi
ska, wytwarzanie produktów spożywczych, wykorzystanie źródeł 
energii i innych zasobów naturalnych, itp. Drugi aspekt u- 
azględnia wpływ wywierany przez rozpowszechnianie w społeczeń
stwie informacji naukowej i technicznej na produkcję, kulturę, 
politykę i inne dziedziny. *Na wyższym poziomie formalnego o- 
pleu procesów ogólnego roz«»oju świat można przedstawić Jako 
zbiór regionów lub krajów, wepółdziałajęcych poprzez rynek 
światowy /włęczajęc przyswajanie technologii 1 wymianę infor
macji naukowej/ - słusznie zauważa O.M. Gwisziani - porozumie
nia międzynarodowe, realizację wielkich programów międzynaro
dowych, oddziaływanie na środowisko i warunki klimatyczne*'.

We irepółczesnej nauce funkcjonuje eyetem komunikacji nau
kowej, ukształtowany w ewoich podstawowych zarysach 300 lat 
temu 1 nie podlegajęcy od tego czasu istotnym zmianom. W sys
temie tym podstawowym kanałem rozpowszechniania informacji 
naukowej sę czasopisma uzupełniane Innymi rodzajami literatu
ry naukowej - keiężkami i opisami patentowymi, a także niepu
blikowanymi dokumentami naukowymi - eprawozdaniaml z badań, 
dysertacjami itp. Do niepublikowanych zaliczamy dokumenty 
naukowe nie poddawane wstępnej naukowej ocenie w drodze recen
zowania, które mimo wszystkich Jego niedostatków na razie Jest 
Jedynym hiatorycznia sprawdzonym filtrem, dzięki któremu można 
chronić literaturę naukowę przed dewaluację powodowanę mało 
wartościowymi publikacjami. Kanały, którymi przekazywana jest 
linformacja naukowa ujęta w formie dokumentów naukovirych, przy
jęto nazywać formalnymi kanałami komunikacji naukowej.
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Drugi nurt systeau koaunlkacji naukowej twórz# tzw. nia* 
formalne kanały; a# to różnorodna formy 1 metody kontaktów o> 
aoblatych pracowników nauki* polegaJ#ca na koroapondowaniUeivy- 
mianie preprintów* dyakuaji na róZnago rodzaju konfarancjach* 
naradach i eamlnariach itp. Granica ąlgdzy kanałami formalny
mi i nieformalnymi ayatemu komunikacji naukowej Jaat raczej 
umowna* gdyZ niektóre apoeoby wymiany informacji w określonych 
warunkach wzajemnie al# przenikaj#. SadnokZa należy podkreślić* 
Ze formalne 1 nieformalna kanały komunikacji naukowej etanowi# 
elementy jednej całości i azkodliwya dla praktyki bł#daa meto
dologicznym Jeat przeclwatawlania ich aobla.

Mf literaturze naukowej można niekiedy apotkać arypowia- 
dzi uczonych nawet o dużym autorytecie* Ze nieformalne kanały 
komunikacji naukowej zasługuj# na więkaze zainteraaowanle i 
uwagę. gdyZ odznaczaj# aię ona wlękaz# efektywności# niż for
malne. Wypowiedzi takie świadcz# o wci#z niezadowalaj#caJ a- 
fektywności formalnych kanałów komunikacji naukowej.

Syatea komunikacji naukowej odznacza aię wyJ#tkow# ata- 
bilnoeclę - w cięgu tyal#claci latnienia nauki eyatam ten u- 
zupełnlany był tylko nowymi środkami* która pojawiały aię 
dzięki postępowi techniki* takimi Jak druk* mikrofotografia* 
elektroniczna technika obliczeniowa Itp.* nie trac#c Jednocze
śnie. Żadnego z tradycyjnych środków* MoZna to tłumaczyć nla- 
zwykł# przystosowalności# sposobów i środków komunikacji nau
kowej, z jednej strony - do właściwości psychofizjologicznych 
odbiorców* z drugiej strony - do systemu motywów i wartości 
funkcjonujących w nauce. Taka zdolność przystosowania Jest ra- 
zultstea tego, że metody i środki komunikacji naukosraj będ#ca 
elementami społecznego macnanizmu nauki nie były zapożyczana 
z zewnętrz lecz powstawały i rozwijały się Jednocześnie z roz
wojem nauki. Nie należy o tym zapominać przy opracowywaniu 
wszelkich planów reformowania i modernizacji istniajęcego sy
stemu komunikacji naukowej.

Udział informacji naukowej w ogólnej masie produkcji wy
dawniczej wykazuje tendencje wzrostu. Tendencja ta wyraźnie 
daje się zaobserwować na podstawie danych o udziale księżek 
naukowych w produkcji księgarskiej Zwi#zku Radzieckiego i
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stenów Zjednoczonych ze oetętnię l'J let. Tak wiec,w ZSRR w o- 
kreeie od 1962 do 1976 roku procent keielek naukowych wzrósł 
od 2 ^  do 37%, a w USA w okresie od 1958 do 1975 odpowiednio 
od 21% do 34%.

Od I960 do 1974 roku w USA liczba czaeopisa naukowych 
wzraetała o 2% rocznie, zaó w 1980 roku powinna osiegnęć 9,5 
tye. tytułów. Ogólna liczba artykułów, opublikowanych w 
tych czaeoplsaach w tye eaeye okraaie wzrastała rocznie o 2,6%, 
a w roku 1990 wyniaeie 353 tysiące /średnio ponad 80 artykułów 
w jednyn czasopiśnia rocznie/. Oaleli przyjęć. Ze etanowi to 
zaledwie 15% liczby czaeopiee naukowych wydawanych na świecie 
to ogólna liczba czaeopisa naukowych do tego czasu przewyZszy 
60 tysięcy, a liczba artykułów w nich publikowanych - 5 ailio- 
nów, a włęczajęc takZe inne publikacje czasoplćniennicze - do 
10 ailionów. Deszcze większe Jest teepo wzrostu innych wydaw
nictw naukowych i dokuaentów. Za to sawa 15 lat w USA liczba 
kaięZek naukowych wzrastała rocznie o 11% /w 1980 będzie to 
stanowiło 17 tysięcy tytułów/, dysertacji o 7% /w 1980 r. - 
10 tye./, sprawozdań technicznych o 16% /odpowiednio 85 tysię
cy/, opisów patentowych o 3% /odpowiednio 98 tye./. Nie ma ża
dnych podstaw, aby przypuszczać. Ze w cięgu najbliższych dzie
sięcioleci z Jakichś powodów tenpo to zacznie maleć.

Nie nożna także nie uwzględniać, że ne Jednę stronę lite
ratury naukowej przypada coraz mniejsza część tej informacji 
naukowej, które Jeet niezbędne badaczowi na przykład w dzie
dzinie nauk przyrodniczych, 1 że przypadajęca na nich infor
macja w coraz wlękezyn atopniu Jeet "zaśmiecona” niesprawdzo
nymi danymi, wętpliwymi wynikami lub niepełnym, niedokładnym 
przedetawianiam wyników eksperymentów.

Ilościowy wzrost informacji poclęga za sobę konieczność, 
z jednaj strony, wzbogacania "rudy informacyjnej", z drugiej 
zaś - wzmocnienia filtrów w procesach opracowywania i publi
kowania informacji naukowej. ^

Daśli chodzi o wzrost ilościowy użytkowników informacji, 
to w cięgu ostatnich 20 lat w Zwlęzku Radzieckim liczba osób 
zatrudnionych w gospodarce narodowej, a trudnięcych się głów
nie pracę umysłowę zwiększyła się dwukrotnie 1 osięgnęła w



1977 roku 37.5 ш1п o«ób. Zaś dla podwojenia liczby wszystkich 
zatrudnionych w gospodarce narodowej trzeba było 50 lat. Ozna» 
cza to, 2e liczba ulytkowników informacji rośnie znacznie szyb
ciej niż wzrasta zaludnienie. Przy tym najbsrdziaj dynaniczng 
grupę użytkowników Inforaacji sę pracownicy naukowi, których 
liczba w Zwięzku Radzieckie przewyższyła obecnie i,3 win, osób.

Z wielu przyczyn stan ten Jeszcze się pogłębia, zwłaszcza 
Jeśli chodzi o pracowników naukowych instytucji akadenickich o 
profilu przyrodniczym. Nasilajęca się integracja nauki, zacie
ranie się granic pomiędzy JeJ tradycyjnymi dyscyplinami powodu
je konieczność zapoznawania się pracowników nauki i specjalis
tów z fnateriałami, opublikowanymi nie tylko w podstawowych dla 
danej dziedziny naukowej wydawnictwach, lecz i w coraz więk
szej grupie wydawnictw o pokrewnej tematyce. Oznacza to, że ka
żdy Instytut akademicki odczuwa potrzebę istotnego poszerzenia 
wyboru wykorzystywanych źródeł informacji naukowej. Dednak,na
potyka to na znaczne trudności materialne, gdyż ceny zagranicz
nej literatury naukowej wzrastaję niezwykle szybko /przykładowo 
o 10% rocznie, tj. podwajaję się co 7 lat/.

Przadmlotowo-tematyczne rozproszenie publikacji w litera
turze naukowej nie Jest równomierne. Liczne badania w dziedzi
nie Informacji naukowej wykazały, żs rozproszenie to podlega 
tak zwanemu prawu Bradforda. zgodnie z którym liczba pokrew
nych tematycznie czasopism, publlkujęcych stosunkowo niewlelkę 
liczbę artykułów o określonej tematyce Jest o rzęd wielkości 
większa od liczby czasopism, będęcych podstawowymi dla danej 
tematyki. Oo przeględu dokumentacyjnego WINITI - RŻ "Fizyka* 
trzy czwarte wszystkich artykułów z dziedziny fizyki pochodzi 
z 50 czasopism, podczas gdy całkowita ilość tych artykułów po
chodzi z 500 czasopism. Do przeględu dokumentacyjnego - RZ 
‘‘Chemia* 75% artykułów pochodzi tylko z 1 tyslęca czasopism, 
podczas gdy dla wybrania wszystkich artykułów należy przeglę- 
dać 12 tysięcy czasopism. Innymi słowy, dziewięć dzleslętych 
publikacji w dowolnej dyscyplinie naukowej zawiera się zazwy
czaj w 12-15% czasopism, w których w ogóle zamieszcza się pu
blikacje z danej dyscypliny. Oznacza to, że przy zachowaniu 
tradycyjnego bibliotecznego podejścia do źródeł informacji 
wszystkie próby istotnej poprawy zaopatrzenia pracowników nau-
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kowych w InformacJ* wywagaję znaczcie większych wysiłków 1 na
kładów utarlalnych, nlZ to wydaje się aolliwe.

Hzroat liczby publikacji naukowych« tak samo jak i liczeb
ność kadr naukowych jest stały i nie aa żadnych podstaw, aby o- 
czeklwać w clęgu najbliższych 15-20 lat chociaż zauważalnego 
ich spadku. Można liczyć tylko na pewne zanlejszenie tempa wzro
stu liczby w/dawnlctw pierwotnych dzięki wykorzystaniu nośników 
maszynowych« prsprintów, a także systemu deponowania rękopisów. 
Oednak nie prowadzi to bynajmniej do zmniejszenia ilości wcho- 
dzęcych w obieg dokumentów naukowych 1 ich różnorodności.
A przecież właśnie ilościowy wzrost wchodzęcych do systemu ko
munikacji naukowej dokumentów, wzrost.Ich różnorodności temety- 
cznej. złożoność zwięzków tematycznych, stanowię przyczynę tych 
trudności w obsłudze informacyjnej, które zmuszaję do organizo
wania specjalnych służb Informacyjnych, opracowywania wydawnictw 
informacyjnych, wykorzystywania coraz bardziej złożonych środków 
przetwarzania informacji naukowej.

Pracownik naukowy pracuje w określonym środowisku informa
cyjnym. Nasycanie środowiska informację naukowę powoduje zakłó
cenia. niesprzyjajęce działalności badaczy. 3est on skazany na 
nieustanne wysiłki ponieważ ilość przybywajęcej informacji jest 
niewspółmierna z ludzkimi możliwościami percepcji oraz zdolno- 
śclę wykrywania w ogromnym i słabo zorganizowanym środowisku 
informacyjnym zwięzków logicznych i tematycznych, umożliwiaję- 
cych niezbędnę selekcję informacji.

Oeśll chodzi o środowisko informacyjne to sytuacja przed
stawia- się podobnie jak ze środowiskiem naturalnym. I tam. i tu 
powstaję problemy ochrony środowiska 1 racjonalnej organizacji 
tego środowiska. Analogia ta służy do podkreślenia charakteru 
trudności powatajęcych w sferze informacji naukowej oraz wska
zuje na konieczność pokonanie tych trudności w drodze rozwięzań 
naukowych.

Hcięż jeszcze istnieję iluzje, żs w dziedzinie informacji 
naukowej podstawowe problemy naszych czasów mogę być rozwlęza- 
na czysto organizacyjnymi zabiegami, a przede wszystkim przez 
zastosowania nowych środków technicznych. Obecnie bardzo trzeź
wo oceniamy trudności w tej dziedzinie, niemniej charakter tych 
trudności nie jeet jeszcze w pełni zbadany.
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Precowmik naukowy d^zęcy do tego, aby znajdować alg w czo
łówce wapółczeenej nauki powinien dysponować aktualnie napływa- 
Jęcę infornację naukowę nie tylko w swojej w^akospacjalistycz- 
naj dziedzinie^ ale takze w zakresie tych problewów. która Jak 
gdyby pośrednio aaję wpływ na tę dziedzinę. Znacznę część tej 
informacji pracownik naukowy zdobywa w ewola środowisku zawodo
wym i dzięki osobistej aktywności, wskutek tego nie zdaje sobie 
sprawy z rzeczywistej roli zaopatrzenia w Inforaację i obsługi 
informacyjnej w kształtowaniu tego samego środowiska Informa- 
cyjnego. z którego czerpie on bezpośrednio potrzebne mu infor
macje. i w którego kształtowaniu uczestniczy poprzez własnę 
działalność.

Znajdujęcy się w czołówce nauki uczony lepiej n±t inni u- 
Zytkownicy informacji naukowej rozumie duZe znaczenie i trud
ności w JeJ uzyskaniu. UwaZa on. Za psychologicznie nieuzasad
nione Jest składanie odpowiedzialności za to na słuZby inforaa- 
cyjne. Gednak właśnie ta Jego cecha nierzadko utwierdza go w 
przekonaniu. Ze uzyskuje on podstawowe informacje tylko dzięki 
regularnemu czytaniu 5 - 6  podstawowych czasopisa naukowych o- 
raz otrzymywanych preprintów i nadbitek.

Żadna służba informacyjna nie aoZe uznać lepiej rzeczywi
stych potrzeb informacyjnych pracownika naukowego nlZ on sam. 
Dednak specjalista w dziedzinie informacji naukowej i JeJ orga
nizacji lepiej rozumie obiektywne prawlołowości kształtowania 
i wykorzystania środowiska informacyjnego. Badanie i stosowanie 
tych prawidłowości Jest przedmiotem zainteresowań specjalisty 
w dziedzinie informacji naukowej.

Aby odnaleźć prawidłowe drogi i sposoby likwidowania “węs- 
kich gardeł” w systemie komunikacji naukowej, a także w porę 
planować przedsięwzięcia, zmierzajęce do Jego rozwoju 1 dosko
nalenia, naleZy nie tylko wykrywać takie "węskis gardła”, lecz 
takze badać przyczyny ich powstawania. Naszym zdaniem, zauwa
żalny określony spadek efektywności Istniejęcego systemu komu
nikacji naukowej następlł w wyniku działania szeragu czynników, 
z których podstawowe rozpatrzymy ponlZeJ.

iviadomo. Ze we współczesnej nauce zachodzę dwa dialekty
cznie przeciwstawne procesy - pogłębiajęca się spacjalizacja
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pracoMmików naukowych i wzraatajpca integracja wiedzy* które 
jeet niezbpdna nie tylko do rozwiązania coraz liczniejszych 
aigdzydyecyplinowych* koapleksowych probleaów naukowych i te* 
chnicznych* lecz także dla dalszego wnikania w tajeanice nie* 
podzielnej natury. Procesy te spowodowały wzrost zespołowoścl 
bedaó naukowych* które wykazuję nie tylko zalety lecz również 
pewne wady. O ile zalety badaó zeepołowych sę całkiem oczywl* 
ste* to ich aankaaenty nie sę łatwe do określenia, wyrażaję 
się one w znacznym ekomplikowaniu systemu wzajemnych kontak* 
tów pomiędzy członkami zespołu badawczego* gdyż ilość możli
wych kontaktów wzrasta wraz ze wzrostem liczebności takiego ze* 
społu. Na organizowanie współpracy między członkami zespołu ba* 
dawczego /naukowego/ przeznacza się coraz więcej wysiłków, co 
zmniejsza pozytywne efekty zespołowoścl w pracy. Prócz tego po
wstaję trudności o charakterze społeczno-psychologicznym. zmu
szaj ęce do ograniczania liczebności zespołu badawczego.

Najistotniejsze z powyższych spostrzeżeó można, z pewnym 
zastrzeżeniem, odnieść również do światowej społeczności uczo
nych. gdyż w pewnym sensie stanowi ona również jednolity zespół 
naukowy.

Innym mankamentem zespołowoścl w pracy naukowej Jest to. 
że zespołowość wymaga podziału funkcji pomiędzy członkami zes
połu* a w konsekwencji również odpowiedniego rozdziału informa
cji naukowej pomiędzy nimi. Jednocześnie dla inicjowania proce
su twórczego niezbędna jest integracja wszystkich istniejących 
Informacji naukowych, dotyczęcych danego problemu, czego zazwy
czaj dokonuje jedna osoba. Dlatego w zespole badawczym powsta
je wewnętrzny system informacji naukowej, przeznaczony głównie 
do informowania kierownika zespołu, nie dysponującego czasem 
na samodzialne czytanie literatury naukowej. Natomiast istnie
nie takiego systemu tylko nieznacznie przyspiesza twórcze pro
cesy naukowe.

Jedynym wyjściem z tej kontrowersyjnej sytuacji jest stwo
rzenie dla każdego pracownika naukowego, każdego członka zespo
łu badawczego, w tym także jego kierownika, możliwości szybkie
go uzyskiwania potrzebnej mu informacji naukowej, bez uciekania 
alę do pośrednictwa kolegów. Tekę możliwość odsłanlaję przed
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pracownlkaai паикоигуш! aiaci zautoaatyzovranych eyataaów infor- 
■acyjnych. opartych na wykorzystaniu koaputarów 1 ^rodLia łf- 
cznoścl.

Rozwój technik informacyjnych prowadzi do o wiele bar
dziej istotnych zalań nli te. które były zwijane na przykład 
z pojBwienleo się druku 1 rozwojem działalności wydawniczej. 
Rozwijająca się technika przetwarzania 1 przekazywania inforaa- 
cji nie tylko przyspieszy rozwój nauki jako takiej. Pozwoli ona, 
oprócz tego, wykorzystywać nowe aetody w nauczaniu, doprowadzi 
do szybszego wdrażania osięgnięć naukowych do produkcji, roz
powszechnienie nowoczesnej technologii Г będzie miała wpływ na 
wymianę dóbr kulturalnych aiędzy poszczególnymi krajami i re
gionami świata. pomoZe ffrzezwycięZać rozbieżności Istniejęce 
między rozwiniętymi przemysłami i rozwijajęcyai się krajami.

Należy podkreślić, że futurologia burżuazyjna, zoriento
wana Jest w swoich prognozach głównie na rozwinięte kraje ka
pitalistyczne, ignorujęc różnice tempa 1 kierunków rozwoju kra
jów kapitalistycznych i socjalistycznych. Uczeni radzieccy wy- 
chodzęc z założeń markeizmu-leninizau, buduję strukturalne mo
dele globalnego rozwoju w ujęciu systemowym. Przede wszystkim 
nie dokonuje się podziału krajów na bogate i biedne lub wyaoko 
uprzemysłowione i rozwijajęce się lecz dzieli ne kreje reali- 
zujęce socjalistycznę lub kapitalistycznę drogę rozwoju. Nie 
ma wętpliwości, że tylko dzięki takiej prawdziwie naukowej me
todologii można zbudować model przyszłego świate ogólnie traf
ny, Jak również w takich Jego ważnych elementach. Jakim sę 
dziedziny komunikacji naukowej 1 komunikacji masowej.

Dotychczas w systemie komunikacji naukowej etosowane eę 
głównie środki techniczne zapożyczone z innych dziedzin, po
nieważ nasza wiedza o wewnętrznych mechanizmach procesu komu
nikacji naukowej na razie Jest niewystarczajęca do Jaanago 
sformułowania wymogów w stosunku do środków technicznych,prze
znaczonych epecja).nle do wykorzystanie w dziedzinie komunika
cji naukowej. Dednakże pomimo to, zastosowanie najnowszych 
środków techniki informacyjnej w przekazywaniu, przetwarzaniu, 
przechowywaniu i wyszukiwaniu informacji umożliwiło Już znacz
ne zwiększenie efektywności funkcjonowanie systemu komunikacji 
naukowej.
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Od 1965 roku do przygotowywania przaględów dokuaantacyj- 
nych /R2/ 1 Indakaów do nich atoaowana ag koaputery i techni
ka fotoakładu. Doprowadziło to nie tylko do obnllenia koeztów 
1 akrócenla terwlnów Ich przygotowywania, lecz takie pozwoli
ło - co Jeet ezczególnle walne - otrzyayweć Jako "produkt u- 
boczny* bazy danych na taśaach aagnetycznych, które aolne ła
two kopiować 1 ulytkować w rólnych alejecach do eelektywnej 
dyetrybucjl Inforaacjl /SOI/ 1 retrospektywnego wyszukiwania 
dokumentów za poaocę techniki komputerowej, Ubecnie wymienić 
wolna Jul ponad 800 przaględów dokumentacyjnych wydawanych na 
ówlecle, przygotowywanych za pomocę komputerów i emitowanych 
nie tylko w tradycyjnej formie zeszytów lecz takie na taś
mach magnetycznych.

Pojawienie eię baz danych na taśmach magnetycznych w za
sadzie etworzyło molllwoćć organizacji bielęcego Informowania 
pracowników naukowych o wezyetkich pojawlajęcych się w świa
towej literaturze naukowo-technicznej dokumentach l na inte- 
resujęcy go temat, w zakresie danego przedmiotu lub problema
tyki. Stało eię więc molliwe zrealizowanie selektywnej dys
trybucji informacji na skalę masowę i z dulę częstotliiwościę. 
co bez zastosowania techniki komputerowej było praktycznie 
niemolliwe. *

W zwięzku z Cym, le do bielęcego informowania pracowni
ków naukowych o zawartości światowej literatury naukowo-tech
nicznej coraz szerzej stosowane sę bazy danych na taśmach ma
gnetycznych i elektroniczna technika obliczeniowa, przeględy 
dokumentacyjne wraz z indeksami stopniowo tracę tę funkcję, 
pozostajęc głównie środkiem do "archiwalnego" przechowywa
nia informacji o dokumentach naukowych. Dlatego tez obecnie 
byłoby bardziej słuszne uwalać, le właśnie przeględy dokumen
tacyjna wraz z indeksami stanowię "produkt uboczny" przygoto
wywania baz danych na taśmach magnetycznych, a nie na odwrót. 
Jak to było dawniej, a zatem nalelałoby w odpowiedni sposób 
budować przeznaczone do tego celu zautomatyzowane systemy in
formacyjne.

Przygotowania baz danych na taśmach magnetycznych wymaga 
większych nakładów pracy na opis bibliograficzny, indeksowa
nia 1 atraazczania dokumentów naukowych, a takie na prze-
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kształcenie otrzymanych w wyniku tego danych w formę przyatoso- 
wanę do przatwarzania maszynowego. Oednakte. obecnie znaczna 
część tej pracy wielokrotnie powtarzana Jeat w redakcjach róż
nych przeględów dokumentacyjnych na co zużywane aę ogromna 
środki.

Takie nieuzasadnione marnotrawstwo sił i środków nie wy
pływa z racjonalnych względów. Dlatego Już dawno dojrzała po
trzeba zorganizowania szerokiej 1 wzajemnie korzyatnej wapół- 
pracy w tej dziedzinie pomiędzy ośrodkami informacji różnych 
krajów. Inicjatywę w wypracowaniu warunków 1 form takiej 
współpracy mogłoby wzięć na siebie UNESCO /na przykład w ra
mach programu UNISIST/.

Najpierw ośrodki informacji różnych krajów mogłyby poro
zumieć się w sprawie wymiany baz danych /na taśmach magnety
cznych lub Innych nośnikach maszynowych/, powstajęcych w wy
niku opracowywania własnej krajowej literatury naukowo-tech
nicznej. W przyszłości zaś, w miarę wzrostu wzajsmnego zaufa
nia, mogłyby one porozumieć się w aprawle szerszego międzyna
rodowego podziału pracy w tej dziedzinie. Sprzyjałoby to w 
większym stopniu zwiększeniu efektywności światowego ayatemu 
komunikacji naukowej.

Formowanie baz danych na taśmach magnetycznych Jednocze
śnie z przygotowywaniem przeględów dokumentacyjnych, umożliwi
ło wykorzystywanie danych zapisanych w ten sposób do retrospe
ktywnego wyszukiwanie dokumentów, także w trybie konwersacyj- 
nym z zastosowaniem zdalnego przetwarzania za pośrednictwem 
zwykłych kanałów łęczności telefonicznej. Pierwsze ekspery
menty w tym kierunku rozpoczęto w 1965 r., a obecnie istnieję 
Już ośrodki obliczeniowe o dużej mocy, które specjalizuję się 
w zakresie tego rodzaju obsługi informacyjnej i nagromadziły 
informacje o wielu milionach dokumentów ze wszystkich dziedzin 
nauki i techniki.

Takie zautomatyzowane systemy 1 sieci Informecji tworzo
ne sę w Zwięzku Radzieckim i krajach członkowskich RWPG,w kra
jach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, w krajach skandynaw
skich i w Oaponil. Pozwalaję one realizować tak złożone i ko
sztowne zadanie techniczne. Jakim Jest retrospektywne wyszu-
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kiwani* dokuwantów i inforaacji oraz atworzyć dla każdago pra
cownika naukowago, niazalainia w Jakia kraju pracuje, aotll- 
wość azybkiego odnalaziania w światowej literaturze naukowo
-technicznej , dowolnego dokuaantu o intaraaujacaj go teaaty- 
cOyprzadaioci* czy problaaia.

Należy apodziawać alę, ża do kośca bleżęcago atulecla 
krajowa, regionalna i ai^zynarodow* dziedzinowa alacl zauto- 
aatyzowanycW ośrodków inforaacji połfczę aio w Jednolity aya- 
taa światowy, i ża zoatanf opracowana efektywne foray i aeto- 
dy wapółpracy poai^zy różnyai krajaai dla wapólnago wykorzy- 
atywania światoarych zaaobów inforaacyjnych.

Jednakże poinforaowania pracownika naukowego o tya, że w 
litaraturz* naukowo-technicznej znajduje aię intereaujece go 
dokuaanty, to zaladwia połowiczna rozwiązanie zadania Infor- 
aacyjnago. Aby rozwięzać Je w pełni trzeba mleć aożliwość 
azybkiego doatarczenia na zaaówianla użytkownika także tych 
publikacji lub ich kopii. Podatawowa trudność polega na tym, 
ż* powinrM» to odbywać ale w aożliwia krótkie czaala i w akall 
aaaowej. Możliwość takg atwarzaję oalęgnlęcia w dziedzinie re- 
prografii /arynalazienla kaerografii i innych sposobów szybkie
go i taniego kopiowania dokuaentów/ i techniki aikrofUrnowej.

Szczególnie duża znaczenia aa zastosowanie w aferze komu
nikacji naukowej aatod i środków mikrofotografii, które uaożli- 
wiaje znaczne zaniejazanla powierzchni magazynowej, niezbędnej 
do archiwalnego przechowywania ciogle wzrastajęcych objętościo
wo zbiorów dokumentów naukowych, a w konsekwencji 1 kosztów ta
kiego przechowywania, skrócenia terminów realizacji zamówiert 
na kopia dokumentów i obniżania kosztów ich przesyłki. Poja
wianie aię aikrofiaz 105 x 148 aa o skali zmniejszenia 20:1 
1 więcej odkrywa szeroki* parepaktywy pomyślnego rozwięzania 
problemu szybkiego dostępu do dokumentacyjnych źródeł infor
macji naukowej - czasopism, księżek, sprawozdać naukowo-tech
nicznych, opisów patentowych itp. Hikrofisze zdobywaj* coraz 
większę popularność wśród pracowników naukowych, pracowników 
inforaacji i bibliotakarzy, którzy zaczynaj* szeroko stosować 
Je w swojej pracy. Na przykład od 1970 do 1975 roku liczba 
zaaówiać na aikrofisza sprawozdań naukowo-technicznych, które
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wpłynęły do krajowej służby Informacji technicznej USA. wzroa- 
ła trzykrotnie, podczas gdy liczba zamówiart na nlkrokopia ta- 
kich sprawozdań za ten san okres wzrpsła tylko o 9%.

Metody i środki mikrofotografii coraz szarzej wykorzysty
wane sąr także w publikowaniu pierwotnych i wtórnych wydawnictw 
periodycznych, materiałów konferencyjnych i innych materiałów 
naukowych. Obecnie Już setki czasopism wychodzę zarówno w tra- 
dycyjnej formie drukarskiej. Jak i na mlkrofiszach. Coraz wię
cej materiałów konferencyjnych wydaje się tylko w postaci zbio
ru streszczeń referatów, a same referaty wydawane są w postaci 
mikrofisz, załączonych do takiego zbioru. Pojawiły się też cza
sopisma naukowe wydawane w takiej postaci.

W ten sposób, zastosowanie w sferze komunikacji naukowej 
najnowszych środków techniki informacyjnej umożliwia znaczne 
przyspieszenie i obniżenie kosztów dostarczania dokumentów nau
kowych i informacji o nich pracownikom nauki, a tym samym pro
wadzi do zwiększenia efektywności badań naukowych. Wraz z dal
szym doskonaleniem takich środków technicznych, których rozwój 
nie raz Już prześcignęł najśmielsze prognozy, ich wpływ na sfe
rę komunikacji naukowej będzie coraz bardziej wzrastał.

Według przyjętej obecnie terminologii, prognozy - sę to 
naukowo uzasadnione sędy o możliwych stanach obiektu w przy
szłości lub o alternatywnych kierunkach rozwoju i terminach 
realizacji danych etapów rozwoju. W oparciu o prognozy przy
gotowywane sę plany: krótkoterminowe, zwane też operacyjnymi 
/z okresem wyprzedzenie do 1 mlesięca/, średnioterminowe /od 
1 roku do 5 lat/,długofaloive /od 5 do 15 lat/. Natomiast pro
gnozy sporzędzane sę w odniesieniu do okresów przekraczajęcych 
15 lat. Podobny podział stosowany Jest w planowaniu gospodar
czym. Oednakże między prognozowaniem i planowaniem istnieje 
zasadnicza różnica. W odróżnieniu od wskaźników planowania, 
które mogę być osięgnięte w wyznaczonych terminach, przysz
łość będęca przedmiotem prognozy nie następuje natychmiast. 
kV danej chwili o stanie tak złożonego obiektu. Jak system in
formacji naukowej, przesędzaję Jednocześnie: cechy stanu po
przedniego. obecnego i przyszłego, które można rozróżnić tyl
ko pośrednio w zależności od udziału,Jaki maję w ogólnym zbio-
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rze cech charakteryzujących obiekt. Dlatego prognoza dotyczą
ca zjawiek epołecznych powinna w aierę ao2liwości określać 
Blajace prognozowanego zdarzenia /na przykład rozpowszechnia
nia Inforaacji naukowej na nośnikach aaszynowych/ i Jego 
względny zeeięg w danya czasie. Oczywiście, ±e la większy bę
dzie w prognozie okrea wyprzedzenia, z tya aniejszya prawdopo- 
doblertstwea ao£na będzie orzekać o ao2llweJ strukturze pblek- 
tu, którego dotyczy prognoza.

Poniew«a2 problea koaunlkacji naukowej odnosi się do nau
ki, posiadajęcej aiędzynarodowy charakter i pełnięcej wyjętko- 
wo waZnę rolę w rozwięzaniu generalnya problemów ludzkości, 
tak±e i on Jest w pewnya sensie problemem generalnym. Rozmia
ry i Złożoność tego problemu eę takie. Ze Jego rozwiązanie 
aoZllwe Jest tylko przy starannym 1 długoterminowym planowaniu 
wszystkich działaś podejmowanych w celu rozwijania i doskona
lenia systeau koaunlkacji naukowej. U podstaw takich działań 
powinna leZeć troska o przyszłość całej ludzkości, a nie chwi
lowe Interesy poszczególnych krajów czy grup krajów. Takie po
dejście, kiedy interesy wspólnoty sę decydujęcym czynnikiem w 
przyjmowaniu Jakichkolwiek rozwiązań charakterystyczne Jest 
tylko dla krajów socjalistycznych.

W Związku Radzieckim stworzono podstawowe przesłanki 
zalerzające do radykalnego rozwiązania problemu informacji 
naukowej. Z powodzeniem rozwijany Jest w kraju ogólnopaństwo- 
wy system inforaacji naukowej i technicznej, zbudowany w opar
ciu o szczegółowe rozpracowanie metod naukowych i organicznie 
związany z socjalistycznym systemem organizacji i zarządzania 
gospodarką narodową. Ogólnopaństwowy system informacji nauko
wej i technicznej posiada przejrzystą strukturę i niezawodne 
aechanizay sterowania. Rozwija się on według dobrze przemyś
lanych planów i charakteryzuje się coraz bardziej umacniają- 
cyal się więziami z analogicznymi systemami innych krajów so
cjalistycznych. Współpraca krajów członkowskich RWPG w tej 
dziedzinie powinna w najbliższych latach doprowadzić do za
kończenia budowy Jednolitego Międzynarodowego Systemu Infor
macji Naukowej i Technicznej krajów socjalistycznych /msint/. 
Takie zadanie było postawione przed Międzynarodowym Centrum
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Informacji Naukowej i Tachnlcznaj, utworzonym przez kraje ao- 
cjallatyczna w Moakwla w 1969 roku. Zadania to realizowana jaat 
z powodzanlam.

W Związku Radzieckim 1 innych krajach aocjallatycznyeh 
zgromadzono w ostatnich latach dużo cennych doświadczeń w za
kresie rozwiązywania problemów komunikacji naukowej na pozio
mie wyznaczonym przez wymogi współczesnej rewolucji naukowo- 
-technicznaj. Oośwladczenle to z powodzanlam może być wykorzy
stana także w Innych krajach. Dowodzi ono w azczagólnoścl, ża 
nasze oceny prognostyczne oparte ag na aolldnych podatawach, i 
że cechy które będę charakteryzować Informację w przyezłoścl 
dostatecznie dokładnie analizowana aę w praktyce rozwijania 
działalności Informacyjnej w krajach aocjallatycznyeh już w 
obecnej dobie.

Tłumaczyła Barbara Krygier

PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF ACTIVITIES IN 
SCIENTIFIC INFORMATION TILL 2000 YEAR

S u a a a r у

The article praaants the dlractiona of development of 
infomatlon activity as the element of communication ayatam 
in science. Thera is shown the dependence of the davelopment 
of scientific communication system upon the pace and trends 
of modern acientlfic and technical revolution. Thera la gi
ven an outline of nowaday methods and means of scientific 
communication and of forecasting development trends. Thera 
is thrown some light on the role of acienca in solving auch . 
contemporary problems of mankind as providing with energy 
sources* supplying water and food products for the population. 
The author emphasizes the usefullnaas of information activity 
for the development of science and technology.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАТЧИО-ИНФОРШИОШОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К НАЧАЛУ XXI СТОЛЕТИЯ

Р е з ю м е

Э статье представлена характеристика направлений раз- 
эития информационной деятельности как элементов системы 
научной ксялмуникации. Указана зависимость развития системы 
недгчной коммуникации от темпа и направлений современной нау
чно-технической революции. Охарактеризованы современные ме
тоды и средства научной коммуникации и прогнозирования тен
денций развития. Представляется роль науки в решении сов
ременных проблем человечества, таких как обеспечение энерге
тических ресзфсов, снабжение водой и пищевыми продуктами.. 
Автор подчеркивает значение информационной деятельности 
для развития науки.
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LEOPOLD ROSSAKIEWICZ 
Instytut Badawczy Leśnictwa

PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI INFORMACOI NAUKOWEO 
Z EKONOMICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

Rola informacji naukowej w intensywnym 
rozwoju gospodarczym. Społeczne oddziały- 
wenie informacji naukowej. Efektywność in
formacji naukowej w świetle teorii infor
macji. Teoretyczne aspekty efektywności 
systemu informacji naukowej. Kształtowanie 
efektywnego systemu informacji naukowej:
1/ stosowane metody i techniki badawcze;
2/ działania praktyczne zmierzające do op
tymalizacji działalności informacyjnej.

Dednę z najistotniejszych cech informacji naukowej Jest to, 
iż umożliwia ona włączanie człowieka do udziału w społecznym po
dziale pracy oraz Jego współdziałanie w procesach tworzenia co
raz to nowych wartości intelektualnych i materialnych. Informa
cja naukowa obejmuje wszystkie obszary działalności ludzkxej, 
zarówno dyscypliny naukowe sensu strlcto. jak i całą problematy
ką rozwoju społeczno-ekonomicznego, uczestniczy w rozwijaniu 
zdolności twórczych i kształtowaniu myśli racjonalnej i wpływa 
tym samym na wszechstronny i harmonijny rozwój całego społeczen- 
etwe.

Mimo iZ role,Jaką spełnia informacja naukowa w społeczeń
stwie nie Jest kwestionowana, coraz częściej wnikliwemu roz-

"Zagadnlenia Informacji Naukowej" 1979 nr 2/35/
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patrywanlu podlegają ргоЫаяу afaktywnoicl działalności Infor
macyjnej, a zwłaszcza efektywności ayateaów informacji nauko
wej, tworzonych dla aprawniejazago i koaplekaowago realizowania 
usług informacyjnych. Zagadnienia ta atają aią iatotna między 
Innymi ze względu na coraz większe nakłady,Jakich wymaga obec
nie budowa nowoczesnych systemów informacji naukowej.

Bardziej szczegółowa analiza aspektów teoretycznych doty
czących efektywności informacji naukowej, wskazuje na celo
wość rozpatrywania tego zagadnienia w trzech płaszczyznach:
- roli informacji naukowej w intensywnya rozwoju gospodarczym;
- społecznego oddziaływania informacji naukowej:
- teorii informacji.

W artykule przedstawione zostały w zarysie wymienione wy
żej kwestie. Dokonano również ich syntezy i uogólnleó. Omówio
no metody naukowe i techniki badawcze stosowane w badaniach e- 
fektywnoćci działalności informacyjnej. Wskazano ponadto na 
niektóre praktyczne sposoby kształtowania efektywnego eyatenu 
informacji naukowej.

ROLA INFORMACJI NAUKOWEJ W INTENSYWNYM ROZWOJU GOSPODARCZYM

Znaczenie informacji naukowej nabiera pełniejszego ttyrazu 
w przypadku rozpatrywania tego problemu w powiązaniu z teorią 
wzrostu gospodarczego. Problematyka efektywności informacji na
ukowej wiąże się bowiem z zagadnieniami optymalnego tempa wzro
stu i optymalnej struktury produkcji.

W warunkach ekstensywnego wzrostu gospodarczego Jako plertr- 
szoplanowe ekonomiczne czynniki rozwoju traktuje aią majątek 
produkcyjny, uzbrojenie pracy 1 zatrudnienie. Określa się Je 
Jako czynniki pierwotne mające bezpośredni wpływ na dynamiką 
wzrostu. Istniejące obok takich czynników. Jak postęp w dziedzi
nie nauki, techniki i organizacji pracy. Znaczenia tych ostat
nich nie kwestionuje eię, ale i nie wysuwa na plan pierwszy. 
Sytuacja w omawianym względzie ulega zasadniczej zmianie, kiedy 
w wyniku rozwoju ekstensywnego wykształcona zostanie w sposób 
dostateczny infrastruktura gospodarcza. Jako kompleks zdolny do 
rozwoju intensywnego.
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RozKój Intensywny, stunowięCY konsekwencję poprzednich 
dzlełeiS, polege ne etrstegll wprowedzenle takich zmian struktu* 
palnych 1 jakościowych w kompleksie gospodarczym, które w wyni
ku efektywnego wykorzystywania wszystkich stworzonych w okresie 
poprzednia wewnętrznych i zewnętrznych możliwości rozwojowych 
zapewnić mogę przejście do stadium następnego, określanego mia
nem gospodarki wysoko rozwiniętej. W warunkach intensywnego 
rozwoju gospodarczego istotnym czynnikiem dynamizujęcyo przes
taje być rozbudowa, a staje się specjalizacja i podział pracy: 
wyspecjalizowany 1 równorzędny udział w mlędzynaradowe3 wymia
nie i kooperacji. Na plan pierwszy w tych warunkach wysuwaję 
się ekonomiczne czynniki rozwoju o charakterze nowoczesnym, a 
wśród nich postęp w dziedzinie nauki, techniki i organizacji 
pracy. Istotne staję się również specjalne czynniki rozwoju 
jak proporcjonalna struktura gospodarki, wryrównywanie się po
ziomu rozwoju ekonomicznego poszczególnych krajów itp., oraz 
społeczne czynniki rozwoju.dotyczęce rozwoju socjalnego i kul
turalnego 1 wzajemnego powiężenia infrastruktury ekonomicznej 
i społecznej. Na tym etapie dla sprawnego realizowania zadań 
niezbędne jest zarówno systematyczne rozpoznawanie środków i 
metod intensywnego rozwoju sił wytwórczych dokonujęcego się 
na całym świecie, określanego mianem rewolucji naukowo-techni
cznej, jak też poznawanie specyfiki 1 praw współczesnego i per
spektywicznego rozwoju, dla podejmowania trafnych decyzji spo
łeczno-gospodarczych, majęcych wpływ na stopień intensywności i 
efektywność procesów rozwojowych. W całokształcie tej proble
matyki ujawnia się w sposób szczególny role nauki /11, 13/.

W dobie rewolucji naukowo-technicznej, nauka staje się 
autentycznym, dynamicznym csrynnikiem rozwoju systemu społeczno- 
-ekonomlcznego. Właściwe funkcjonowanie tego systemu uzależ
nione jest m.ln. od Istnienia sprzężenia zwrotnego pomiędzy 
naukę, gospodarkę kraju i społeczeństwem, a ściślej mówięc po
między naukę, technikę i szeroko rozutnianę praktykę. W dzie
dzinie nauki aa miejsca nieustanny przyrost wiedzy, który wła
śnie dzięki informacji naukowej przyczynia się do powstawania 
nowych koncepcji techniczno-organizacyjnych, podnoszenia kwa
lifikacji oraz inspiracji w sensie jak najbardziej ogólnym 
działalności gospodarczej /11/,
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Dla stworzenia w pełni sprawnego, a zatew efeki/wnego
przepływu informacji w relacji nauka - technika - produkcja, 
zachodzi potrzeba opanowania umiejętności transformacji nau
ki z wysokiego poziomu ogólności na taki, który umożliwia 
powszechne z niej korzystanie w pracach rozwojowych, produk
cji i edukacji, czyli szeroko pojmowanej działalności prakty
cznej /12/. Innę podstawowę cechę działalności informacyjnej 
jest umiejętność dokonywanie na ubytek zarówno nauki, jak 1 
praktyki, syntezy zjawisk istniejęcych w rozproszeniu, roz
patrywanych według różnych metod, względnie opracowywanych z 
różnego punktu widzenia, lecz pozostajęcych faktycznie ze so- 
bę w określonych stosunkach powinowactwa i sprzężeń.

Podstawowe zadania informacji naukowej sprowadzaję się 
więc do podtrzymywania ścisłych zwlęzków pomiędzy procesem 
badawczym, procesem podejmowania decyzji w sferze zarzędzania 
i procesem produkcji.

Efekty działalności informacyjnej, prowadzonej z uwzglę
dnieniem wyżej wymienionej zasady wyrażaję się a.In. w formie 
odpowiednich zmian procesów produkcyjnych; dotyczę stosowanej 
techniki, technologii i organizacji pracy. Wpływaję one w spo« 
sób zasadniczy na wzrost efektywności wytwarzania oraz przy
rost dochodu narodowego. Przepływy informacji naukowej w tych *
warunkach można przyrównać do szczególnego rodzaju potencja
łów systematycznie zasilajęcych gospodarkę narodowę, posiada- 
jęcych właściwości inicjowania nowych działań i oddziaływuję- 
cych na przebieg procesów, majęcych na celu jej doskonalenie. 
Dzieje się tak dlatego, że wartości poznawcze osięgnięć nau
kowych charakteryzuję się przydatnościę do praktycznego zas
tosowania w procesie gospodarczym i w powiężeniu z koncepcja
mi technicznymi tworzę postęp naukowo-techniczny /11/. Prze
pływ informacji naukowej umożliwia zatem wdrażanie do prakty
ki dokonujęcego się postępu naukowo-technicznego. Wiele ele
mentów tego postępu może wpływać m.in, na zmniejszanie się zu* 
życia w procesie produkcyjnym zarówno energii, jak 1 materii 
pod postaclę różnego rodzaju surowców, względnie produktów.
IV takich relacjach informacja staje się substytutem energii 
i materii /3/. Nie stanowi ona samoistnej siły wytwórczej
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lecz przMleszcza el« na pierwszoplanowa pozycję w całokształ- 
cia rozwoju gospodarczego.

Z przyczyn wy±ej wyaianionych wyraZane aę opinia>11 afak- 
tywnodć inforaacjl naukowej powinna być rozpatrywana przy wy» 
korzystywaniu pojęć 1 wzorów stosowanych w ekonomii. Zgłaszane 
sę równial propozycja, stanowlęce konsekwencję tego rodzaju o- 
plnil, traktowania Inforaacjl naukowej w kategoriach rynku, co 
pozwoliłoby na dokonywania analizy efektywności informacji 
naukowej w układzie koszt - korzyść.

SPOŁECZNE ODDZIAŁYWANIE INFORMACOI NAUKOWEJ

Przy rozpatrywaniu zagadnleó efektywności działalności w 
dziedzinie informacji naukowej zachodzi konieczność podejmo
wania kweatll, która nie zostały Jeszcze całkowicie wyjaśnio
ne w sensie teoretycznym i wiele z nich ma charakter dyskusyjny.

Informacja naukowa w tym względzie napotyka na trudności, 
które nie sę obce rówrnież innym dziedzinom wiedzy. Między in
nymi przez wielu naukowców wyrażane sę opinie. iZ teoria efek
tywności nie została jeszcze w ogóle stworzona w pełnej posta
ci. WyraZany jest teZ poględ. Ze "o ile teoria efektywności e- 
konomicznej sensu stricto jest już względnie opracowana, to 
zaznacza się brak pogłębionej teorii efektywności społecznej, 
która jest Jeszcze ujmowana w sposób ogólnikowy bez precyzowa
nia jaj kryteriów i wskażników"/2, s.35/. Zacytowana wypowiedź 
odnosi się do całokształtu zagadnierS produkcji społecznej w 
rozwiniętym społeczeóstwie socjalistycznym. MoZe zatem stano
wić dobrę podstawę wyjściowę do dalszych rozważań. Omawiajęc 
bowiem zagadnienia efektywności ekonomicznej działalności w 
dziedzinie informacji naukowej, nie można pominęć znacznie 
szerszego aspektu tej działalności, a mianowicie aspektu ogól
nospołecznego. Dlatego dla pełnego i prawidłowego formułowania 
kryteriów efektywności informacji naukowej wydaje się niezbęd
ne rozpatrywanie równolegle z aspektem ekonomicznym towarzyszą
cych działalności informacyjnej kwestii i zjawisk społecznych.

Efektywność ekonomiczna i społeczna w warunkach ustroju 
socjalistycznego sę współzależne, wskazuję na to ujawniające
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się w rozwiniętym ępołeczeńmtwim mocjmlistycznym помп cmchy ze- 
leZnoścl rozwoju goepodarczago 1 postępu społacznsgo. W społs- 
czeiSstwie tego rodzaju "stosunki społeczna i ekonomiczne kształ
tuję się w coraz mnlsjszya stopniu w ten sposób. Iż czynnik eko
nomiczny wytwarza, a czynnik społeczny konsumuje, gdyż w obrę
bie stosunków społecznych regeneruje się energia socjalna wy
zwalaj ęca nowę efektywność i inicjatywę produkcji. W szczegól
ności następuje przekształcenie wielostronnego rozwoju osobo
wości człowieka z humanistycznego ideału w ważny czynnik wzro
stu gospodarczego. Uniwersalny rozwój człowieka staje się wa
runkiem uniwersalnego rozwoju sił wytwórczych* /2 s.45/. Ujaw
nia się zwiększona rola czynników społecznych w podnoszeniu e- 
faktywności gospodarowania.

Znajduje to potwierdzenie praktyczne w postaci realizo
wanej zintegrowanej polityki społeczno-ekonomicznego rozwoju 
kraju.

Na tym tle zarysowuje się ostro zarówno rola informacji 
naukowej w społeczeństwie. Jak i kwestie zwięzane z ocenę JeJ 
efektywności. Wzrost gospodarczy w socjalizmie przestaje być 
celem samym w sobie. Pogłębiaję się zwięzki między rozwojem 
ekonomicznym i rozwojem społecznym.

Gdy więc mowa o zaspokajaniu potrzeb użytkowników infor
macji jako celu działalności informacyjnej w socjalizmie i wy
nika Jęcego stęd kryterium efektywności tej działalności, nale
ży brać pod uwagę nie tylko pozycję użytkownika informacji Ja
ko uczestnika procesu produkcji, ale również Jako konsumenta 
i współgospodarza kraju.

Pozostaje zatem pytanie, czy można mówić o różnicy pomię
dzy czysto ekonomicznę i czysto społecznę efektywnością infor
macji naukowej Jako dwoma oddzielnymi akładnikaml "zintegrowa
nej" efektywności społeczno-ekonomicznej. Rozgraniczenie takie 
Jest możliwe ale w sposób warunkowy, gdyż w socjalizmie obyd
wie one się uzupełniają.

Kryteria efektywności '‘konomicznej faktycznie sę podpo
rządkowane kryteriom społecznym.

Możne zatem wyrazić pogląd, iż w warunkach ustroju socja* 
listycznego czynnikiem decydującym o efektywności informacji
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naukofvoj w ogóla* • «г tya również Jej efektynnońcl ekonoelcznej• 
Jeet społeczne użyteczność inforeecjl naukowej. Pojęcie użyte
czności społecznej Inforsscjl naukowej należy rozumieć Jako o- 
kreślony Btopleś zaspokajania potrzeb wszystkich grup użytkow
ników informacji, tym wyższy im bardziej sprawny Jest przebieg 
procesu informowania 1 pełnlajszy zakrea świadczonych usług in
formacyjnych, na któro latnlaje apołeczne zapotrzebowanie.

Ola umożliwiania sprawnej realizacji zadać tworzone eę sy- 
atamy informacji naukowej, których Jednolity cel sprowadza się 
do zapewniania, zarówno użytkownikom informacji objętych zakre
sem działania ayatamu, jak również całemu apołeczeóstwu, dostępu 
do informacji poszukiwanej, zgodnej z aktualnym stanem wiedzy 
oraz do sprawnego realizowania bleżęcej i retrospektywnej obs
ługi informacyjnej w formie i treści Jak najbardziej odpowiada- 
JfceJ rozpoznanym potrzebom. Zróżnicowanie Jednolitego celu sy
stemu informacji naukowej naatępuje poprzez formułowanie w spo- 
aób bardziej szczegółowy zadać systemu odzwierciedlonych w Jego 
funkcjach podstawowych«

EFEKTYWNOŚĆ INF0RMAC3I NAUK0WE3 W ŚWIETLE TEORII INFORMACOI

Według 0. Kornaia, w każdym syatsmie społeczno-ekonomicz
nym występuję dwa nierozłęczne obszary odmienne w swej isto
cie: materialny 1 informacyjny. Procesy przebiegajęce w tych 
ayetemach generowane sę zarówno w sferze materialnej. Jak i 
informacyjnej, przy czym obszar informacyjny Jest w dużym sto
pniu odpowiedzialny za układy materialne.

Autor ten w systemie społeczno-ekonomicznym wyróżnia pro
cesy realne /sfera R/ i regulacyjne /sfera С/. Do sfery R za
licza on procesy fizyczne /materialne/. Oest to produkcja dóbr 
i usług materialnych, konsumpcja i obrót towarowy. Sferę C 
tworzę procesy informacyjna. Teoria systsmów społeczno-ekono
micznych według Kornele zakłada zarówno wzajemne powięzania. 
Jak i regulowanie afery R przez sferę C.

W omawianych wyżej procesach, informacji naukowej przypi
suje się szczególnę rolę, polegajęcę na przekazywaniu myśli
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twórczych, ufflotliwiajęcych poznania 1 wywołujących działanie
/5. 9/.

Ocena informacji powinna zatea polegać na badaniu JeJ zna* 
czenia, a nie ilości. Informacja nie Jest bowiem mierzalna. 
Mierzalne eę Jedynie sygnały bęcęce nośnikami informacji.

w działalności informacyjnej nie występuje pojęcie wartoś
ci w takim sensie, Jak rozumiemy Je potocznie. Wartość informa
cji Jest utożsamiana z JeJ Jakościę, tj. stopniem zgodności z 
prawidłowo określonymi potrzebami użytkownika, a konkretnie z 
treśclę zadania będęcego przedmiotem rozwięzywanla. Zgodność 
treści informacji z potrzebami rozwlęzywanego problemu określa 
się jako zawartość informacji. Wartość informacji więZe się 
więc z pojęciem celu do jakiego dęZy odbiorca i w takim rozu
mieniu określana być moZe przez stopieó prawdopodobieństwa o- 
sięgnięcia celu 1 niezbędnego społecznego nakładu pracy.

W dężeniu do określenia wartości informacji podejmowane 
sę próby wyrażenia “pojemności treściowej” dokumentu źródłowe» 
^o /С/. Ola określenia tej cechy stosuje się wzór /15/:

In
In + Ir ♦ Inr + Iz

gdzie: In - nowa informacja,
Ir - redundacja relewantna 
Inr » redundancja nierelewantna,
Iz - zniekształcenia.

/redundancja relewantna to wszelkiego rodzaju powtórzenia, 
wnioski i podsumowania służęce lepszemu zrozumieniu tekstu/.

Shanon i Wiener uznawani za pionierów matematycznej teo
rii informacji zaproponowali sposób określania "ilości infor
macji usuwajęcej niepewność wyboru", wychodzęc z założenia, że 
jeżeli zjawisko x jest sklasyfikowane w i kategoriach o 
prawdopodobieństwie p , to ilość informacji usuwaJęca niepew
ność wyboru Jest określona wzorem:

H * -
X PiiogjPi

Informacja zmniejsza niepewność, a zatem powiększa stan 
wiedzy.
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w działalności informacyjnej uwzględniany Jest w pełni 
problem czynnika czaau, jako oblektywnia działajęcej kategorii, 
Rola tego czynnika wzrasta azczególnie we współczesnych warun
kach między innymi w zwięzku z przyśpieszeniem tempa rozwoju 
postępu naukowo-technicznego.

Z punktu widzenia afektywności nie Jest bez znaczenia wy
stępujące w działalności informacyjnej zjawisko pertynencji, 
przez które rozumie się pełnę adekwatność w sensie merytorycz
nym odpowiedzi na pytanie z autentycznę potrzebę użytkownika 
/faktyczne wykorzystanie/. Stanowi ono pogłębienie znaczenia 
relewancjl, jako pojęcia odnoszęcago się jedynie do zgodnoś
ci odpowiedzi z formułowanym przez użytkownika zapytaniem o 
informację i zawierajęcego w typ sensie elementy subiektywi
zmu.

Istotnę cechę informacji jest negantropla,czyli właści
wość zapobiegania bezwładnemu 1 eamoczynnerou rozkładowi i roz
proszeniu układów społecznych i technicznych /15/.

Poruszone kwestie sygnalizuję jedynie niezmiernie złożo
ny problem rzeczywistego kształtowania się efektywności infor
macji w układzie zależności realizowanych usług informacyjnych 
od właściwości 1 dokładności formułowania tematów, podejmowa
nych przez użytkowników informacji i ustalanego na tej podsta
wie zapotrzebowania na Informację.

Zagadnienie to więżę się ze specyfikę procesów decyzyj
nych. a również z problemem afektywności informacji 2»vięza- 
nym z podjęciem działania, jak również wynikajęcym z zaniecha
nia. Oddzielny aspekt w tym sensie stanowi metoda indukcyjna i 
metoda dedukcyjna określania potrzeb informacyjnych, w trakcie 
realizowania których niezbędne jest prezentowanie odpowiedniej 
postawy przez system informacji naukowej.

TEORETYCZNE ASPEKTY EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU 
INFORMACJI NAUKOWEJ

Omówiona uprzednio teoretyczne aspekty efektywności infor* 
macji naukowej wskazuję na występujęce trudności w dokonywaniu
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uogólnień i systeaatyzowaniu czynników datarainujęcyoh tę właś
ciwość.

Rozpatrujęc pojęcia efektywności w aenale Jak najbardziej 
ogólnym mołna wyrazić poględ^ 1 ± więżą aię ono z działaniaa 
konkretnym dajęcym pożędane wyniki. Efektywność ekonomiczna na
tomiast charakteryzuje się dwiema zasadniczymi 1  nlerozłęczny- 
roi cechami t szybkościę i celnościę. Szybkość Jako cecha rozpa
trywana z punktu widzenia całokształtu gospodarki narodowej wy
raża się najlepiej w tempie wzrostu wydajności pracy, a w szcze
gólności w wielkości przyrijstu produktu społecznego przypadają
cego na głowę ludności. Korzystne tempo świadczy o zwiękazaję- 
cej się wydajności sił wytwórczych 1 zmniejszajęcych się Jedno
stkowych kosztach społecznych. 0 celności działania świadczy 
natomiast łatwość zbytu wytwarzanego produktu lub wytwarzanych 
usług.

W odniesieniu do informacji naukowej nie zostały dotych
czas stworzone możliwości zastosowania tak syntetycznego kry- 
teriun efektywności. Można dopatrzeć się Jednak pewnych analo
gii, jeżeli chodzi o wymienione wyżej cechy stanowięce o efek
tywności ekonomicznej.

3ako cechę szybkości, charakteryzujęcę w sensie ogólnym 
Jakość pracy systemu informacji naukowej, można by przyjęć u- 
mownie przeciętny okres upływajęcy pomiędzy ukazaniem się do
kumentów źródłowych i ich udostępnianiem, względnie pomiędzy 
terminem zamówienie i realizacji usług informacyjnych, majęcych 
pośredni wpływ na kształtowanie się dochodu narodowego. Należy 
jednak podkreślić, że faktyczne efektywność informacji nauko
wej we wszystkich tego rodzaju przypadkach podporzędkowana 
Jest specyfice występujęcych układów decyzyjnych, wśród któ
rych wyróżnić można decyzje: mniej wrażliwe na czas, natomiast 
bardzo wrażliwe na rozmiary ich skutków; przede wszystkim wra
żliwe na czas, natomiast mniej wrażliwe na skutki oraz wrażli
we w równym stopniu na czas. Jak i na skutki. W omówionym wy
żej kontekście należałoby brać pod uwagę zarówno efekty wynlka- 
Jęce z oddziaływenia informacji na celowe podejmowanie, Jak i 
niepodejmowanie decyzji, a równocześnie uwzględniać fakt, że 
system informacji naukowej nie stanowi Jedynego źródła zasi
lania procesu decyzyjnego w informację.
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Cecha celności aogłaby natoeljet znaleźć awój wyraz w Ja
kości ueług Inforeacyjnych rozpatrywanych z punktu widzenia 
prawidłowo określonych potrzeb użytkowników Inforinacjl.

Powetaje zatea pytanie, w Jaki epoeób i ze ponoca Jakiego 
syntetycznego wskaźnika można dokonać kompleksowej oceny stop
nie efektywności systemu informacji naukowej? 3ak sprowadzić 
do wspólnego'mianownika wszystkie aspekty majęce wpływ na o- 
kreślony stopień zaspokajania potrzeb informacyjnych, istnieją
cych grup użytkowników informacji, który obejmowałby zarówno 
elementy ekonomiczne. Jak i pozaekonomiczne?

Rozwięzanie tego zadania wymaga szczegółowych badań i o- 
pracowania na ich podstawie charakterystyki jakościowej wszy
stkich komponentów efektywności informacji naukowej oraz od
powiedniego systemu wskaźników mierzalnych. Zadanie takie jest 
niezmiernie złożone, przy czym wyrażane są opinie, iź Jego 
rozwięzanie w pełnym zakresie nie jest możliwe.

3est natomiast faktem, że procesy zwięzane z gromadzeniem, 
przetwarzaniem i udostępnieniem informacji występujące w syste
mie informacji naukowej poclęgaję za sobę wysiłek intelektualny 
1 materialny, a uzyskiwane efekty stanowię następstwo konkret
nych działań, majęcych między innymi charakter techniczno-orga
nizacyjny. W ramach systemu informacji naukowej może i powinne 
być zatem stosowana praktycznie podstawowa zasada racjonalnego 
gospodarowania, polegaJęca na minimalizacji nakładów zwięza- 
nych z realizację celu, będź maksymalizacji stopnia realizacji 
celu przy tych samych nakładach.

Efektywność informacji naukowej, rozpatrywana teoretycz
nie według kategorii ekonomicznych powszechnie stosowanych, 
etanowi różnica wartości uzyskiwanych efektów i ponoszonych na
kładów, a wskaźnik efektywności ekonomicznej e może być obli
czany według wzoru:

e = /e 1 /

gdzie: e - wskaźnik efektywności,
E - wartość uzyskanych efektów w wyniku działalności 

informacyjnej,
N - nakłady zwięzane z prowadzeniem działalności infor

macyjnej.
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Teoretycznie, zegadnienle efektywności ekonowicznej eyete- 
mu informacji naukowej ao±e być rozpetrywane z punktu widzenia 
systemu Jako całości, fragmentu działalności eyetemu lub ucze
stnika systemu; w odniesieniu do gałęzi gospodarki, branży 
lub zakładu pracy; ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych 
grup użytkowników informacji, względnie Indywidualnych użytkow
ników informacji.

Praktyczne przydatność powyższego wzoru Jest Jednak powa
żnie ograniczona. Wzór znajduje bowiem zastosowanie Jedynie w 
takich sytuacjach, gdy istnieje możliwość określenia wartości 
pieniężnej zarówno ponoszonych nakładów. Jak i uzyskiwanych e- 
fektów, czyli wówczas, gdy istnieję warunki porównywalności.

Pojęcie efektywności systemu inforaęcjl naukowej znajdu
je rozwinięcie w literaturze radzieckiej, w której efektywność 
ekonomicznę systemu informacji określa się Jako miarę kosztów 
realizacji funkcji, dla których system został utworzony; miarę 
sprawności realizacji podstawowych funkcji systemu informacji 
stanowi natomiast efektywność techniczna /7/. Istnieję zatem 
możliwości stosowania kosztownych kryteriów efektywności sys
temu informacji naukowej, szczególnie wówczas, gdy nakłady 1  
efekty nie sę wzajemnymi substytutami wyrażalnymi pieniężnie, 
a wynikiem Jest mierzalne osięgnięcie celu, lecz nie w Jed
nostkach pieniężnych. W takich warunkach możliwe Jest odniesie
nie wyniku do nakładów i określanie odpowiedniego wskaźnika. 
Należy przy tym zwracać uwagę na potrzebę rozgraniczania nakła
dów inwestycyjnych zwięzanych z budowę nowego systemu, od kosz
tów funkcjonowania systemu oraz kosztów systematycznej modyfi
kacji, majęcej na celu Jego doskonalenie.

W warunkach, gdy nakłady i efekty nie sę wzajemnymi subs
tytutami i nie Jest możliwe ich porównywanie, względnie inne 
wskaźnikowe określenie - podstawowa zasada racjonalnego gospo
darowania znajduje wyraz w maksymalizacji funkcji calu /mimo 
iż Jest ona niewymierna/. Sprzyjać temu może Jakość operacyjna 
systemu informacji naukowej, orzez które to pojęcie rozumieć 
należy takie walory działalności informacyjnej, prowadzonej w 
ramach systemu, Jak: selektywność zbiorów i usług informacyj
nych, dostosowanie form usług do wymagań użytkowników Informa-
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cji, aktualność 1 pełność InfornjcJl oraz azybkie reagowanie 
ne zgłaszane przez użytkowników potrzeby.

Onówiona wyżej zasada racjonalnego gospodarowania może 
być rozpatrywana oddzielnie w układach wynikajęcych:

a/ ze stosunków zewnętrznych, tj. oddziaływania systemu 
na otoczenie i dostosowywania się do 'Jego potrzeb - szczegól
nie w przypadkach występowania sprzężenia zwrotnego;

.b/ ze stosunków wewnętrznych, tj. dotyczęcych racjonalnej 
organizacji pracy systemu, czyli doskonalenia przebiegu proce
sów obsługi informacyjnej.

Do efektów wymiernych działalności informacyjnej, prowa
dzonej w ramach systemu informacji naukowej /na drodze konkre
tnej lub szacunkowej wyceny/ nogę być zaliczone: udział we 
wdrażaniu do produkcji nowych rozwięzaó konstrukcyjnych, tech
nologicznych i organizacyjnych, udział w przygotowywaniu badan 
naukowych, oddziaływanie na obniżenie kosztów produkcji i 
wzrost jakości, skracanie cykli produkcyjnych, wprowadzanie 
materiałów zastępczych i oszczędność pracy żywej oraz energii, 
a również zaniechanie badań.względnie innych pracochłonnych 
opracowań, w wyniku wykorzystania informacji.

Efekty niewymierne to w szczególności: podnoszenie ptncw- 
mu kwalifikacji, wzrost bezpieczeństwa, kształtowanie świado
mości społecznej, podnoszenie poziomu intelektualnego oraz kul
tury w szerokim tego słowa rozumieniu, oddziaływanie na popra
wę warunków socjalnych.

Efektywny system informacji naukowej z punktu widzenia 
konkretnej działalności informacyjnej, to system aktywny, któ
ry:
- zasila użytkowników informacji w informacje poszukiwane, w 

relacjach 1 formach najbardziej im odpowiadajęcych;
- wpływa na zmniejszanie niepewności działania i ułatwia podej

mowanie decyzji;
- umożliwia realizowanie strategii i taktyki otrzymywania in- 

farmacji relewantnej 1  pertynentnej;
- współpracuje na bieżęco z użytkownikami informacji:
- zapobiega entropii układów społecznych i technicznych.
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KSZTALTOVyANIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU INFORMACJI NAUKOWFT

Kształtowanie efektywnego systemu informacji naukowej w o- 
nówionych uprzednio kategoriach ogólnospołecznych, zgodnych z za* 
sadę racjonalnego gospodarowania, polega na działaniach zwlęza* 
nych z podejmowaniem odpowiednich prac naukowo-badawczych oraz 
utylizację ich wyników. Jak również na bezpośrednia wprowadza
niu do działalności informacyjnej nowoczesnej techniki 1 orga
nizacji pracy. Stałe i systematyczne doskonalenie systemu Jest 
nieodzownym warunkiem wysokiej Jego efektywności.

1. Stosowane metody i techniki badawcze

W zakresie prac naukowo-badawczych podstawowya instrumen
tem umożliwiajęcym doskonalenie systemu Inforaacji naukowej 
Jest odpowiednia metoda badawcza.

W praktyce dotychczasowej za najbardziej włeściwe metody 
badawcze w działalności informacyjnej uznawano metody socjolo
giczne. Ofko szczególnie przydatne wymieniane były:
- metoda monograficzna;
- metoda reprezentatywna, zwana również statystycznę;
- metoda historyczna, polegajęca m.in. na charakteryzowaniu 

rozwoju badanego zjawiska;
- metoda eksperymentalna, polegajęca na badaniu zjawisk w wa
runkach sztucznie wytworzonych;

- metoda dokumentów urzędowych /powięzane z metodę historycz-
nę .

Metody te Jednak okazuję się mało przydatne w odniaelenlu 
do problematyki rozpatrywaneJ w ujęciu systemowym.

ь'/yróżnić natomiast można dwie metody stwarzajęce możliwoś
ci kompleksowego podejścia do kwestii zwięzanych z kształtowa
niem efektywnego systemu informacji. Sę to:

M e t o d a  d i a g n o s t y c z n a ,  umożliwiajęca 
nie tylko opis stanu istnie^ęcego, ale również rozpoznanie dy
namiki rozwoju badanej sytuacji, JeJ genezę, aktualnę fazę o- 
raz cel. Rozwinięta metoda diagnostyczna pozwala sięgnęć szcze
gólnie głęboko w problematykę zjawisk, ich przyczyny i rozwój
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w przeszłości i na tym tle wyjaśnić znaczenie i fazę etanu o- 
becnego oraz określić przyszły rozwój. Główne zadanie tej meto
dy sprowadza eię do działań majęcych na celu identyfikowanie* 
zrozumienie* wyjaśnienie* przewidywanie i rozporzędzenie /4,
10* 17/.

M e t o d a  p r o g n o s t y c z n a *  wywodząca się z 
teorii systemów, a konkretnie analizy systemowej* polegająca na 
modelowaniu* czyli tworzeniu abstrakcyjnych konstrukcji odzwier
ciedlających w uproszczony sposób rzeczywistość i prowadzenie 
na tej podstawie badań empirycznych /4* 10/.

Należy Jednak zaznaczyć* że obydwie te metody w zakresie 
aspektów społecznych,a konkretnie dotyczących:
- badań potrzeb użytkowników informacji naukowej oraz
- badań efektywności działalności informacyjnej, 
posługują się typowro socjologicznymi technikami badawczymi.

Należą do nich:
- obserwacja - szczególnie przydatna do badań małych grup użyt

kowników informacji* np. w bibliotekach;
- wywiad nie standaryzowany i standaryzowany /przy wykorzysta

niu kwestionariusza/ - stosowany we wszelkich badaniach pot
rzeb użytkowników informacji; może być wykorzystany do badań 
specjalistycznych konkretnej problematyki, w tym badań pogłę
bionych ;

- ankieta - przydatna szczególnie tam,gdzie chodzi o ujęcia o- 
gólne.dotyczące dużej zbiorowości;

- dziennik - Jako technika polegająca na samoobserwacji: szcze
gólnie przydatna do badań poszczególnych użytkowników infor
macji lub ich małych grup;

- dyskusja zespołowa - stosowane zwłaszcza dla ustalenie poglą
dów ekspertów w sprawach dotyczących podstawowych problemów:

- panel - szczególnie przydatny do określania zmian w posta
wach wobec występujących zjawisk rozwojowych.

Ola wyżej wymienionych technik badawczych istnieją okreś
lone kryteria celowości* zakresu stosowania i stopnia przydat
ności* sformułowane w sensie ogólnym charakterystyki pracochłon< 
noścl przygotowania badań i ich realizacji, stopnia uciążliwoś
ci dla respondentów i szybkości uzyskiwania danych /14/.
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Wyniki badań użytkowników Inforwacjl dostarczają danych 
• dotyczęcych istniejęcego zapotrzebowania na usługi Inforwacyj- 
ne oraz wskazujęcych na najbardziej właściwe sposoby realiza
cji funkcji celu oraz funkcji podstawowych systemu. Są to dane 
niezbędne, zarówno dla doskonalenie systemu istniejącego. Jak i 
projektowania systemu nowego.

Badania efektywności systemu informacji naukowej stanowię 
rozwinięcie problematyki badawczej, dotyczęcej potrzeb użytków 
ników informacji. Przedmiotem badań w^tym przypadku sę przede 
wszystkim efekty prowadzonej przez system działalności. Tematy 
ka tego rodzaju badań sprowadza się do następujęcych kwestii:
- niezawodności systemu informacji naukowej;
- stopnia wykorzystywania zbiorów;
- czasu oczekiwania na odpowiedz, względnie czasu oczekiwania 
na dostęp do systemu lub ukazywania się informacji /np.SOI/;

- dostępności dokumentów źródłowych;
- elastyczności i zdolności systemu do modyfikacji:
- zgodności działalności systemu z założonymi celami;
- trudności występujęcych w pracy systemu;
- kosztów działalności.

odniesieniu do konkretnych badań, zachodzi potrzeba u- 
stalania każdorazowo odpowiedniej metodyki postępowania badaw
czego, stosownie do zakładanej problematyki badawczej. W licz
nych przypadkach badania potrzeb użytkowników informacji mogę 
zawierać elementy dotyczęce efektywności systemu i na odwrót.

2. Działania praktyczne zmierzające do optymalizacji działal
ności informacyjnej

Istotne znaczenie dla optymalizacji działalności Informa- 
cyjneJ prowadzonej w ramach systemu informacji naukowej ma 
traktowanie poszczególnych operacj1 ,niezbędnych dla realizacji 
obsługi informacyjnej Jako procesu technologicznego, podlegaję* 
cego doskonaleniu w oparciu o przesłanki naukowej organizacji 
pracy, przy równoczesnym stosowaniu nowoczesnego sprzętu i wy
posażenia technicznego.
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Dotyczyć to noże w szczególności wstępnego opracowywania 
informacji źródłowej i prowadzenia odpowiedniej informacyjnej 
działalności wydawniczej.

W tabeli 1 przedstawiona została kolejność operacji rea
lizowanego w ranach systemu informacji naukowej, procesu tech
nologicznego, zwięzanego z wydawaniem informacji ekspresowej.

Tabele 1
Procea technologiczny opracowywania informacji ekspresowej

«-Р.' Rodzaj operacji Zakres czynności
i 2 i

1 . Gromadzenie dokumentów 
źródłowych

Otrzymywanis dokumentów z róż
nych źródeł dla umożliwienia 
pracy systemu. Występuję tutaj 
takie operacjej Jak: odbiór, 
rozpakowywanie, rozdzielanie, 
rejestracja, kontrola itp.

2 . Sporzędzanie opisu bi
bliograficznego i in
deksowanie

Charakterystyka wyszukiwawcza 
dokumentów,sporzędzana na pod
stawie klasyfikacji /Języka in- 
formacyjno-wyszukiwawczego/ ; 
zapis formalnych i treściowych 
właściwości wyszukiwawczych 
dokumentów

3. Opracowywanie analizy 
dokumentów źródłowych

Analityczno-syntetyczne prze
twarzanie dokumentów zakończo
ne sporządzeniem analizy lub 
adnotacji

4. Formowanie zbiorów Kompletowanie zbiorów oraz ich 
przechowywanie

5. Selekcje materiałów 
i sporzędzanie maszyno
pisu wydawnictwa infor
macyjnego

Formowanie wg określonych cech 
i w uporządkowanym układzie

Б. Redagowanie i korekta Sprawdzanie, nanoszenie korek
ty, przygotowywanie materiału 
do powielenia
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1 2 'i

7. Przygotowanie materiałów 
do druku i powielania

Uwzględnienie dod tl"'vych o- 
peracji zwięzan ch z talonę 
wlelkośclę nakłeuo 1  cę 
introligatorskę

8. Rozprowadzanie wydaw
nictwa informacyjnego 
/dystrybucja/

Przekazywanie wydawnicti a 
użytkownikom; w tym eortowa- 
nle« pakowanie, adresowanie 
i wysyłka

Porządkowanie procesu technologicznego, z punktu widzenia 
integracji i właściwej kolejności operacji okładowych określo
nych fragmentów działalności inforaecyjnej, ea podstawowe zna
czenie dla usprawniania pracy wewnątrz systeeu.

W MCINT w Moskwie opracowane zostały wskaźniki pracochłon
ności poszczególnych operacji przedstawionego wyżej procesu te
chnologicznego /1, 8. 47/.

Tabela 2 zawiera dane dotyczęce pracochłonności tych ope
racji. Dotyczę one wydawnictwa zawieraJęcego około 300 opisów 
bibliograficznych, o nakładzie ponad 500 egz,, przy średniej ob
jętości opisu bibliograficznego z analizę lub adnotację do 10 0 0  
znaków drukarskich.

Tabela 2

Normy czasowe poszczególnych operacji procesu technologicznego

godz/dokuwent
LP. Rodzaj operacji wariant a wariant b

1 2 ♦ 3 4

1 . Gromadzenie dokumentów źródłowych 0 ,2 0 0 , 1 0

2 - Sporzędzanie opisu bibliograficz
nego 1 ,0 0 1.15

3. Opracowanie analizy 1,70 1,90
4. Forurowanie zbiorów 0,35 0 ,2 0
5.

1
Selekcja materiałów,sporzędzanie 
maszynopisu 0,30 0,05

1 Redagowanie i korekta 0,50 0 ,2 0
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7. Przygotowanie neteriałów do 
druku i powielanie^/ 0,60 0.60

8. Rozprowadzanie i^dewnictwa 
infomacyjnego^/ 0 , 1 0 0 . 1 0

Organizowanie przepływów in
fornacji przy wykorzystaniu 
linii łączności 1 2 0 ,0 0 ,0 2

Mfariant a - w warunkach decentralizacji
wariant b - w warunkach centralizacji /nowoczaany procaa ta- 

chnologiczny• autoaatyzacja i linia łączności/

^'^oparacja w wariancia b raalizowana za ponocę tradycyjnych 
■atod i środków

Zaatoaowania nora pracochłonności w ranach procesu techno
logicznego uBoHiwia uchwycenia w pałnya wyaiarza kosztów pro
duktu wyjściowego, doskonalenia organizacji pracy, i okraśla- 
nia JaJ wydajności w warunkach porównywalnych.

Wyprowadzić st«d nożna wniosek, iż:
- Jest calowa grupowanie poszczególnych operacji procesu tech

nologicznego w ośrodku cantralnyn sterujęcyn systanen:
- w wyniku zastosowania autonatyzecji. a również zdalnych środ

ków łączności, występuje zjawisko kompensacji kosztów, co 
również powinno się uryrazić dodatnio afekten akononicznyn /1 /.

Ola optynalizacji działalności systanu informacji naukowej 
aa również istotne znaczenie nowoczesny sposób przechowywania 
dokunentów źródłowych w postaci nlkroforn. Stwarza on. obok o- 
szczędnoścl papieru i lepszego wykorzystania powierzchni naga- 
zynowej /do 95%/. możliwości dalszego usprawniania organizacji 
pracy. Zbiór dokunentów źródłowych w postaci nikroforn , przy 
równoczesnej autonatyzacjl procesów wyszukiwania odpowiednich 
pozycji,unożllwia n.ln. zorganizowaćio stanowisk pracy w ośrod
ku infornacji charakteryzujęcych się dużę wydajnościę. Tego ro
dzaju wykorzystanie nlkroforn na charakter aktywny, pozwala na 
dostosowanie rodzaju nikro.forn oraz techniki wyszukiwawczej do 
zawertości zbiorów oraz posługiwanie się mikroformę Jako nosni- 
kien inforwacji w obiegu infornacyjnyn /16/.
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Rozważania ninlajaze nie wyczerpuje całkowicie problema
tyki efektywności informacji naukowej. Wskazuje Jednak na ta 
aspekty teoretyczne, która, wydaje się. w dostateczny sposób u- 
zasedniaje celowość, bardziej niż to dotychczas aa aiajsce, eko
nomicznego rozpatrywania zagadnień zwiezanych z działalnoście 
informacyjne, jak również kompleksowego jaj traktowania. Kwes
tia ta dotyczy zarówno działalności informacyjnej już prowa
dzonej. jak też projektowania nowych systemów informacji nau
kowej.

W podsumowraniu wydaje sie za celowe podkreślić, iż obowxe- 
zek prowadzenia przez system informacji naukowej aktywnej i e- 
fektywnej działalności informacyjnej nie może być rozumiany 
jako zadanie dla Informacji i jaj służb,polegajece na bezpoś
rednim oddziaływaniu na o taczajece nas rzeczywistość. Działal
ność taka bowiem pozostaje zawsze w gestii użytkownika infor
macji - decydenta - wykorzystujęcego zarówno semantyczna, jak 
i pragMtyczne wartoóci informacji. Fakt ten aa zasadnicze zna
czenie zarówno dla działalności organizatorskiej w dziedzinie 
informacji naukowej, jak i czynników decydujecych o jaj rozwoju 
i wykorzystywaniu. Whlkliwa analiza specyfiki informacji nau
kowej przeprowadzona z punktu widzenia materializmu dialektycz
nego /8/ srskazuje. iż nie może być ona uznawana i traktowane 
jako towar. Nie nożna zatem w odniesieniu do czynności zwięza- 
nych z jej uzyskiwaniem, przachowyisaniaa i wykorzystywaniem 
stosować w sposób mechaniczny kryteriów ekonomicznych dotyczą
cych produkcji towarowej. Okoliczność ta Jednak nie zwalnia od 
obowięzku podejmowania działań aajfcych na celu wzrost efektyw
ności działalności informacyjnej, prowadzonej w ramach systemu 
informacji naukowej. Odwrotnie, wraz ze wzrostem zarówno roz
miarów. jak i stopnia złożoności tej działalności należy poszu
kiwać nowych dróg obniżania związanych z nif nakładów pracy i 
czasu oraz wykorzystywać w tym celu coraz bardziej efektywne 
formy, metody i środki.

Szczególnie istotne w ty.̂  zakresie powinny być działania 
sprzyjajęce szerokiemu wykorzystywaniu informacji naukowej 
przez kadrę kierowniczę i personel techniczno-ekonomiczny afe
ry zarzędzania.
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Należy przy tya nie zeponlnaS* Iż m zakreele informacji 
naukowej w ogóle, a w azczagólności dotyczącej kształcenia i 
doakonalonia kadr oraz ochrony środowiska, dężenia do znnlaj- 
azenia wydatków na działalność Inforaacyjn^ nie może stanowić 
calu aanego w sobie oraz, ża faktyczna efektywność informacji 
naukowej nie sryraża aię jodynie w wielkości zaoszczędzonych 
środków flnaneowycn*
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ECONOMIC PROBLEMS OF EFFICIENCY OF SCIENTIFIC INFORMATION

S u m m a r y

There was carried out, in the article, a broad snalysle 
of theoretical problems related to forming an efficient aclen- 
tific information system. There was Indicated that the efficien
cy of a scientific information system may be considered in con
nection with the theory of economic growth, from the point of 
view of special social influence of scientific information un
der the conditions of socialism, and on the basia of aome pre
mises of information theory. There was done a a ntheaia of men- 
tionned above theoretical t^aringa of forming scientific infor
mation system's efficiency. The author Indicated the practical 
worth of applying the basic principles of rational managing in 
information activity. There were presented research mathods
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and technics uaad in research etorke concerning the efficiency 
of scientific Inforaetlon syetea. There awre ehoan sdvantages 
resulting froa Introducing of scientific orgsnlzstlon of aork 
and aodern technical equlpaent to the Inforaetlon sctlvlty 
conducted althln a ayataa.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛБМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ИНФОШАЦИИ

Р е з к и е

В статье проводится анализ теоретических проблем эф
фективности научно-информационной системы. Указывается,что 
эффективность этой системы можно рассматривать в связи с 
теорией эконсядического развития, с точки зрения обществен
ного влияния научной информации в условиях социалистическо
го строя, а также на основе некоторых предпосылок теорих чн- 
формации.

Проводится синтез вышеперечисленных теоретических ас
пектов создания эффективной научно-информационной систетл! 
и указывается значение практического использования в инфор
мационной деятельности основного принципа рационального ве
дения хозяйства. Обсуждены методы и техники лсследованхтй, 
используемые в научно-исследовательских работах относящих
ся к эффективности научно-инфорглаиионной системы. Подчер
кивается польза введения в информационную деятельность - 
- проводимую в рамках системы - назгшой организации труда 
и совретяенного технического оборудования.

45





KRZYSZTOF WAKAR
Ośrodek Informacji Naukowej PAN

PRZESZKODY W KOMUNIKOWANIU Się MięOZY DOKUMENTALISTifi^ 
A PRACOWNIKIEM NAUKOWYM*/

Niektóre modele komunikowania się między 
ludźmi oraz czynniki negatywne, występu- 
jęce w procesie komunikowania się. Meto~ 
dyka przeprowadzonych badań ankietowych 
wśród dokumentalistów i pracowników nauko
wych z dziedziny nauk ścisłych oraz nauk 
humanistycznych. Przedstawienie wyników 
ankiety oraz analiza krytyczna tych wyni
ków. Zastosowanie wyników ankiety w mode
lu komunikowania się.

wsręp

Niniejsze opracowanie stanowi część badań bardziej ogól
nych dotyczących przeszkód w komunikowaniu się ludzi, czyli w 
komunikowaniu się interpersonalnym, w małych grupach oraz w or
ganizacjach i między organizacjami, nad którymi pracujemy od 
dawna.

Podjęto próbę zbadania w sposób bardziej szczegółowy pro
cesu komunikowania się między pracownikiem-naukowym a dokumen-

^/Niniejsza praca została napisana pod kierownictwem pani
A.M, Bianchi w ramach podyplomowych studiów z dziedziny infor
macji naukowej, odbytych przez autora we Francji na uniwersy
tetach w Grenoble i w Lyonie.

"Zagadnienia Informacji Naukowej" 1979 nr 2/35/
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tell8 t«, procesu w którya ten ostatni poitinian zaspokoić po
trzeby pierwszego, a więc poaóc au w znalezieniu 1 dostarczyć 
mu konieczne Inforaacje. /W teralnologll francuskiej dokuaenta- 
lista oznacza zarówno pracownika zatrudnionego przy* precy nad 
zegadnleniami inforaacji i dokuaentacjl naukowo-technicznej, 
jak 1 pracownika nawet małych ośrodków dokuaentacjl 1  Inforaa- 
cjl, do którego zwracajc się użytkownicy. W naezya przypadku 
chodzi o to drugie rozumienie terainu dokumentalista/.

Dlaczego jednak pracownik naukowy wlałby zwracać się do 
dokumentalisty w celu poszukiwania potrzebnych mu informa
cji zamiast szukać ich sam? Problem ten nie istniał w ci«gu 
stuleci 1 występił dopiero niedawno. Spowod,owała go "eksplozja 
informacji" i bardzo szybki wzrost liczby naukowców. Według 
Price's /7/, 80 do 90% badaczy, którzy istnieli kladykolwlek. 
Żyje obecnie", podczas gdy liczba publikacji "ulega podwojeniu 
w okresie 10 do 15 lat".

Ze względu na to. Ze ilość informacji jest ogromna, nale
żało utworzyć - obok istniejęcych juZ bibliotek - ośrodki in
formacji 1 dokumentacji naukowej 1 technicznej, zatrudniajęce 
v/ykwalifikowany personel, których celem jest zbieranie, prze
twarzanie i udostępnianie róZnym typom użytkowników Intereeuję- 
cych ich informacji. Utworzono równieZ" i tworzy się. zwłaszcza 
w Stanach Zjednoczonych i w Europie zachodniej - przy wykor:^y- 
staniu osięgnięć informatyki - bazy i banki danych dostępne ze 
pomocę sieci teletransmisji, komputeryzuje ośrodki dokumenta
cji. czyli ulepsza i rozwija środki 1  techniki informacyjne.

Oednocześnie, aby właściwie zaspokoić potrzeby użytkowni
ków. przeprowadza się badania dotyczęce użytkowników, uwzględ
niając ich właściwości społeczno-zawodowe, sposoby zachowania 
się. motywacje, postawy, opinie, oczekiwania, potrzeby 1  Ży
czenia /8/.

"Według dokumentalisty, badacz jest partnerem trudnym, 
który stawia niejasne pytania, nie ma albo ma mało zaufania 
w stosunku do ośrodków dokumentacji, woli uZywać nieformalnych 
sieci Informacji" /6/.

Postanowiono zatem kształcić użytkowników, uczulać ich na 
problemy zwięzane z dokumentację i informację naukowę, uczyć



stosowania rólnych technik dokuaenracyjnych. Michel 0. Menou 
/6/ plszs. że należy przewidyivac "kształcenie użytkowników, ma
jące na celu utworzenie Indywidualnej 1 zblorowrej świadoaoóci 
dotyczącej współczesnych warunków Infornacjl, ułatwienie przy 
stosowania sposobów zachowania się. oraz dzlałaó, których celem 
Jest zdobycie wiadomości lub kwalifikacji w zależności od po
trzeb Informacyjnych",

Niemniej faktem Jest, że chociaż ulepsza się narzędzia 
dokumentacyjne, tworzy z myślę o użytkowniku najbardziej złożo
ne systemy informacyjne, użytkownik Jest zmuszony do zwracania 
się do personelu ośrodków 1  instytucji zajmujęcych się dokumen
tację, który powinien zaspokajać Jego życzenia zwlęzane z wy
szukiwaniem 1  dostarczaniem odpowiednich dokumentów.

Ponieważ kontakty 1 relacje między użytkownikiem a doku
mentalistę sę nieuniknione, postanosrlono sprswdzić ich prze
bieg 1 stwierdzić. Jakie przeszkody nogę występić w procesie 
komunikowania się między użytkownikiem a dokumentalistę.

W naszym przypadku użytkownikiem był pracownik naukowy w 
dziedzinie nauk śclałych /chemik lub fizyk/, będź też w dzie
dzinie nauk humanistycznych /przede wszystkim w dziedzinie li
teratury 1 lingwistyki/. A zatem był on wyspecjalizowany i wy
magaj ęcy.

Jego partner - dokumentalista był zatrudniony w większoś
ci przypadków w ośrodkach dokumentacji na uniwersytecie lub w 
Instytutach badawczych.

Wybór komunikowania się między pracownikiem naukowym a do
kumentalistę był Interesujęcy równlsż z tsgo względu, że owo 
komunikowanie się dotyczy określonej tematyki odnoszęcej się do 
różnych dziedzin nauki, co zakłada używanie określonego Języka. 
Ponadto specjalista w dziedzinie dokumentacji może dokonywać 
prób łęczenia różnych gałęzi nauki, dostarczajęc badaczom in
formacji uzupełniajęcych, dotyczęcych Jedynie pośrednio ich 
dziedziny badań,

W celu określenia czynników negatywnych w procesie komuni
kowania się między naukowcem a dokumentalistę, przeprowadzono 
ankietę wśród Jednych 1 drugich, poeługujęc się uprzednio opra- 
cmwanyai kwestionariuszami. Jednakże przed omówieniem odpowie-
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dzl na kwest loner lu8ze« uwalamy za celowa przedstawienia nie
których podstawowych pojęć dotyczących komunikowania się oraz 
paru modeli komunikacji bezpośredniej« a tak2 e czynników* któ
re nogę stanowić przeszkodę w realizacji skutecznej komunika
cji.

PROCES KOMUNIKOWANIA Się LUDZI

Pojęcia komunikowania, procesu komunikacji lub aktu komu
nikacji sę stosowane w różnych rozumieniach tego terminu, albo- 
wxem komunikacja ludzka /komunikowanie się/ noże i Jest rozpa
trywane z różnych punktów widzenia.

Ze względu na to, że nauka o komunikowaniu się Jest naukę 
wielodyscyplinowę, socjologowie kładę nacisk na socjologiczne 
aspekty procesu komunikacji, czyli na właściwości socjologiczne 
interlokutorów, psychologowie podkreślaję aspekty psychologicz
ne partnerów. Jak np. ¥vystępowanie stereotypów 1 schematów myś
lenia wyrażajęcych się w tym procesie, językoznawcy zaś na as
pekty Językowe, Język Jest bowiem podstawowym środkiem konuniko* 
wanla się - komunikujemy się mówlęc, używajęc Języka.

Wspomnieliśmy tu tylko niektóre z możliwych ujęć, ponieważ 
istnieję także ujęcia semantyczne, semiologlczne, transakcyjna.

Komunikowanie się polega na formułowaniu wypowiedzi Języko 
wych, będęcych połęczeniarai znaków Językosr/ch, obdarzonych pewn 
formę, wynikajęcę z systemu Języka, oraz treścię semantycznę. 
Oest to Jednocześnie narzędzia działania w świacie społecznym, 
ponieważ mówlęc do partnera działa się w pewien sposób, pragnie 
się, aby wykonał coś, żęda się czegoś od niego, tłumaczy mu się 
coś itp. /4/. W czasie tego procesu dwaj partnerzy - nadawca i 
odbiorca - sę we wzajemnej relacji, a wypowiedzi i sposób zacho 
wania się pierwszego z nich wywołuję odpowiednie odpowiedzi i 
reakcje drugiego 1  odwrotnie.

Zdaniem zwolenników szkoły “transakcyjnej" komunikowania 
się, popularnej obecnie w Stanach Zjednoczonych, nie można nawę 
rozróżnić nadawcy i odbiorcy, każdy z nich bowiem Jest- Jednoczę 
śnie Jednym i drugim.
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PRZESZKODY W KOMUNIKOWANIU Się MięOZY LUDŹMI

Wladofflo dobrze« ±e koatunlkowanie alę między ludźmi może 
niekiedy, a nawet często zawleóć l źe partnerzy nie oslęgaję 
zamierzonych celów.

Aby lepiej poznać przyczyny tego etanu rzeczy, to znaczy, 
aby umiejscowić czynniki negatywne przeszkadzaJęce w komuniko
waniu alę i utrudnlajęce Ja oraz znaleźć ich źródło, przestu
diowano niektóre prace na ten temat. Omówimy Je w sposób ogól
ny, potem zać przedstawimy model komunikacji interpersonalnej, 
który zastosujemy do badanie relacji między badaczem a dokumen
talistę.

Według Badury /2/ niepowodzenia w komunikowaniu się wyni- 
kaję będź z braku zrozumienia będź też z nieporozumienia.
W pierwszym przypadku odbiorca nie rozumie tego, co mówi nadaw
ca /poszczególnych słów lub całego przekazu/, nie może więc 
przypisać im odpowiedniego znaczenia. Wynika to albo z "szumów" 
występuJęcych w procesie komunikowania się, które powoduję, źe 
odbiorca nie może zrozumieć tego, co mówi mu Jego partner - sy
gnały dźwiękowa nie docieraJę do niego - albo, dlatego źe nie 
zna słów użytych przez swego partnera /Język wyspecjalizowany, 
dialekt, żargon itp./.

W drugim przypadku nadawca i odbiorca przypisuję tym sa
mym słowom /tym samym znakom Językowym/ różne znaczenia, a więc 
każdy rozumie co innego przez to samo słowo. Nieporozumienia 
wynlkaję z "różnic w biografiach indywidualnych partnerów, bę- 
dęcych zawsze biografiami społecznymi", a przyczynę ich Jest 
zwłaszcza przynależność do różnych grup społecznych 1  organiza
cji.

Aby komunikowanie się między partnerami dało pozytywne wy
niki, konieczne Jest przede wszystkim uzgodnienie znaczenia u- 
żywanach terminów.

To, że komunikowanie się między ludźmi niekiedy zawodzi, 
nie daj-ęc przewidywanych wyników, badał również P. Schaeffer /8/. 
Starał się on znaleźć przyczyny tych niepowodzeó. Analizował on 
głównie fakt polegajęcy na tym, że ta sama informacja może być 
różnie przyjęta przez partnerów, w swoim modelu komunikowania
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się /rys. 1/ Schaeffer stwlerdzlłt że odaienne Interpretacje 
tego eafflego koaunikatu były nie tylko erynlklen czynników języ 
kowych i semantycznych, ale także czynników zwlęzanych z ogól 
nę dziełalnościę nadawcy 1 odbiorcy, a zatea były. zależne od 
sytuacji, w której zachodziło komunikowanie elę. Schaeffer pô
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dzielił proces komunlkoivenio się na dwie płaszczyzny: płaszczy 
znę koeunikatu l płaszczyznę sytuacyjnę. Obie te płaszczyzny od- 
dzlałysruję na slabie, a powodzenie koaunlkowanla się zale±y za
równo od idaszczyzny koaunlkatu, Jak 1  od płaszczyzny sytuacyj
nej, Miejeca, w których nogę występie przeszkody w komunikowa
niu oznaczono na Jego rysunku przekreślonymi kreskami.

Ten saa problea zwrócił uwagę innych badaczy. Zdaniem
O. Anziau i 0.3. Hsrtina /1/. przeszkody w koaunikowaniu się 
występuję na pozionie nadawcy 1 na poziomie odbiorcy. Przeszko
dy na poziomie pierwszego to elementy obiektywne, takie Jak kon- 
ceptualizacja przekazu zalaZnia od sytuacji i oczekiwanego celu, 
elementy osobowości /kaZdy człowiek przedstawia rzeczy w swój 
własny sposób, kładęc nacisk na pewne elementy, co m.in. zależy 
od stereotypów myślenia i uprzedzeń/ oraz elementy psychosocjo- 
loglczne. Jak status społeczny i rola podmiotu. Język i normy 
grupy, do której należy. Te same elementy występuję na poziomie 
odbiorcy.

Na podstawie tych prac utworzono model komunikacji inter
personalnej /rys. 2/.

Nb przedstawionym modelu widać Jasno, że przeszkody w ko
munikowaniu się mogę występie będż na płaszczyźnie formułowa
nia przekazów, będż też na płaszczyźnie ich interpretacji.
W pierwszym przypadku będę one zależały od właściwości nadawcy, 
czyli od czynników psychologicznych, socjologicznych i kulturo- 
'wych, w drugim zaś od tych samych czynników u odbiorcy.

Oeśll chodzi o czynniki psychologiczne, będę to stereotypy 
myślenia /będęce zarazem czynnikami socjologicznymi, zależę one 
bowiem od przynależności Jednostki do określonej grupy lub or
ganizacji/, schematy myślenia, a ze względu na mechanizmy dzia
łania: projekcja, identyfikacja i stłumienie w sensie Freuda.

Czynniki socjologiczne to przynależność do określonej gru
py lub organizacji, z czego wynikaJę role psychologiczne 1 sta
tus ludzi, co powoduje, że maję oni różne opinie na podobne te
maty, oraz poziom wiadomości. Czynniki te mogę wpływać na spo
sób interpretacji komunikatów.

I wreszcie, za czynniki kulturowe uważać będziemy tradycje 
kulturowe 1  kulturę ogólnę nabytę w domu i szkole.
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Od tych właśnie czynników zależy apoaób fornułowania ko- 
fflunikatów i ich interpretacji, co niekiedy może powodować nie
powodzenia w komunikowaniu aię. W celu sprecyzowania pojęcie 
interpretacji, którym posługujemy aię w zaproponowanym modelu 
komunikowanie aię, odwołamy aię do semantyki wypowiedzi /4/: 

“Interpretacja tekstu wypowiedzi poprzez JeJ odniesienie 
do okoliczności aktu komunikowania się polega na aktualizacji 
znaczenia, co Jest podobne do interpretacji Języka formalnego.

3ęzyk formalny Jest interpretowany w swojej dziedzinie 
przedmiotowej 0, kiedy odpowiednia terminom tego Języka przypo- 
rzędkowuje się przedmioty, właściwości i relacje między przed
miotami należęcyml do dziedziny przedmiotowej 0 ~.

METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAf̂ l

Część praktyczna pracy polegała na ankiecie skierowanej 
do dokumentalistów 1 pracowników naukowych. Ze aorględu na to.
Ze pierwsi z nich to specjaliści do spraw informacji, których 
zadaniem Jest dostarczenie JeJ użytkownikom /w naszym przypad
ku pracownikom naukowym w dziedzinie nauk humanistycznych,zwła
szcza literatury, oraz w dziedzinie nauk przyrodniczych/, dru
dzy zaś potrzebuję informacji dotyczęcej ich profili zaintere
sować, czyli dotyczęcej ich dziedzin badać, kwestionariusze 
różniły się. Zawierały one Jednak pytania wspólne dla dwóch 
grup psób ankietowanych 1 rzeczę interesujęcę było porównanie 
ich odpowiedzi na te same pytania.

Podstawowym celem skierowanego do dokumenteliatów kwestio
nariusza /zał.l/ było zapoznanie się z wymaganiami użytkowników 
oraz stwierdzenie. Jak przedstawiaję się relacje między dokumen
talistami a użytkownikami. Służył on Jednak także do scharakte
ryzowania dokumentalistów odpowiadajęcych na nasza badania an
kietowe, wiadomo bowiem, że organizacja pracy 1 Jakość odpowie
dzi zależę również od rodzaju ośrodka informacji 1 dokumentacji 
i Jego zaeobów. I wreszcie, ostatnie pytanie zostało postawione 
po to. aby zobaczyć, w Jaki sposób zdaniem dokumentalistów moż
na polepszyć skuteczność dokumentacji naukowej 1  technicznej, 
a tym samym w większym stopniu zaspokoić potrzeby użytkowników.
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Ostatnie pytania znajdowało •lę również w kwaatlonrrluazu« 
aklerowanya do pracowników naukowych* 1  rzeczy interaauj«c9 o- 
kazało alę porównanie w dalszej cz^cl pracy odpowiedzi dwóch 
ankietowanych prup.

Ponieważ liczba dokumentalistów* którzy odpowiadali na py
tania* nie była dostatecznie reprezentatywna* nie aożna było 
przeprowadzić obliczeń etatystycznych* niennlej odpowiedzi o- 
kazały się znaczęce. W istocie* badanlaal ankietowywl objęto 
dziesięciu dokumentalistów z ośrodków dokumentacji naukowej 1  
technicznej w Lyonie 1 w Grenoble /zob. zał. 2/.

Następny kwestionariusz przygotowano dla użytkowników oś
rodków informacji 1  dokumentacji* czyli pracowników naukowych 
w dzxedzinie nauk humanistycznych i pracowników naukowych w 
dziedzinie nauk ścisłych' /zał. 3/.

WYNIKI ANKIETY 

Odpowiedzi dokumentalistów

Oeśli chodzi o pytanie* dotyczęce automatyzacji ośrodka* 
odpowiedź była* niezależnie od typu ośrodka* zawsze negatywna. 
2aden ośrodek nie był skomputeryzowany* co bez wętplenia mogło
by ułatwić pracę dokumentaliatów.

Ośrodki* których listę podano w zał.2,były przede wszystkim 
ośrodkami dokumentacji epecjaliatycznej w różnych dziedzinach* 
takich Jak urbanizacja* papiernictwo* kataliza* fizyka Jędrowa* 
matematyka; ośrodek biblioteczny dokumentacji w INSA i ośrodek 
dokumentacji w GENG były ośrodkami dokumentacji ogólnej. Ośrodek 
Wydziału Urbanizacji był. zarazem ośrodkiem dokumentacji specja
listycznej i ogólnej.

Odpowiedzi na trzecie pytanie wskazuję* że użytkownicy o- 
środków dokumentacji to będż naukowcy w dziadzinie nauk ścisłych 
/Jeśli chodzi o Ośrodek GENG* Instytutu Badań nad Katalizę* 
Francuskiej Szkoły Papiernictwa* Instytutu Fizyki OędroweJ/* ma
tematycy /Wydział Matematyki/* będź naukowcy w dziedzinie badań 
społecznych 1 politycznych - ekonomiści* Inżynierowie 1 eocjolo-
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gowl* /Oirodek Wydziału Urbanizacji/ i nauczyciele w Studium, 
doradcy pedagogiczni 1  nauczyciele w ezkołach średnich.

Naatępne pytanie dotyczyło użytkowników, wziąwszy pod O'- 
wagę, że rodzaj pytaó etawianych dokumentaliście mógł zależeć 
od poziomu naukowego użytkowników. Zależnie od typu ośrodka, 
użytkownikami byli: etudenci 2 cyklu /Politechnika w Grenoble/ 
będż też charge de recherchee, mattre de recherchee, directeur 
de recherchee, docenci 1  profesorowie.

Poszukiwane dokumenty były to zarówno dokumenty pierwotne, 
jak wtórne z wyjętkiem- użytkowników w Ośrodku Studium Nauczy
cielskiego, Politechniki w Grenoble, Szkoły Francuskiej Papier
nictwa i Wydziału Matematyki, gdzie użytkownicy poszukiwali 
zwłaszcza dokumentów pierwotnych. Fakt ten można wytłumaczyć 
charakterem ich pracy.

Natomiaet dokumenty wtórne były wykorzystywane bardzo czę
sto przez badaczy w dziedzinie chemii 1 fizyki. Oeżell chodzi o 
sieci i systemy dokumentacji, stosowane w celu uzyskania dostę
pu do baz i banków danych, w których stawia się pytanie - metodę 
konwersacyjnę i metodę en batch^^ - to nie sę one praktycznie 
wykorzystane ze względu na to, że większość użytkowników nie wie
0 ich latnieniu i o korzyściach, które można z nich uzyskać. Na
leży tu dodać również, że żaden z ośrodków dokumentacji, w któ
rych pracowali respondenci, nie był skomputeryzowany, wynika z 
tego, że nawet ci użytkownicy, którzy mogliby i chcieli je u- 
żytkować, nie mogę tego robić, brakuje bowiem sieci zinformaty- 
zowanych.

Na pytanie szóste, czy dokumentalista ma trudności w kon
taktach z naukowcami,a jeżeli tak, to czy spowodowane to jest 
żle postawionym pytaniem lub niezdecydowaniem naukowca oraz na 
pytanie siódme czy dokumentaliście udaje się pomóc naukowcom w 
ich dziedzinie epecjelizacjl lub w dziedzinach komplementarnych
1 czy srynika to z niemożliwości zrozumienia pytań, ze względu 
na to, że dziedziny badawcze sę wyspecjalizowane, uzyskaliśmy 
odpowiedzi dwojakiego rodzaju. Zdaniem niektórych dokumentalis-

X/batch /ang./ - porcja. Po postawieniu pytań bazie danych wyni
ki otrzymuje się następnego dnia lub za parę dni w tzw. por
cjach /partiach/.
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tów trudności nia Mryatępujf - nigdy nia odczuivaję oni trudności 
w zaspokojeniu potrzeb użytkowników, ale- według innych - spra
wa wcale nie przedstawia elf tak prosto.

W pierwszej grupie odpowiedzi, trzech na dziewigciu doku- 
aentalistów nie olało trudności w kontaktach z badaczaoi i za
spokajało zawsze ich żądania. Jedna osoba nie olała trudności 
w stosunkach z badaczaoi. ale nie w pełni odpowiadała na ich 
pytania “ponieważ brakowało środków /dokuoentacji i koopetentne- 
go personelu/". Nie wynika to ze złego przygotowania dokumenta
listów. co zakłada niemożliwość zrozuolenia pytań, ale z braku 
środków będących w dyspozycji oałych ośrodków dokumentacji.
Inny dokumentalista z taj grupy nie olał na ogół trudności w re
lacjach z naukowcem. “Jeżeli zaś one występowały, zdarzało się 
to w poczętkowej fazie badań, ale wtedy właśnie potrzebna Jest 
pomoc". 1 wreszcie Jedna osoba nie odpowiedziała na to pytanie.

Druga grupa liczyła trzy odpowiedzi. W tym przypadku doku
mentaliści widzieli Jasno trudności zwięzane z zaspokojeniem po
trzeb naukowców i z wyborem dokumentów odpowiadaJęcych na ich 
pytania. Oeden dokumentalista stwierdził, że aa trudności w kon
taktach z naukowcami, a ich przyczynami eę żle postawione pyta
nia /niejasne i na które trudno odpowiedzieć/, dodał Jednak, że 
udawało mu się im pomóc. Drugi respondent odpowiedział, że nie
kiedy ma trudności, spowodowane przez nieścisłe i niejasne py
tania badac^. podkreślajęc że pomaga im w miarę możliwości.

Trzecia odpowiedź była najbardziej szczegółowa. Dokumenta
lista odpowiadaJęcy na ankietę, miał niekiedy trudności w zaspo
kojeniu potrzeb naukowców, ponieważ pytania były żle stawiane i 
niejasne dla nich samych,a terminy których używali były polisemi- 
czne i w określonym kontekście zrozumiałe Jedynie przez nich. 
“Zdarza aię. że badacze odmawiaję stawiania ścisłych pytań po
nieważ: 1 / uważaję. że dokumentaliści nie będę w stania ich zro
zumieć, 2/ obawiaję się, ze względów psychologicznych, mówić o 
tematach, nad którymi pracuję, aby nikt nie znał ich tematu pra
cy i aby był on zarezerwowany wyłęcznle dla nich“.

Następne pytanie dotyczyło stanowiska dokumentalistów wobec 
stosowania metody konwersacyjnej. W tym punkcie wszyscy byli zgo
dni. podkreślajęc JeJ użyteczność, a zwłaszcza bardzo dużę
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oezczędność czasu w wyszukiwaniu żądanych danych czy referen
cji. Poruszy11 oni jednak sprawę kosztów powodujęcydh, że ee- 
tody taj nie woźna wprowadzić obecnie, ośrodki bowien nie nsję 
dosyć pieniędzy 1  wyspecjalizowanego personelu.

I wreszcie ostatnie pytanie dotyczyło środków jakie nale
ży podjęć, aby dokumentacja naukowa l techniczna była skutecz
na 1  w pełni odpowiadała potrzebom użytkowników.

> Dokumsntallata w CENG zaleca kształcenie naukowców w za
kreśla Informacji 1 dokumentacji oraz kształcenie studentów w 
tej dziedzinie, dokumentalista w Instytucie Badać nad Katalizę - 
- lepsza przygotowanie pracowników naukowych w zakresie informa
cji 1  dokumentacji, aby zn^ll jej niuanse 1 różnorodne możliwoś
ci dokumentacji zautomatyzowanej 1 ręcznej. Ich kolega w Insty
tucie Fizyki 3ędrowej stwierdza, że należy bardzo szybko sporzę- 
dzać bibliografie w piśmach analitycznych, ponieważ doniesienia 
drukuje się zbyt długo /o niektórych artykułach podaje się re
ferencje z jednorocznym opóźnieniem/, a ponadto wr/stępuję trud- 
nościw uzyskiwaniu raportów z zagranicy i prac doktorskich. 
Ookumentallsta w Wydziale Urbanistyki zaleca zwiększenie liczby 
personelu wyspecjalizowanego w wyszukiwaniu informacji i obmyś
lanie narzędzi służęcych do tego celu, a dokumentalista w Poli
technice 2 w Grenoble, przede wszystkim komputeryzację ośrodków 
dokumentacji, według dokumentalisty we Francuskiej Szkole Pa
peterii dokumentalista powinien mleć dobrę znajomość lokalnych 
i regionalnych źródeł Informacji i dokumentacji, a przyszłego 
użytkownika należy bardzo wcześnie uczyć korzystania z dokumen
tacji naukowo-technicznej. Ostatni respondent, dokumentalista w 
INSA w Lyonie stwierdza, że trzeba: 1/ informować użytkowników 
1 przygotowywać jak najwcześniej do korzystania z informacji,
2/ organizować skomputeryzowane systemy informacji, banki da
nych, dostęp do dokumentów pierwotnych, obieg informacji,
3/ przygotowywać dokumentalistów, by mogli korzystać z nowych 
systemów Informacji, a także zapoznać ich z problemami ludzki
mi zwlęzanyml z udzielaniem odpowiedzi dla użytkowników.
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Odpowiedzi użytkowi!к6«г

Uzyskano odpowiedzi eiedeanaetu uiytkowników, w tye Jede> 
nastu naukowców w zakresie nauk humanistycznych i sześciu w 
zakresie nauk ścisłych - chaaików i fizyków. N dziedzinie nauk 
hunanistycznych respondentaai byli pracownicy naukowi poczowszy 
od asystenta do profesora* natoaiest w zakresie nauk ścisłych 
pracownicy począwszy od badacza do kierownika badań /w CNRS/. 
Innyei respondentami w dziedzinie nauk ścisłych był inżynier- 
-elektronik i dwaj profesorowie.

Pytanie dotyczące trudności w kontaktach z innymi naukow- 
ceei w danej dziedzinie nauki wydaje aię nieco dziwne* ale po
stawiono Je uwzględniając możliwość porozumienia między bada
czami, którzy posługuję się Językiem wyspecjalizowanej dzie
dziny nauki* co Jak zobaczymy dalej nie musi występować w re
lacjach między pracownikami naukowymi a dokumentalistami.

Ponieważ dziedziny badań i charakter pracy naukowców w za
kresie nauk ścisłych i naukowców w zakresie nauk humanistycz
nych różnię się bardzo, gdyż pierwsi z nich wykonuję raczej 
doświadczalnę pracę badawczę* użytkownicy zostali podzieleni 
na dwie grupy. Sędziliśay, że rzaczę interesujęcę będzie porów
nanie odpowiedzi w tych dwóch grupach.

Liczba dokumentów otrzymywanych przez naukowców z zakresu 
nauk ścisłych była bardzo zmienna.

Odpowiedź na drugie pytanie* Jak nożna było się tego spo
dziewać, była negatywna. Każdy z respondentów rozumiał dobrze 
swoich kolegów z tej samej dziedziny zainteresowań i spotykał 
się z nimi z okazji spotkań naukowych i kongresów. Naukowcy 
w dziedzinie nauk ścisłych, którzy odpowiadali na ankietę, po
szukiwali informacji: pierwszy w Chemical Abstracts i w niektó
rych pismach specjalistycznych, drugi - w artykułach
naukowych i podczas kongresów naukowych, trzeci - w pismach 
specjalistycznych 1 w aktach kongresów, czwarty - w przeględa- 
niu pism, na kongresach mlv'*zynarodowych* w "preprintach”, od 
cudzoziemców przyjeżdżajęcych do zakładu* pięty - podczas kon
ferencji i kolokwiów oraz w arjtykułach i odnośnikach do ertyku7 
łów i ostatni - lekturze prac naukowych* publikacji 1  indek
sów publikacji.
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Oe±eli chodzi о proferoncje. dwaj z nich uważali, że kon« 
graay naukowo.przeglądania pisa i “praprintów'* uzupełniają się. 
podczaa gdy wśród Innych niektórzy woleli artykuły 1 pleaa ape- 
cjaliatyczna. które - dzięki bibliografiom zamieszczonym na 
końcu artykułów - uaożllwlaję odnalezienie artykułów z ich 
dziedziny badań, będź też pragnęli dysponować na miejscu "bi
bliografię zautomatyzowane".

Poprzednie pytania służyły krótkiemu scharakteryzowaniu u- 
żytkownlków, ich potrzeb 1 preferencji. Pytanie następne doty
czyło w sposób bezpośredni relacji z dokumentalistami. Na pyta
nie, czy zwracali się do dokumentalistów, odpowiedź była jedno
znaczna - NIE.

Rola dokumentalisty widziana przez naukowca z dziedziny 
nauk ścisłych polega na:

- ułatwianiu wyszukiwania dokumentów na dany temat /inży- 
nler-elektronik/;

- szybkim znajdywaniu tłumaczeń publikacji wydanych w ję
zyku rosyjskim;

- dostarczaniu jak największej części, jeśli nie całości 
intereeujęcych dokumentów;

•> wybieraniu artykułów na określony temat, Interesujęcych 
naukowca, inżyniera /klarownik badań CNRS/. Dodał on, że sam 
wykonuje pracę dokumentalisty, 1 że dokumentalista jest potrze
bny w dużych zespołach, gdzie pracuje się nad różnymi tematami 
i gdzie naukowiec musi często zmieniać temat badań;

- zbieraniu i wybieraniu informacji na dany temat /nauko
wiec w CNRS/. Dodał on, że w jego przypadku, kiedy tematy ba
dań rzadko ulegaję zalanie, pracę tę może wykonywać sam nauko
wiec :

- zbieraniu, wryszuklwaniu i rozpowszechnianiu dokumentów 
dla zalntereeowanych osób.

Ponieważ naukowcy w dziedzinie nauk ścisłych nie zwracaję 
się do dokumentalistów, otrzymaliśmy tylko dwie odpowiedzi na 
pytanie, czy dokumentaliści dostarczaję zawsze właściwej infor
macji.

Pierwszy respondent poddał w wętpliwość słuszność wyboru do
kumentów za pomocę deskryptorów lub prof iii;dostrzegał trudności

51



itłaścimego IndekeoManla dokuaentów* którego dokonują alf w ca
lu ich późniejszego wyszukiwania. Przyczyny, z powodu których 
dokumentalista nie mógł zaspokoić jego wymagań, wynikały prze
de wszystkim ze specjalizacji jego dziedziny badań, następnie 
zaś z przyzwyczajeń w pracy, a także z niedostatecznego przygo
towania dokumentalistów. Inny uważał, że powodem trudności była 
specjalizacja jego dziedziny badań i, z pewności#, złe przygo
towanie dokumentalistów.

Ostatnie pytanie dotyczyło środków, które mogę ulepszyć 
relacje między badaczem a dokumentalistę. Uzysksno następujęcs 
odpowiedzi:
- praktyka /profesor chemii/,
- eliminacja długich i nudnych, zawsze niekompletnych kompila
cji,

> informacje dwukierunkowe,
- automatyczny wybór żędanego tematu z możliwości# kontrolowa
nia tego wyboru /inżynier-elektronik/ - co, w gruncie rzeczy, 
sprowadza się do stosowania metody konwersacyjnej,

- łatwo dostępne wyszukiwanie automatyczne /badacz w CNRS/.
W grupie użytkowników z dziedziny nauk humanistycznych po

stawiono pytania dziesięciu naukowcom, z których jeden był pro
fesorem historii, inni zaś będź specjalistami z zakresu litera
tury - francuskiej, angielskiej i niemieckiej - będź też języ
koznawcami specjalność: fonetyka i dialektologia/ Byli to wy
kładowcy, poczynajęc od asystentów do profesorów, przy czym wię
kszość z nich to profesorzy.

Dostawali oni bardzo różnę liczbę dokumentów w określonym 
czasie. Aby uzyskać Informacje, korzystali oni a.in. z biblio
grafii, kolokwiów /rzadko/, biuletynu sygnalizujęcego CNRS, 
kart analitycznych CNRS, księźek, listów, rozmów telefonicznych 
z kolegami z własnej specjalizacji. Ośrodka dokumentacji na U- 
niwersytecie. Ośrodka Badań Słowiańskich, wykazów czeeopiem, 
biuletynu krytycznego i baz bibliograficznych.

Wynika z tego, że naukow^'y w dziedzinie nauk humanistycz
n y c h  używali wszystkich dostępnych środków poszukiwania infor
macji. Z reguły były to bibliografie i przeględanie pism, ale 
dosyć często kontakty osobiste, kolokwia, preprinty,itp. O ba-
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xach danych i о biuletynie eygneliżącyJnye wepoeniano Jedynie 
dwa razy. Niekiedy, ale rzadko, badacze nówlli również o ośrod
kach dokuwentacji.

Wśród odpowiedzi dotyczących wyboru środków używanych do 
wyazukiwanla Inforaacjl. sześć osób na dziesięć odpowiedziało, 
że różne środki wyszukiwania informacji uzupełniają się. Je
den badacz najchętniej korzystał z bibliografii, drugi z kon
taktów osobistych, trzeci z plan specjalistycznych, a czwarty 
z kart analitycznych CNRS opracowanych tematycznie i pojęcia
mi.

Na pytania, czy humaniści mają zwyczaj zwracać się do do
kumentalistów, przeciwnie do odpowiedzi naukowców w dziedzinie 
nauk ścisłych, odpowiedzi były podzielone. Pięciu naukowców 
nie zwracało się nigdy do dokumentalistów. Jeden zwracał sxę 
niekiedy, pięciu pozostałych zwracało się do ośrodków dokumen
tacji.

Zdaniem tej grupy użytkowników,rola dokumentalisty w wy
szukiwaniu interesujących ich informacji polega na:
- wyszukiwaniu dokumentów trudno dostępnych i dostarczaniu in

formacji bibliograficznych,
- dostarczaniu informacji w celu umiejscowienia rzadkiego do
kumentu.

Nie każdy Jednak naukowiec Jest tego zdania; czasem uważa, 
że to on tworzy informację i wie więcej niż dokumentalista.

Potrzeby użytkowników były zaspokojone w 50So /Jeden nauko
wiec nie dał odpowiedzi/. Podamy tu odpowiedzi negatywne, z nich 
bowiem wynika dlaczego dokumentaliści nie nogą zaspokoić potrzeb 
naukowców.

Profesor literatury włoskiej stwierdza, że dokumentaliści 
nie dostarczają właściwej informacji, ponieważ nie znają dosta
tecznie ściśle kryteriów JeJ wyboru,a przecież Jest to dziedzina 
interdyscyplinarna. Profesor historii mówi, że wynika to**z braku 
przygotowania, kultury, ciekawości naukowej", to zaś, że nie mo
gą wyszukać informacji "Jest wynikiem specjalizacji dziedziny 
badawczej i złego przygotowania dokumentalistów", natomiast pro
fesor lingwistyki angielskiej stwierdza, że dokumentaliści nie 
dostarczają mu informacji, bo nie mogą być specjalistami w Je-
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go dziedzinie badavrczej. Dodaje on« ±e dokuaentaliści nie воду 
we właściwy apoaób odpowiedzieć na Jago pytania być wota wsku
tek Jego przyzwyczajeń badawczych, z pewnościf Jednak z powodu 
niedostatecznego przygotowania dokunentalistów w Jego technicz
nej /wyspecjalizowanej/ dziedzinie. Natoaieat asystent fonety
ki i dialektologii odpowiada. Ze dokumentaliści udzlelajg od
powiedzi. gdy chodzi o poszukiwania wykazów ogólnych, a trud
ności pojawiaJa się. gdy trzeba odpowiedzieć na pytania doty- 
częce węskiej dziedziny.

Na ostatnie pytanie dotyczęce środków mających na celu 
ulepszenie relacji między badaczem a dokumentalistę, otrzyma
liśmy siedem odpowiedzi, ponieważ pięciu respondentów nie od- 
powxedzxało.

Były one następujęce:
- "lepsza koordynacja informacji na temat treści różnych bi- 

blxografii lokalnych" /asystentka fonetyki/; ^
- "spowodować, żeby dokumentaliści byli w stanxe wyszukiwać 

istniejęce informacje; utworzyć w tym celu organizację mię- 
dzynarodowę. która ułatwi ich pracę" /profesor lingwistyki 
ogólnej i porównawczej/,

- "trzeba, żeby kartoteki tworzone przez CNRS obejmowały 
również pozycje księ±kowa" /profesor lingwistyki angielskiej/.

- "zwiększenie liczby i lepsze przygotowanie różnych instytucji 
zajmujęcych się dokumentację /specjalizacja, naukowość/" 
/profesor historii/.

- "dokumentaliści powinni odbywać razem z naukowcami kształcę- 
cy staż na temat tworzenia kartoteki tematycznej nie na pod
stawie uprzednio ustanowionych kryteriów formalnych, ale na 
podstawie nowych relacji ustalonych poprzez osięgnięcla ba
dawcze w danej dziedzinie nauki/profesor literatury włoskiej/.

Af^ALIZA UZYSKANYCH ODPOWIEDZI

Ze względu na to, że badania ankietowe były skierowane 
do dosyć ograniczonej liczby dokumentalistów i pracowników nau
kowych, uzyskane wnxoski można uważać za przybliżone lub ze ten-
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daneJa ogólne. Aby zobaczyć« jak ćw problaa przadatawia aię 
na płaszczyźnie ogólnej« 1 aby potwierdzić i rozwinąć wyniki 
naszych badan 1 wynikaj«ce z nich wnioski, albo teź ie zaprze
czyć, podobne badania należałoby wykonać wśród dużo większej 
próbki dokueentalistów i pracowników naukowych.

Oaźell chodzi o analizę odpowiedzi naukowców, to została 
ona dokonana w podzxala na dwia grupy użytkowników - naukowców 
w dziedzinie nauk śclałych i naukowców w dziedzinie nauk huma
nistycznych. Podjęto próbę określania ich postaw wobec dokumen
talistów. przedstawienia przeszkód wyetępujęcych w procesie 
komunikacji pracowników naukowych z dokumentalistami oraz 
sprawdzenia, czy sę ona takie same w dwóch grupach responden
tów, czy toż różnię się. Ponadto, przeprowadzono analizę odpo
wiedzi dokuaentallstów - także bardzo znaczęcych przy badaniu 
Ich relacji z naukowcami.

Naukowcy w dziedzinie nauk ścisłych, jak to wynika z 
ich odpowiedzi, korzystaję z różnych źródeł Informacji, takich 
jak bibliografie, akta z kongresów, czasopisma specjalistyczne 
z artykułami zaopatrzonymi w bibliografie. Oprócz tego korzys
ta ję z "preprlntów'. uczeatnlczę w kongresach międzynarodowych, 
uzyskuję informacje drogę kontaktów osobistych. Stosuję zatem 
formalna i nieformalne środki dostępu do informacji, ów ostat
ni spoeób postępowania więżę się z występowaniem “niewidzial
nych kolegiów": termin ten został wprowadzony 1 użyty po raz 
pierwszy przez Price'e w jego księżce o nauce /7/.

Price stwierdził, że we wszystkich dziedzinach nauki pow
staję mała grupy naukowców, którzy tworzę dużo więcej niż inni 
1 komunikuję aię często między sobę posługujęc się kanałami 
nieformalnymi, jak telefony, korespondencja, kolokwie i kongre
sy. wysyłanie nadbitek.

Komunikowanie się za pomocę kanałów nieformalnych daje wie
le korzyści, zwłaszcza oszczędność czasu i możliwość obustronnej 
wymiany. 3. Halkin w swojej pracy na temat potrzeb informacji 
poruszył ten sam problem /3/.

Sieć uczonych daje trzy podstawowe korzyści:
- pod każdym adresem znajduje się specjalistę zaznajomionego z 

najnowszymi oslęgnięciami naukowymi w określonej dziedzinie.
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• na ogół inforoiacjs Jest najnowsza.
- "urzędzenle'* Jest skłonne do podjęcia dialogu. Jest **konwer> 
sacyjne".

Faktem Jest Jednak, że Istnienie “niewidzialnych kolegiów" 
nie zawsze Jest korzystne dla wspólnoty naukowej, ponieważ ln« 
formacja będęca w obiegu w tych “kolegiach" Jest dostępna tyl
ko dla ograniczonej liczby naukowców. Nie Jest publikowana i 
dostępna dla wszystkich.

Dlaczego pracownicy naukowi w dziedzinie nauk ścisłych 
г.'е korzystali z baz i banków danych? Wydaje się, że aożna to 
wytłumaczyć dwojako. Po pierwsze, większość ośrodków informa
cji naukowej i technicznej w instytutach badawczych 1 w szko
łach wyższych nie Jest skomputeryzowana. Po drugie, naukowcy 
ci niewiele wiedzę o nowoczesnych metodach wyszukiwania infor
macji i o korzyściach, które można z nich uzyskać w ich pracy 
zawodowej, należy zatem poinformować ich o tych metodach oraz 
nauczyć posługiwania się nimi.

0 tym, że nie Jest to czymś niemożliwym, uczę nas doświad
czenia amerykańskie. Letullier w swoim artykule na temat użyt
kowników informacji zauważa, że Jeżeli chodzi o stawianie py
tań bezpośrednię metodę konwersacyjnę w Stanach Zjednoczonych 
w 1975 r. /5/:

10 % pytań wykonali sami użytkownicy,
- 45% zapytań postawiono, kiedy badacz znajdował się obok 
analityka przy stawianiu pytań,

- największe zastosowanie metody konwereacyjnej miało miejsce 
na uniwersytetach i w wyższych szkołach".

Z odpowiedzi naukowców w dziedzinie nauk ścisłych wynika, 
że nie maję oni zvryczaju zwracania się do dokumentallatów.
A zatem można by wnioskować, że w tym przypadku problem prze
szkód w komunikowaniu się między badaczem a dokumentalistę nie 
występuje, ponieważ komunikowanie to nie odbywa się. Stwierdze
nie to Jest Jednak fałszywe, ponieważ brak komunikowania się 
jest równoznaczny z Jego niepowodzeniem. Skędinęd,właśnie w 
taki znaczęcy sposób naukowcy w dziedzinie nauk ścisłych poda
ję w wętpliwość użyteczność tworzenia ośrodków dokumentacyjnych 
1 kształcenia personelu wyspecjalizowanego w zakresie dokumen-
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tacji naukowej i technicznej, której praca powinna umożliwić 
zaepokojenle ich potrzeb.

Oprócz tego sami naukowcy w dziedzinie nauk ścisłych wy
znaję, ±e oczekuję od dokuaentellstów wyboru artykułów, który
mi eę zainteresowani, dostarczania im dokumentów na dany temat, 
itp. Ulepszenia pracy ośrodków informacji i dokumentacji pole
ga - ich zdaniem - na praktyce, informacji dwustronnej, automa
tycznym wyborze żędanego tematu z możliwościę kontroli tego wy
boru, czyli na łatwo dostępnym automatycznym wyszukiwaniu da
nych.

Эак więc wytłumaczyć fakt, że nie zwracaJę się do doku- 
mentaliatów? Czy wynika to Jedynie z braku zaufania? Ale, dla
czego w tym przypadku, nie chcę oni uznać, że cl ostatni sę w 
etanie spełnić ich żędania? Dlaczego akt komunikowania się nie 
odbywa aię? Sędzimy, że przyczyny tego stanu rzeczy sę wielora
kie.

Po pierwsze, naukowcy w dziedzinie nauk ścisłych korzys
ta Ję z różnych źródeł informacji, ale za względu na to, że ich 
dziedziny badań sę węskle 1 wyspecjalizowane, sę oni w stanie 
uzyskiwać informację sami - albo przynajmniej tak im się wy
daje. Po drugie, dokumentalista będęcy specjalistę tylko w 
dziedzinie dokumentacji nie może, nawet gdyby znał profil ba
dań pracowników naukowych, wyszukać im i dostarczyć dokumenty, 
które mogłyby świadczyć o użyteczności ośrodka dokumentacji.
1  wreszcie, trzecia przyczyna polega na tym, że dialog może dać 
wartościo«]re wyniki tylko wtedy, gdy dwaj partnerzy maję ten 
earn lub zbliżony poziom wiedzy. Naukowiec w zakresie nauk ści
słych, podobnie Jak niektórzy badacze w zakresie badań humani
stycznych, Jest nieufny a priori wobec ośrodków informacji i 
dokumentacji, a owa nieufność wynika z przyczyn psychologicz
nych.

Stawia on sobie, nawet nieświadomie, pytanie: "W Jaki spo
sób dokumentalista, który nie ma najmniejszego pojęcia o chemii 
/fizyce, matematyce itp./ może zrozumieć moje pytania i odpo
wiedzieć na nie. Czy to możliwe?*.

Skędinęd dwóch spośród naukowców z dziedziny nauk ścis
łych, wypełńlaJęcych naszę ankietę odpowiedziało, że trudności
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związane ze akuteczn^ koaunlkacje z dcJkuaant alia tael aynikały 
z niadoatatacznego przygotowania dokuaantallatów.

Naukowcy w dzladzlnla nauk huaanlatycznych. podobnie 
jak badacza w dziadzinie nauk ściałych. korzystali z ró±nych 
środków inforaacjif ale przeciwnie ni± oni dosyć często zwra
cali się do dokuaentaliatów. Oczekuję oni od dokuaentalistów 
poaocy w wyazukiwanlu dokuaantów trudno doatępnych. Jak naj
większej ilości inforaacjl, bibliografii z nlazawodnę karto
tekę tematycznę« udostępnieniu bibliografii ogólnych - w wlęk- 
szya więc stopniu ni± naukowcy w dziedzinie nauk ściałych,sta- 
raję się korzystać z bibliografii ogólnych. Wynika to z cha
rakteru ich pracy /niektóre badania w naukach huaanletycznych 
sę wlelodyacypllnowe/. Ponieważ zakres badań prowadzonych przez 
niektórych naukowców Jóat szerszy* potrzebuję oni z koniecznoś
ci większej ilości inforeacji na teaaty nla tak węskie«.jak w 
zakresie nauk ścisłych. Zwracaję się oni zatea częściej do o- 
środków dokueentacji, które eaję lub powinny dyaponować biblio
graf lani dotyczęcynl wielu dyscyplin naukowych. Эак Już wapon- 
niano. pięciu z nich było zadoisolonych z pracy ośrodków infor- 
nacjl 1 dokueentacji.

Czy Jednak no±na wierzyć we wszystkie odpowiedzi pozyty
wne? Zdarza się* te dokunentallści eogę ponóc naukowcon, ale 
czy Jest to zawsze nożllwe? Sędziny* że niektórzy badacze nie 
chcę poddawać w wętpllwość pracy dokunentalistów* którzy stera- 
ję się pracować Jak najlepiej; dlatego też odpowiadajęc na na
sze badanie ankietowe uważali* że trzeba ich bronić.

Ankieta wykazała Jednakże* że letnieję również potrzeby 
niezaspokojone.

Zarzuty wobec dokunentalistów to najczęściej brak przygo
towania /kultury ogólnej* ciekawości naukowej/* co powoduje.że 
nie nogę oni zrozunleć* o co chodzi naukowcon. Dokunentallści 
znaję netody wyszukiwania infornacji, ale niekiedy to nie wy
starcza , nie widzę oni bowiem w określonej dziedzinie nauki re
lacji niędzy terminem i pć^ęcieni* co Jest zupełnie oczywiste 
dla naukowców. W tym przypadku czysto formalne kryteria wyezu- 
kiwania informacji sę niewystarczajęce.

Niepowodzenia w konunikowaniu się między pracownikien nau
kowym a dokumentalistę wynikaję w gruncze rzeczy z dwóch zasad-
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nlczych przyczyn. Plerwszf z nich Jest dziedzina epecjalizacjl 
naukowców - bez względu na to« czy Jest one szeroka czy węska, 
dokueentell#ci gubię się w niej. 1  druga, wyjaóniajęca plerw- 
ezęt dokueentaliścl nie eę dostatecznie przygotowani do tego, 
aby ich dialog z naukowcaai był owocny. Nie zaweze udaje im 
•If zrozumieć i dobrze Interpretować ich pytania, pojmować ich 
sposób rozumowania, co w ostateczności prowadzi do niepowodzeń 

'Jakich środków nale±y zdanlea naukowców w dziedzinie nauk 
humanistycznych użyć w celu poprawienia jakości pracy służb 
dokumentacyjnych? Środków technicznych zmierzajęcych do tego, 
żeby kartoteki tworzone,np. w CNRS zawierały także informacje 
na temat wydawnictw zwartych. Konieczne Jest, żeby ośrodki 
dokumentacji były bardziej wyspecjalizowane 1 bardziej nauko
we, co zakłada kształcenie dokumentalistów w różnych dziedzi
nach nauki. Nic nie stoi oa przeszkodzie temu, jak wspomniał 
jeden z naszych respondentów, aby byli oni np. specjalistami 
w zakresie literatury angialeklej. I jeszcze jedno rozwięzanie: 
staże dokumentalistów z naukowcami, których cel polegałby na 
nauczaniu dokumentalistów zasad postępowania naukowego, co po- 
zsroliłoby na przybliżenie ich sposobu ayślenia i rozumowania 
do epoaobu ayślenia 1  rozumowania naukowców.

Obecnie, analizujęc kwestionariusz wypełniony przez do
kumentalistów, zbadamy, jak proces komunikowania się między na
ukowcem a dokumentalistę wyględa w oczach dokumentalistów. Czy 
zdaję sobie oni sprawę z trudności, które mogę w nim występie?

Jeżeli chodzi o relacje z naukowcami i o odpowiedzi na ich 
żędania, uzyskaliśmy odpowiedzi dwojakiego rodzaju - dokumenta
liści twierdzili, że zaspokajaję zawsze potrzeby naukowców.będż 
też widzieli trudności zwlęzane z udzieleniem właściwej odpo
wiedzi, Co można sędzlć o pierwszym stwierdzeniu? Czy zawsze 
można pomóc w wyszukaniu /i w odnalezieniu/ dokumentów i infor
macji, których potrzebuję pracownicy naukowi? Czy zawsze można 
zrozumieć pytania stawiane przez specjalistów w dyscyplinach, 
których nie zna się? Jest to rzeczą wysoce nieprawdopodobnę i 
wynika raczej z psychologicznej postawy dokumentalistów, któ
rzy - naszym zdaniem - maję potrzebę samopotwlerdzenia się i 
pragnę uznania użyteczności swojej pracy i swoich kwalifikacji 
zawodowych, których bez wętpienia nla można negować. .
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Owa potrzeba potwierdzenia właenych kwalifikacji zawodo
wych występuje równie! u dokumentalietów# wldzęcych trudności 
kontaktu z naukowcem, ponieważ fakt, ±e nie zawsze udaje la 
się ponóc naukowcoa, jest według nich przede wszystkie rezul- 
tatea postępowania tych ostatnich,

W odpowiedziach na pytania dotyczęce środków, które na
leży stosować w celu ulepszenie skuteczności pracy dokumenta
listów, przejawia alę także ów spoaób myślenia, Wyeuwaję oni 
przede wszystłcia tezę. że z jednej strony* należy tworzyć 
środki dokumentacji służęca do ułatwiania zadań dokumentacyj
nych, a więc, m.in, organizować zautoastyzowene systemy infor
macji, komputeryzować ośrodki dokuaentacjl, przygotowywać bi
bliografie w dużo krótszym okresie niż obecnie 1  przygotować 
dokumentalistów do pracy w dziadzinie Informacji.

Z drugiej strony, widzę oni jasno konieczność jak najwcześ
niejszego kształcenia przyszłych użytkowników Informacji 1 do
kumentacji naukowej. Wydaje się, że wszystko to jest słuszne, 
ale nie rozwięzuje problemu skuteczności usług informacyjnych, 
nie wyjaśnia bowiem, dlaczego proces komunikowania się między 
dokumentalistę a naukowcem nie udaje się. Czy musi to wynikać 
z niedostatecznego przygotowania naukowców w dziedzinie nauk 
humanistycznych i nauk ścisłych w zakresie dokumentacji nauko
wej i technicznej? Czy niepowodzenia w komunikowaniu się muszę 
być spowodowane przez nich? Skędlnęd, z odpowiedzi pracowników 
naukowych opisujęcych swoje kontakty z dokumentalistami, dowia
dujemy się, że Ich zdanie ne ten temat jest całkowicie przeciw
ne. Uważeję oni, że przyczynami niepowodzeń w komunikowaniu się 
jest właśnie niedostateczne przygotowanie dokumentelistów w 
różnych dziedzinach nauki. Dlaczego więc nie uznać, że noże 
to oni maję rację albo raczej, że przyczynę trudności 1  prze
szkód w komunikowaniu się sę dwaj partnerzy, czyli naukowiec 
i dokumentalista.

ZASTOSOWANIE WYNIKÓW ANALIZY DO MODELU KOMUNIKOWANIA Się

3ak pokazaliśmy w modelu komunikowania się bezpośredniego, 
przeszkody /ściślej mówlęc - czynniki negatywne/ znajdowały się
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zarówno na płaszczyźnie foraułowanla koaunlkatów. Jak 1 na pła
szczyźnie ich percepcji i interpretacji.

Na płaszczyźnie foraułowanla koaunlkatów. tj. pytaó. 
przeszkody w koaunlkowaniu się alędzy dokumentalistaai a nau- 
kowcaal wynikaJę zwłaszcza z czynników socjologicznych. Pyta
nia stawiane dokuaantallstoa dotyczę jakiejś wyspecjalizowanej 
dziedziny nauki i sposób ich stawiania i treść zależy od wy
kształcenia naukowca oraz od Jego działalności. Niekiedy prze
jawia się to np. w używaniu znanych mu terair>ów, albo też w u- 
życiu tych teralnów w specyflcznya kontekście. Sposób stawia
nia pytań, a więc foraułowanla komunikatów, może zależeć rów
nież od czynników psychologicznych - gdy naukowcy uważaj 9, że 
dokusentallsta nie potrafi ich zrozumieć, i gdy obawiaję się. 
że inni dowledzę się nad czym właśnie pracuję. Wpływ tych 
czynników uwidoczni się w stawianiu nieścisłych pytań, w któ
rych naukowiec obawia się dokładnie powiedzieć, o co mu chodzi. 
Należałoby Jeszcze dodać, że postawa naukowca wobec dokumenta
listy Jest zwlęzana z różnicę ich ról i statusów społecznych, 
a ich kontakty nie opieraję się na zasadzie równości, co też 
rzutuje na przebieg komunikowania się. Many tu więc inny przy
kład występowania czynników socjologicznych.

Czynniki te wywieraję bez żadnej wętpliwoścl wpływ na spo
sób formułowania pytań 1 na przebieg dialogu naukowiec - doku
mentalista i powoduję trudności w ich interpretacji u dokumen
talisty, co w końcu prowadzi do niepowodzenia w komunikowaniu 
się dwóch partnerów.

Oeżeli chodzi o płaszczyznę interpretacji komunikatów, to 
będę one przede wszystkim wynikiem istnienia odpov;iednich czyn
ników socjologicznych u dokumentalisty, przejawiajęcych się w 
w Jego niedostatecznym przygotowaniu w określonej dziedzinie. 
Dokumentalista nie będzie w stanie Interpretować we właściwy 
sposób komunikatów naukowca odsyłajęcych do rzeczywistości po- 
zajęzykowej - mówlęc ściślej: terminom Języka użytego przez 
naukowca dokumentalista nie będzie potrafił przyporzędkować 
przedmiotów, ich właściwości 1  relacji między tymi przedmiota
mi. W ostateczności doprowadzi to także do niepowodzenia w ko
munikowaniu się. Mfystęplę tu również czynniki psychologiczne
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Owa potrzeba potwierdzenia właanych kwalifikacji zawodo
wych występuje również u dokumentalletów« widzęcych trudności 
kontaktu z naukowcamlf ponieważ fakt, że nie zawsze udaje la 
się poBÓc naukowcoa. Jest według nich przede wszystkla rezul- 
tatee postępowania tych ostatnich.

W odpowiedziach na pytanie dotyczęce środków, które na
leży stosować w celu ulepszania skuteczności pracy dokuaenta- 
listów, przejawia się także ów sposób ayślenla. Wysuwaję oni 
przede wszysttoa tezę, że z jednej strony, należy tworzyć 
środki dokuaentacjl służęce do ułatwienia zadań dokuaentacyj- 
nych, a więc, m.in. organizować zautoeatyzowane syateay infor
macji, komputeryzować ośrodki dokumentacji, przygotowywać bi
bliografie w dużo krótszya okresie niż obecnie 1  przygotować 
dokumentalistów do pracy w dziedzinie informacji.

Z drugiej strony, widzę oni Jasno konieczność Jak najwcześ
niejszego kształcenia przyszłych użytkowników informacji i do
kumentacji naukowej. Wydaje się. że wszystko to Jest słuszne, 
ale nie rozwięzuje problemu skuteczności usług informacyjnych, 
nie wyjaśnia bowiem, dlaczego proces komunikowania się między 
dokumentalistę a naukowcem nie udaje się. Czy musi to wynikać 
z niedostatecznego przygotowania naukowców w dziedzinie nauk 
humanistycznych i nauk ścisłych w zakresie dokumentacji nauko
wej i technicznej? Czy niepowodzenia w komunikowaniu się muszę 
być spowodowane przez nich? Skędlnęd, z odpowiedzi pracowników 
naukowych opisujęcych swoje kontakty z dokumentalistami, dowia
dujemy się, że ich zdanie na ten temat Jest całkowicie przeciw
ne. Uważaję oni, ze przyczynami niepowodzeń w komunikowaniu się 
jest właśnie niedostateczne przygotowanie dokumentalistów w 
różnych dziedzinach nauki. Dlaczego więc nie uznać, że może 
to oni maję rację albo raczej, że przyczynę trudności i prze
szkód w komunikowaniu się sę dwaj partnerzy, czyli naukowiec 
i dokumentalista.

ZASTOSOWANIE WYNIKÓW ANALIZY DO MODELU KOMUNIKOWANIA SIĘ

Oak pokazaliśmy w modelu komunikowania się bezpośredniego, 
przeszkody /ściślej mówięc - czynniki negatywne/ znajdowały się
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zaró««no na płaszczyżnla foraułowanla komunikatów. Jak i na pła- 
azczyźnie Ich percepcji 1 Interpretacji.

Na płas2̂ czyżnle formułowania komunikatów, tj. pytań, 
przaazkody w komunikowaniu się między dokumentalistami a nau
kowcami wynlkaję zwłaszcza z czynników socjologicznych. Pyta
nia stawiane dokumentalistom dotyczę jakiejś wyspecjalizowanej 
dziedziny nauki 1  sposób Ich stawiania i treść zależy od wy
kształcenia naukowca oraz od Jego działalności. Niekiedy prze
jawia się to np. w używaniu znanych mu termiitów. albo też w u- 
życlu tych terminów w specyficznym kontekście. Sposób stawia
nia pytań, a więc formułowania komunikatów, może zależeć rów
nież od czynników psychologicznych - gdy naukowcy uważaję, że 
dokumentalista nie potrafi Ich zrozumieć, i gdy obawiaję się, 
że Inni dowiedzę się nad czym właśnie pracuję. Wpływ tych 
czynników uwidoczni się w stawianiu nieścisłych pytań, w któ
rych naukowiec obawia się dokładnie powiedzieć, o co mu chodzi. 
Należałoby Jeszcze dodać, że postawa naukowca wobec dokumenta
listy Jest zwięzana z różnicę Ich ról i statusów społecznych, 
a Ich kontakty nie opleraję się na zasadzie równości, co też 
rzutuje na przebieg komunikowania się. Mamy tu więc inny przy
kład występowania czynników socjologicznych.

Czynniki te wywleraję bez żadnej wętpliwoścl wpływ na spo
sób formułowania pytań 1 na przebieg dialogu naukowiec - doku
mentalista 1 powoduję trudności w ich interpretacji u dokumen
talisty, co w końcu prowadzi do niepowodzenia w komunikowaniu 
się dwóch partnerów.

Oeżall chodzi o płaszczyznę interpretacji komunikatów, to 
będę one przede wszystkim wynikiem istnienia odpowiednich czyn
ników socjologicznych u dokumentalisty, przejawiajęcych się w 
w Jego niedostatecznym przygotowaniu w określonej dziedzinie. 
Dokumentalista nie będzie w stanie interpretować we właściwy 
sposób komunikatów naukowca odsyłajęcych do rzeczywistości po
za językowej - aówlęc ściślej: terminom Języka użytego przez 
naukowca dokumentalista nie będzie potrafił przyporzędkować 
przedmiotów, ich właściwości 1  relacji między tymi przedmiota
mi. W ostateczności doprowadzi to także do niepowodzenia w ko
munikowaniu się. Występię tu również czynniki psychologiczne
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i socjologiczne. Jak np. potrzeba eaaopotwierdzenle u dokuaen- 
telisty zwrięzana z nieró«iności« statusów dokumentalisty 1  nau
kowca.

Wnioski

W badaniu ankietowya zbadano proces komunikowania а!ф Mię
dzy naukowcem a dokumentalistę. Stwierdzono. ±e nie zawsze Jest 
on skuteczny, a więc że niekiedy dokumentalistom nie udaje się 
zaspokoić żędaó naukowców. Z analizy srynlków zastosowanych w mo
delu komunikowania się bezpośredniego - w tym szczególnym przy
padku komunikowania się - wynika. Jak się wydaje, że w celu po
prawy skuteczności komunikowania się między naukcncem a dokumen» 
talistę należy nie tylko kształcić naukowców w zakresie doku
mentacji naukowo-technicznej, ale także kształcić dokumentalls- 
tot\ w wyspecjalizowanych dziedzinach nauki.

Naukowość i specjalizacja ośrodków informacji 1 dokumenta
cji i instytucji zajmujęcych aię dokumentację naukowę.nle zapo
mina jęc oczywiście o kwalifikacjach czysto zawodowych personelu 
oraz zaopatrzeniu w nowoczesne środk'i techniczne /automatyzacja 
ośrodków informacji i dokumentacji/, sę warunkiem Jsk najlep
szego zaspokojenia potrzeb naukowców.
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Załącznik 1

KWESTIONARIUSZ SKIEROWANY 00 DOKUMENTALISTÓW

1. Czy Wasz Ośrodek Ookumentacji Jest skonputeryzoneny czy nie?

Z, Czy Wasz Ośrodek Dokumentacji Jest ośrodkiem dokumentacji o- 
gólnej lub wyspecjalizowanej?

3. Do Jakiego typu pracowników naukowych zwraca się on najczęś~ 
ciej?

4. Dakich dokumentów lub informacji potrzebuję ci pracownicy?

- dokumentów pierwotnych?
- dokumentów wtórnych?

5. Czy pracownicy naukowi wiedzę, że istnieję banki 1 bazy da
nych. z których można korzystać?

5. Czy nie odczuwa Pan/1/ trudności w kontaktach z pracownika
mi naukowymi?

Oeżeli tak, jakie sę, zdanj.em Pana/i/, powody tego stanu 
rzeczy?

- źle postawione pytanie?
- niezdecydowanie pracownika naukowego?

7. Czy udaje się Panu/i/ pomóc pracownikom naukowym w ich 
dziedzinach badaviiczych lub w dziedzinach komplementarnych? 
Oeżeli nie, to dlaczego? Czy wynika to z niemożliwości zro
zumienia pytań ze względu na specjalizację dziedziny badaw
czej?

8. Co Pan/i/ myśli o metodzie konwersacyjnej?
Czy jest ona stosowana w Waszym ośrodku?

9. Dakle środki należy zastosować, aby zwiększyć sprawność do
kumentacji nąukowej i technicznej i w pełni zaspokoić po
trzeby użytkowników?
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Załęcznlk 2

WYKAZ 0SR0DK6w DOKUMENTACai NAUKOWEO I TECHNICZNEJ, 
w których zatrudnieni se ankietowani dokueentalióci

1. Service Bibliotheque de Documentation technique de I'lnsti- 
tut National des Sciences Appliquees de Lyon /Oddział biblio
teczny dokumentacji technicznej w Instytucie^Narodowym Nauk 
Stosowanych w Lyonie/.

2. Bibliotheque du Oepartement de Mathematiques de I'Univer- 
site de Lyon^/Biblioteka Wydziału Matematyki Uniwersytetu w 
Lyonie/.

3. Service de Documentation de I'institut de Physique Nucleaire 
de Lyon /Oddział Dokumentacji w Instytucie Fizyki JędroweJ 
w Lyonie/.

4. Service Bibliotheque de I'institut de Recherches sur la Ca
talyse du CNRS de Lyon /Biblioteka Instytutu Badań nad Ka
talizę CNRS w Lyonie/.

5. Service de Documentation de I'Ecole Franęaise de Papeterie 
a Grenoble /Oddział Dokumentacji we Francuskiej Szkole Pa
pierniczej w Grenoble/.

6. Centre de Documentation de 1'uiT a Grenoble /Ośrodek Dokumen
tacji Politechniki w Grenoble/.

7. Centre de Documentation du Centre d'Etudes Nucleaires de 
Grenoble - CENG /Ośrodek Dokumentacji w Ośrodku Badań Ję- 
drowych w Grenoble/.

8. Centre de Documentation de 1'Ecole Normale de Garęons et du 
Centre de formation des Professeurs des Colleges de Grenoble 
/Ośrodek Dokumentacji w Studium Kształcenia Nauczycieli/.

9. Centre de Documentation de 1'UER Urbanisation de Grenoble 
,/Ośrodek Dokumentacji Wydziału Urbanizacji Uniwersytetu w
Grenoble/.
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Załęcznlk 3

KWESTIONARIUSZ SKIEROWANY 00 PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

1. Ile dokumentów dotyczących pańskiej dziedziny badań dostaje 
Pen keldego dnia?

2. Czy nie odczuwa Phn/1/ trudności w kontaktach z innymi nau
kowcami w tej samej specjalizacji?

3. Oakich środków używa Pan/i/ w poszukiwaniu 1 uzyskiwaniu in
teresujących informacji?

4. Które z nich woli Pan/1/ od innych i dlaczego?

5. Czy Jest Pan/l/ przyzwyczajony, aby zwracać się do dokumen
talisty?

6. Na czym polega - pańskim zdaniem - rola dokumentalisty w 
procesie zbierania informacji interesujących Pana?

7. Czy dokumentaliści dostarczają zawsze informacje zgodne 
z pańskimi żędaniaml? Jeżeli nie, to dlaczego? '
Czy trudności wynikaję: ,
- z pańskich przyzwyczajeń badawczych, '*
- ze specjalizacji pańskiej dziedziny badań,
- z kwalifikacji dokumentalistów,
- z ich niedostatecznego przygotowania.

8. Jakie mogę być - pańskim zdaniem - środki zmierzajęce do 
poprawienie kontaktów między Panem a instytucję prowadzę- 
cę dokumentację naukowę?
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OBSTACLES IN COMMimiCATION BETWEEN OOCUNENTALIST 
AND SCIENTIST

After explaining the choice of the subject* the author 
shortly describes soae eodsls of coeeunlcatlon between people 
and then precises sons negative factors which aay appear in 
the process of coeaunlcstlon*

The next part of the article Is devoted to the presenta
tion of aethode of Inquiring of docuaentallsts and sclent^lsts 
representing both sciences and hunanltles. There are presented 
the results gathered froa inquiries. Then they were used for 
a coaparative analysis In partition on docuaentallsts and users 
of inforaatlon /docuaentatlon/. The results of inquiry were 
applied to the aodel of coaaunlcatlon.

The paper was written under direction of Mrs A.M. Blanch! 
during the poetgraduated studies in the field of scientific 
Inforaatlon done by the author In France at the unlversitites 
of Grenoble and Lyon.
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ПРЕПЯТСШ4Я В ПРОЦЕССЕ ШШНИКАЦЖ МЕЗДУ
ШФОРМАЦИоншл Работником и ученым

Р е з ю м е

Автор, после выяснения выбора талы, сокращенно описи-. 
Бает некоторые модели кошзпшкации между людьми и негатив
ные факторы, которые могут возникнуть в процессе коммуника- 
кацшл. Представлены также методы анкетных исследований, про
веденных среди информационных работников и ученых в ойласти 
точных и гут'.ланитарных наук. Анализирзпотся результаты прове
денных анкетных исследований, дается гсритический и сравни-' 
тельный анализ ответов информационных работников и ученых -  
-  потребителей информации. Последовательно представляется 
пркленение результатов анкеты в модели комгдуникации.

Работа была написана под руководством А.М, Бианхи в 
рамках последипломного обучения проведенного авторш во 
Франции Б области информатики в университетах в Гренобль и’ 
Лион.
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EWA CHMIELEWSKA-60RCZYCA
Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej UW

PROBLEH SYNONIMU W TEORII OęZYKÓW 
INJ4)RMACYDN0-WYS2UKIWAWCZYCH

Rólnlce w rozumieniu synonlolczności na grun
cie Języka naturalnego i Języka Informacyjne
go. Definicja eynonimli w teorii Języków in
formacyjnych, nazwanej ze względu na swoję 
specyfikę synonlmlę wyszuklwawczę. Różnice 
między słownikami odzwiercledlajęcyoi relacje 
eynonimli wyszukiwawczej /ałownlkl pomocnicze/ 
1 słownikami wskazujęcymi relacje odpowlednio- 
ścl wyszukiwawczej /słowniki normalizacyjne/. 
Metody likwidacji synonimu wyszukiwawczej na 
poziomie wyrazów Języka informacyjnego, zdań 
/synonimia wyrażeniowa/ i synonimil zachodzę- 
cej między wyrazem a zdaniem Języka informa
cyjnego /synonimie różnopozlomowa/.

RELAC3A SYNONIMU WYSZUKIWAWCZO

Wśród wymageó stawianych językom informacyjno-wyszukiwawczym 
na pierwszym miejscu wymieniany zwykle bywa tzw. postulat nleey- 
nonimlcznoócl. tj. warunek aby każda pojęcie miało tylko Jednę 
nazwę. Uważa się, że Jedng z podstawowych funkcji tezaurusa /czy 
Jakiegokolwiek słownika normalizacyjnego języka informacyjno-wy- 
ezuklwawczego/ Jest właśnie usunięcie synonimu, co oceniane Jest 
Jako Jeden z najefektywniejszych środków podniesienie kompletnoś
ci wyszukiwania.

^^gadnienia Informacji Naukowej" 1979 nr 2/35/
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Nb gruncie Języków naturalnych zjawlako aynonlwll bym ról« 
nie rozunlane. W najczęściej epotykanya rozualenlu dale Jednoet- 
kl eę eyncmlaicznOf Jeśli aaję ten aaa eene. Sę Jednak autorzy, 
którzy neguję w ogóle ietnienle aynonlwll twierdzęc, że żadne 
norfewy ani ich połęczenla nie eę znaczeniowo identyczne, gdyż 
zawsze woźna znaleźć taki kontekst, w którym powszechnie uznane 
synonimy okażę się roeskwlwalentne.

Tradycyjnie eynonlmaml nazywa eię takie wyrazy, które odno
szę się do Jednego 1 tego samego pojęcia, często różnlęce się 
funkcję lub zabarwieniem stylistycznym, np. koś. rumak, szkapa, 
chabeta /8/.

O ile Jednak na gruncie Języków Intensjonalnych. do których 
należy Język naturalny. Identyczność denotacjl nie noże sana w 
sobie przesędzać o synonlnlczności odpowiednich wyrażeń /poza 
Identycznę czy bardzo zbliżonę denotację srinny takie słowa posia
dać takę sarnę czy bardzo zbliżonę konotację, tj. w taki san albo 
bardzo zbliżony sposób wyznaczać zakres cech. Jakie powinny po
siadać przedmioty objęte Ich denotacjaml/, o tyle na gruncie Ję
zyków ekstenejonalnych. Jak Język matematyki czy logiki, o pełnej 
synonlnlczności nożna mówić Już wtedy, gdy dwa wyrażenia maję tę 
sarnę denotację /10/.

Podobnie w teorii Języków Informacyjno-wyszuklwawczych,toż
samość denotacjl będzie warunkiem wystarczaJęcym do uznania 
dwóch Jednostek za synoninlczne, z tym że pojmowana Jest ona 
mniej rygorystycznie. Tłumaczy się to tym. że w teorii Języków 
informacyjno-wyszuklwawczych celowe okazuje się traktowanie. Ja
ko pozostajęcych ze sobę w tej relacji, nie tylko wyrażeń speł- 
nlajęcych wobec siebie stosowane zwykle kryteria synonlnicznoś- 
ci, lecz również słów czy eyntagm. które uważać nożna za dosta
tecznie bliskoznaczne z uwagi na swoiste potrzeby srystępujęce 
przy wyszukiwaniu.

Spowodowane Jest to zupełnie Innymi regułami semantycznymi 
Języków Informcyjnych. w których elementom leksykalnym przypo
rządkowane sę klasy dokumentów, w których charakterystykach wy
szukiwawczych występuję te słowa /4/.

Wykorzystując "szerszę" definicję synonlnli podanę w Rów
niku terminologicznym informacji naukowej /7/ /synonim Jest to
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Jednostka Języka pałntęca tę aanę funkcję, co inna Jadnoatka, 
lacz róinl^ca alę od niaj formą/, ao^na zaproponować definicję 
aynoniaii w teorii Języków Inforaacyjno-wyszukiwawczych, Ponle- 
wal funkcję Jednostek leksykalnych występujących w charakterys
tykach wyszukiwawczych Jeat funkcja odsyłania do tekstów repre- 
zsntowanych w dsnye aysteeie Infornacyjno-wyszuklwawczya aiędzy 
Innymi przez tę Jednostkę, noIna więc stwierdzić. ±e Jednoatka- 
ai aynonlaicznyai sę Jednostki zawsze odsyłajęce do tych samych 
dokuaentów. Inaczej, synonimem w Języku informacyjno-wyazukiwaw- 
czym będzie Jednostka Iskaykalna /elesientsrna lub złożona/ tego 
Języka przyporzędkowana taj samej klasie dokumentów, co inna 
Jednostka, lacz róZnięcs się od niej formę.

Tak sformułowane kryterium synonimicznoćci spełniać mogę 
nawet przypadki, w których określone ałowa aę na gruncie Języka 
naturalnego w atoaunku do słów "oryginalnych” antonimami. Słu
szne więc byłoby wprowadzenie innego terminu dla tego zjawiska, 
aby uniknęć niejednoznaczności przy porównywaniu z Językiem 
.naturalnym, w amerykańskim słownictwie informatycznym obok tra- 
dycyjnego terminu "synonyms" pojawił aię utworzony na użytek in
formatyki termin "aearchonyms" używany dla przypadków spełniają
cych owe osłabiona kryteria aynoniaiczności., W Języku polskim 
nożna by Je nazwać analogicznie aynonlnaini wyszukiwawczymi. Sy
nonimami wyszukiwawczymi będę więc takie dwie. różne co do for
my Jednostki leksykalne Języka informacyjno-wyszukiwawczego. 
które reprezentuję relewantne klasy dokumentów, tzn. Jeśli

A. В oznaczaję klaay dokumentów
X, у - Jednostki leksykalne Języka informacyjno-wyszuki- 

wawczego i Jeśli x przyporządkowane Jest A. a у przyporządko
wane Jest В i spełniony Jeat warunek, że A i в sę klasami doku
mentów relewantnych, to x i у sę synonimami wyszukiwawczymi i 
w odpowiedzi na pytanie o Jednostkę x można wydać zarówno doku
menty z klasy A, Jak i z klaay B, podobnie Jak przy pytaniu o 
Jednostkę y.

RELACOA ODPOWZEDNIOŚCI WYSZUKIWAWCZEO

Zjawisko synonimli wyszukiwawczej występuje Jedynie w sy
stemach trykorzystujęcych Język swobodnych słów kluczowych, tzn.
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dopuezczajęcych występonenie Jednostek leksykalnych rćłnych co 
do forsy, a odnoezęcych al« zawsze do tych eeaych klas dokumen
tów. Natomiast w systemie o słownictwie "znormalizowanym*' wyra
zami Jfzyka informacyjno-wyszukiwawczego eę Jedynie wybrane Jed
nostki leksykalne, między którymi nie powinno być powlęzaó typu 
synoniaicznoścl. czy synonimiczności wyszukiwawczej. Jednostkami 
leksykalnymi tego typu sę deskryptory w Językach deskryptorowych, 
tematy 1 okreólniki w Języku haaeł przedmiotowych, symbole klasy
fikacyjne w UKO itp. Obok tych zalecanych Jednostek tezaurusy 
/słowniki/ podaję i terminy zakazane /nondeskryptory/, nie będę- 
ce Jednak wyrazami tego Języka informacyjno-wyszukiwawczego i w 
zwlęzku z tym nie mogęce występować w charakterystykach wyszuki
wawczych dokumentów. Mogę one natomiast być elementami charak
terystyki słownej dokumentu. Z definicji charakterystyki wyszu
kiwawczej i charakterystyki słownej dokumentu wynika, 2e obie 
maję Identycznę treść i zakres, lecz wyrażone sę w różnych Ję
zykach; pierwsza w Języku informacyjno-wyszukiwawczym, druga - 
w Języku naturalnym. To, że deskryptor Jest równokształtny z 
wyrazem Języka naturalnego nie oznacza, że występujęc w tezau
rusie nadal należy do tego Języka. W momencie nadania mu rangi 
deskryptora staje się on wyrazem innego Języke, Języka sztucz
nego, Jakim Jest Język informacyjno-wyszukiwawczy.

Na gruncie teorii Języków naturalnych aryrazy oznaczajęce 
te same desygnaty w różnych Językach nie sę traktowane Jako sy
nonimy, np. polskie ̂"oko**, francuskie "oell**, niemieckie "Auge", 
angielskie "eye", rosyjskie ’’głaz" it'd. Sę to różnojęzyczne od
powiedniki tego samego desygnatu. Za synonimy uv :ane sę więc 
tylko wyrazy występujęce w obrębie Jednego Języke /8/. W takim 
razie nie możne uważać za synonimy nondeskryptora i odpowiada- 
Jęcego mu deskryptora, ponieważ sę to wyrazy z dwu różnych Ję
zyków, toteż tezaurus można traktować Jako słownik dwujęzycz
ny służęcy do przekładu tekstu w Języku naturalnym na teksty w 
Języku sztucznym. Zgodnie z tym należy nondeskryptory uznać za 
odpowiedniki deskryptorów w Języku naturalnym, a relację łęczę- 
cę nondeskryptor z odpowiadajęcym mu deskryptorem, nie. Jak pow
szechnie przyjęto, za relację synonimiczności, lecz relację od- 
powiednloścl lub raczej relację odpowledniości wyszukiwawczej.
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Oczywiści*, odpowlednlklew deefcryptora będzie taicie wyraz Języ> 
ka naturalnego o identycznej fornie.

Na przykład,Jeśli z grupy równowainościowej poaiadajęcej 
trzy ałowa kluczowe: elektroforeza, Jonoforeza 1 JonogaIwaniza- 
cja wyblerzewy Jako tereln preferowany reprezentujęcy tę grupę 
Jeden z tych wyrazów, np. "elektroforeza”, to stania się on w 
ten spoaób Jednostkę leksykalnę języka deskryptorowego, a dwa 
'pozostałe ełowa /Jonoforeza 1 jonogalwanlzacja/ będę uaieszczo- 
ne w ełownlku* jako nondeakryptory. Nie znaczy to Jednak, ±e od- 
powiednlkaal deekryptora "elektroforeza” w Języku naturalnya sę 
tylko te dwa teralny "zakazane"; wybierajęc Jeden z tych trzech 
terminów na Jednostkę lekeykalnę Języka infornacyjno-wyezukiwew- 
czego, nie wyeliainowaliśay go z Języka naturalnego; istnieje w 
nim nadal, netoniaat wykorzystujęc zbieżność form tych terminów 
na gruncie Języka naturalnego i Języka informacyjno-wyszukiwaw- 
czego nie daje aię w ełownlku odsyłacza od tej formy wyrazu.

METODY USUWANIA SYNONIMU WYSZUKIWAWCZEJ

NaleZy odróżnić Języki Informacyjno-wyazuklwawcze posiada- 
jęce Jednostki leksykalne synonlmiczne od Języków nie dopuszcza- 
Jęcych zjawiska aynonlmll wyszukiwawczej. W rzeczywistości użyt
kownik aoZe nawet nie zdawać sobie sprawy z róZnlcy między tymi 
Językami, np. wtedy gdy proces przekładu charakterystyki słownej 
na charakterystykę wyszuklwawczę dokumentu Jest zautomatyzowany. 
Podobnie więc Jak synonimy wyszukiwawcze w języku swobodnych 
ełów kluczowych odsyłaję do tych samych dokumentów, tak i w Ję
zyku o słownictwie znormalizowanym nondeekryptory kieruję użyt
kownika do tych aamych tekstów co deskryptor, a etap pośredni 
prowadzęcy od nondeskryptora do deekryptora Jeat dla użytkowni
ka ukryty*^.

'Innę technikę likwidacji negatywnych skutków synonimli w syste
mach informacyjno-wyszuklwawczych Jest wyrażanie instrukcji wy
szukiwawczej w postaci złoZonego wyrażenia logicznego, zawiere- 
Jęcego wszystkie synonimy wyszukiwawcze danego ełowa kluczowego.
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Oczywiście, eynoniwy wyszukiwawcze w języku swobodnych 
słów kluczowych będę odsyłały do tych saaych dokuwentów. Jeśli 
będę zaznaczone a priori odpowiednie powiężenia aiędzy tyai sy~ 
nonimani /np. w wykazie słów kluczowych/. Tak Jest np. w syste» 
■nie "Konferancje” w Bibliotece Głównej Politechniki Warszaws
kiej. wykorzystujęcyw do indeksowania dokuwentów Język słów 
kluczowych, ale posiadajęcyn słownik /zwany taa WK Dictionary/, 
w którym określone sę relacje synonimii /2/. Dictionary składa 
się z par /lista słów kluczowych i Usta adresów/, przy czyn 
lista słów kluczowych obejmuje w tej parze słowo kluczowe 1 e- 
wentualnle Jego synoniay. s lista adresów obejmuje adresy doku
mentów. które posiadaję w swoim opisie dane ełowo kluczowe lub 
Jeden z Jego synonimów. Grupy synonimów tworzy się przez zapis 
relacji A ш в, gdzie A i'В oznaczaję odpowiednie słowa kluczo
we. np.

PAN ■ Polska Akademia Nauk
W systemie tym istnieje noUiwość dodawania synonimów do 

słów kluczowych oplsujęcych dokumenty lub łęczenia tych słów 
w grupy synonimów. Deżeli słowa te znajduję się Już w zbiorze 
jako osobne jego pozycje, to następl ich scalenie w Jednę pozy
cję słownikowę zawlerajęcę aunę teorionnogościowę zbiorów nu
merów dokumentów dotychczas z nimi zwięzanych. Możliwe Jest do
dawanie na raz kilku synonimów do jednej grupy przez odpowied
nie zaznaczenie relacji. Dla utworzenia grupy synonimów wymaga 
się. aby co najmniej Jedno słowo kluczowe spośród podanej w 
słowniku grupy synonimów znajdowało się Już w wyjściowym zbio
rze.

Podobnie rozwięzywany Jest problem Jednostek synonlmlcz- 
nych w niektórych językach programowania.np.w ODRA-ALGOL istnie
ję dwie wersje pewnych instrukcji /poleka 1 angielska/ zneczę- 
cych to samo. Na przykład space ■ odstęp, affix ■ po liczbie, 
format ■ wzorzec. Synonlmia ta. zwana tam nlejednoznacznościę

np. SPORTOWCY Л  /WYPOCZYNEK V  ODPOCZYNEK/ A  /Forma sportowa 
VKondycja/.
W tym wypadku jednak mamy do czynienia z kontrolę synonimii nie 
na etapie słownictwa języka informacyjno-wyszukiwawczego. a na 
etapie wyszukiwania.
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•eaantycznv •’łabf, ni« spraala trudnoicl, gdy± przaz wazyatkla 
aeraja Łnatrukcji /czyli Inatrukcja aynonlaiczna/ dajaay tę яга<- 
aę inforaację.

Poaiao Jednak tego podobleńatwa przy wyazuklwanxu nalely 
zdawać aoble aprawę z rólnicy alędzy ałownlkaal wakazujęcyal re
lację odpowlednioścl alędzy wyrazaal Języka inforaacyjno-wyazu- 
klwawczago 1 wyrazaal Języka naturalnego, a ałownlkaai wakazuję- 
cyal relacja aynoniall afyazuklwawczej alędzy wyrazaal języka In- 
foraacyjno-wyazuklwawczego. Plarwaze /ałownikl noraalizacyjne/ 
z klaay równo«ażnodclowej wybleraję tylko Jeden taraln za pop
rawny, a pozoetałych nie dopuazczaję do ałownictwa tego Języke, 
drugie /ałownikl poaocnicze/ przyjauję Jako teralny danego Języ
ka wazyatkie foray, za to dla podnlealanla efektywności wyazukl- 
wanla daję użytkownikowi wykaz tych teralnów z zaznaczenlea re
lacji aynonlaiczności alędzy odpowiednlal Jednoatkaal. Tak więc, 
pierwaze ataraję alę allalnować aynonlalę wyazuklwawczę z Języ
ka, natoalaat drugie ataraję alę Jedynie wyellalnować akutkl 
taj aynoniall.

KLASY RĆWNOWAŻNOSCl SŁjSw KLUCZOWYCH

Większość autorów uważa, że żaden Język informacyjno-wyazu- 
klwawczy nie powinien zawierać Jednoatek aynonlmlcznych. 21neczy 
to, że tylko Jedna foraa z pary /lub grupy/ aynonlalcznej ałów 
Języka naturalnego powinna być wybrana, a przy fomach nie рггу- 
Jętych ualeazczone odayłącze typu A atoeuj В /А USE В/ klarujęce 
do foray preferowanej.

Zbiory terminów zwięzanych relację odpowlednioścl wyszuki
wawczej z wybranya deakryptorea tworzę wraz z nla tzw. klaay 
równoważności. Relacja równoważności dzieli zbiór ałów kluczo
wych tak, że wydzielono części tego zbioru stanowię niepusta i 
rozłęczna podzbiory /klasy równoważności/. 3est to relacja zwrot
na, syaetryczna 1 przechodnia.

Z elementów każdej klasy wybiera się Jedno słowo kluczowe, 
które wyznacza eię Jako nazwę tej klasy 1 ustanawia Jednostkę 
danego Języka inforaacyjno-wyszuklwawczego. 3eżell klasa zawiera
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tylko Jedno słowo kluczowe, wtedy to słowo kluczowe Jest zere- 
zen deskryptoree. Llczność ketdej z tsklch kies zeleły elędzy 
innyni od przyjętych w danye systeaie kryteriów okreólejęcych 
relację odpowlednloóci wyszukiwawczej. Probleeee do rozstrzyg
nięcia Jest. które słowo kluczowe wybrać na deskryptor. Nie 
Istnieję tu właóclwle ±adne kryteria seaantyczne; decyzja Jest 
na ogół pragestyczna. np. preferencję daje się terelnoa krót- 
szye. bardziej popularnym, pochodzenia obcego, bez nacechowania 
ekspresywnego. najbardziej rozpowszechnionym w literaturze fa
chowej, lub terminom o najszerszym zakresie względem pozosta
łych w*danej grupie równoważnościowej.

Przy rozpatrywaniu równoważności zakresowej słów kluczo
wych, wchodzęcych w skład grupy równoważnościowej,można zauwa
żyć. że równoważność ta* może być bezwarunkowe. Istnlejęca nie
zależnie od tematyki tezaurusa, oraz warunkowa, występujęca 
najczęściej, uzasadniona tylko w zakresie określonego, węsko- 
epecjallstycznego tezaurusa. Równoważność bezwarunkowa wystę
puje np. w przypadku synonimów Języka naturalnego, najczęściej 
wyrazu polskiego i równoważnego wyrazu pochodzenia obcego, lub 
w przypadku pełnej nazwy 1 skrótu, np. gabaryt - wymiary, trlo- 
da półprzewodnikowa - tranzystor. NRD - Niemiecka Republika Oe- 
mokratyczna. Równoważność warunkowa na miejsce w przypadku słów 
pokrewnych semantycznie, których różnicy zakresowej nożna nie 
uwzględniać w obrębie danego tezaurusa, np. atmosfera - powie
trze /6/,

Przez odpowiednie wzmocnienie /zaostrzanie/ kryteriów roz- 
strzygajęcych o przynależności poszczególnych terminów do two
rzonych w danym tezaurusie klas równoważnościowych, uzyskiwać 
można klasy terminów powlęzanych ze sobę w sposób znacznie słab
szy niż w przypadku relacji odpowlednloścl wyszukiwawczej, tj. 
powlęzanych ze sobę relację "daskryptor kojarzeniowy" lub za po
moc ę odsyłacza uzupełniajęcego "zob.też". W ogóle granica mię
dzy synonimami wyszukiwawczymi, terminami powlęzanyml relację 
odpowlednloóci wyszukiwawczej i terninanl skojarzonymi bardzo 
często nie Jest wyraźna.

W niektórych systemach Informacyjno-wyszuklwawczych zazna
cza się stopień nasilenia powiężenia semantycznego zachodzęcego
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■iędzy poezczegAlnyml teralnaal. Znajduje to wyraz w podziale 
zbioru elów etanowięcych eynonley wyszukiwawcze danego słowa lub 
tarniny zwlQzane z danyn ałowen relację odpowlednioócl wyszuki
wawczej na "aynonlny bliższe** 1 **dalsze''. Do udziału w danej o- 
peracjl wyszukiwania nogę być« w zależności od życzenia użytko
wnika, wprowadzone będż tylko **synoniny bliższe**, będź także 
‘dalsze**. Takie rozwięzanle przyjęto np. w systenle DATUM w 
Montrealu /10/.

W systeraach logicznych, np. w tablicach klasyfikacyjnych 
UKO rolę klas równoważności często spełniaję w pewnyn sensie 
odpowiedniki słowne synbolu, gdyż w wielu wypadkach przy synbo- 
lu klasyflkacyjnyn umieszczane sę wszystkie synonimy Języka na
turalnego, będęce odpowiednikami wyszukiwawczymi danej Jednostki 
leksykalnej Języka infornacyjno-wyszukiwawczego. I tak, o ile w 
Języku haaeł przedmiotowych lub w Języku deskryptorowym byłoby 

ludożerstwo zob. KANIBALIZM,
to w tablicach UKO pod symbolem 392.89 znajduję się obok sie
bie oba te terminy. Oczywiście, obie te Jednostki leksykalne 
występuję w indeksie alfabetycznym do tablic kierujęc bezpoś
rednio do tego symbolu, tj.

Kanibalizm - 392.89 
Ludożerstwo - 392.89.

SYNONIMIA fi62N0P0ZI0M0WA /MI§DZY ELEMENTARNi} 1 ZŁOŻONĵ
OEONOSTK^ LEKSYKALNĄ

Można zatem stwierdzić, że w Językach informacyjno-wyszu- 
kiwewczych o słownictwie znormalizowanym synonlmia wyrazów Jest 
wyeliminowana, bo nie aa takich odrębnych elementarnych Jednos
tek leksykalnych, które zawsze odsyłałyby do tych samych teks
tów. Należy Jednak pamiętać, że zjawisko synonimii sięga także 
do innych płaszczyzn Języka i może występować w Języku natural
nym na wszystkich poziomach Jednostek złożonych. Stosunek syno- 
nlmiczny łęczy w Języku nie tylko Jednostki tego samego poziomu, 
ale również Jednostki różnych poziomów i różnych kategorii gra
matycznych, np. /3/
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rodzice ■ ojciec 1 metka
Nauczyciel powtórzył pytanie - Nauczyciel zapytał 
po raz drugi.

W językach Infornacyjno-wyszukiwawczych many podobne przy
padki, z tyn ±e naleZy odróżnić tu aynoninlę zachodzęcę między 
elementsrnę jednostkę leksykalnę i złoionę Jednostkę leksykalnę 
od synoniail zschodzęcej między dwiema Jednostkami zło±onyml 
/nazwijmy umownie pierwszę synonimię różnopoziomowę, a drugę - 
synonimię wyrażeniowę/. Synonimie róZnopoziomows możliwa Jest 
czasami do wychwycenia Już na etapie słownictwa danego Języka, 
tj. wtedy, kiedy w tezaurusie istnieje deskryptor złożony z 
dwóch 1 więcej słów Języka naturalnego, które to słowa sama w 
sobie sę Już deskryptoraml w tym samym tezaurusie, np. w "Teza
urusie branżowym taboru szynowego" istnieję deskryptory: 

AUTOMATYZACaA 
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYDNA

i AUTOMATYZACJA DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ /11/, 
w "Tezaurusie uzdrowiskowym":

GŁOW^
MięŚNIE

1 MięŚNIE GŁOWY 
lub CHOROBY

UKŁAD KR/ą,2ENIA
i CHOROBY UKŁADU KR-fiiZENIA itp. /9/.

Użytkownik widzęc deskryptory CHOROBY 1 UKŁAD KR^^ENIA 
może utworzyć instrukcję wyszukiwawczę dotyczęcę chorób układu 
krężenia za pomocę koniunkcji tych dwóch deskryptorów /CHOROBY 
Л  UKŁAD KRĄŻENIA/, nie SprawdzaJęc czy Jest deskryptor obejmu- 
Jęcy to całe zagadnienie. Mogę więc powstać charakterystyki wy
szukiwawcze i instrukcje wyszukiwawcze synonimlczne, tzn. odsy
łaj ęce do tych samych dokumentów, a różne co do formy. Aby wye
liminować to niepożędane zjawisko należy usunęć ze słownictwa 
Języka informacyjno-wyszukiwawczego takie terminy, w których 
występuję te same wyrazy Języka naturalnego, co w deskrypto- 
rach mogęcych Jednoznacznie Je zastępie.

Autorzy tezaurusa "Transport bliski i daleki" /12/ uważa- 
ję, że takich deskryptorów "złożonych" nie należy pozostawiać
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m tazeuruele nawet Jako nondeakryftory. Praktyka Jednak prze
czy tanu* gdy2 w wielu tezaurusach istnieje wtedy odsyłacze od 
fora złolonych do fora prostych /co chyba Jest słuszne Jeśli 
wzlQĆ pod usragę użytkownika niewykwalifikowanego/, np. 

siła tarcia 
U TARCIE 
oraz SIŁA

dźwignik śrubowy teleskopowy 
U DŹWIGNIK ŚRUBOWY
oraz DŹWIGNIK TELESKOPOWY 

dźwignica llnowo-torowa stała 
U DŹWIGNICA LINOWO-TOROWA
oraz DŹWIGNICA STAŁA Itp.

Nie aa natoalast wątpliwości co do wprowadzania odsyła
czy od taralnów "złożonych” zawierajęcych Inne wyrazy niż des- 
kryptory. któryal aożna Je zastępie, klerujęcych do zastępuję- 
cych Je deskryptorów. np.

krzywa zaęczenla
U WYTRZYMAŁOŚĆ ZlięCZENlOWA 
oraz PARAMETR 

Instrukcja eksploatacji 
U DOKU№NTACOA TECHNICZNA 
oraz EKSPLOATACDA 

złudzenia optyczne 
U ZŁUDZENIA
oraz WZROK itp.

Nondeskryptorów będęcych teralnaal złożonyal i zastępowanych 
przez łęczne użycie kilku deskryptorów nie Odnotowuje się pod 
deskryptoraal. W słowniku teaatów w Języku haseł, przedmioto
wych odsyłacze tego typu na ogół nie występuję, ale w prakty
ce sporzędza się takie charakterystyki wyszukiwawcze. Jakby 
one obowlęzywały. np.kslężka na temat raka mózgu otrzyma has
ło /5/s Mózg - nowotwory 

oraz Rak.
Postępowanie takie likwiduje negatywne skutki synonlmil 

różnopozloBoweJ. ale z drugiej strony wprowadzić może pewien 
szum informacyjny spowodowany wlększę niejednoznacznościę wy-
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rażeń prostych połączonych prosty konlunkcjf. nie rozróżniają
cy typów relacji syntagmatycznych łyczycych ta wyrażania, niż 
wyrażeń "złożonych", pracyzujycych w pawnya stopniu rodzaj po- 
łyczenia. Tarniny złożone nla dajу się wtedy Jednoznacznie za- 
stypić klikowa deskryptoraal prostym, gdyż wprowadzajy pewny 
wieloznaczność, np. /12/.

obliczenia na EMC 
U OBLICZENIA 
oraz EMC

zestaw kołowy na łożyskach tocznych 
U ŁOŻYSKO TOCZNE 
oraz ZESTAW KOŁOWY 

chłodzenie oleju 
U CHŁODZENIE 
oraz OLEO 

hanowanie silnika 
U HAMOWANIE 

oraz SILNIK.
W wypadkach tych użycie dwóch deskryptorów prostych poły- 

czonych konlunkcjy noże również oznaczać inna pojęcia złożona, 
np. chłodzenie olejen, hanowanie sllnlkien, obliczenia dla anc 
itp. Dlatego w takich przypadkach tarniny złożony należy pozo
stawić w tezaurusie Jako daskryptory /sygnalizujyc Jednak w Ja
kiś sposób przy deskryptorach prostych obecność w słowniku Jed
nostek "złożonych", zawierajycych w sobie te deskryptory pros
te/. albo wprowadzić do Języka wskaźniki precyzujyce rodzaj po
więżą ń niędzy tyni deskryptoraal prostynl, takie Jakie np. Ist
nieję w niektórych kodach senantycznych.

Problan synonlnll tego typu występuje szczególnie często w 
systemach podajycych w słownikach gotowe,złożone Jednostki lek
sykalne /tj. zdania Języka infornacyjno-wyszuklwawczago/. Jak 
np. słownik haseł przedmiotowych /ale nie słownik tematów 1 o- 
kreślników/, lub etosujycych długie, złożone wyrażania Języka 
naturalnego Jako elementarne Jednostki leksykalne, np. tablice 
klasyfikacyjne.

W Języku hasał przedmiotowych nożllwe ay czysto dwie for
my: temat złożony lub temat prosty z okraślniklen, np.
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skóra — gruźlica ■ Gru-̂ llca skóry
Biblioteki - budcnsnlctwo « Budownictwo bibllotaczne. 

Należy w takiej sytuacji przyjęć tylko Jednę foraę, od 
drugiej dajęc odsyłacz« a zgodnie z poprzednia! ustalenlaai 
preferencję należy dać forała składajęcej się z dwóch Jednostek 
prostych, tzn.. teaat z okreólnlkiea.

Trudniej rozstrzygnęć ten ргоЫеа w tablicach klasyfika
cyjnych, np. w UKD, gdzie istnieje wiele syaboll prostych, któ
rych odpowiedniki słowne składaję się z terainów aajęcych swoje 
saaodzielne syabole. np.

Sport woda “ Sporty sradne.
W UKD preferencję daje się w takla przypadku foraie "złożoneJ“, 
tzn. Sporty wodne. Jest to Jednak problea nieco Innego charak
teru, gdyż synonialczne sę tu nie syabole klasyfikacyjne, któ
re sę wyrażani Języka UKQ, a odpowiedniki słowne tych symboli 
w Języku naturalnyn, które nie sę Jednostkanl leksykalnymi ję
zyka Inforaacyjno-wyszukiwewczego. W .praktyce klasyfikacyjnej 
zdarzaję się Jednak także sytuacje, w których można oznakować 
Jeden dokument różnynl, formalnie poprawnymi symbolami UKD 
/13/, np.

Dokument oaawlajęcy środki bezpieczeństwa przy pracy 
w górnictwie aoża być oznakowany zarówno symbolem złożo- 
nya

622:614.8 Górnictwo : BHP 
Jak 1 syabolen rozwlniętyn

622.004.24 środki oetróżności w górnictwie 
lub Dokument omawiajęcy zagadnienie ekonomiki przemysłu meta

lurgicznego może być oznakowany zarówno symbolem złożonym 
338.4 : 669 Ekonoalka przemysłu : przemysł metalur

giczny,Jak 1 symbolem rozwiniętym
669.003 Przemysł metalurgiczny z punktu widzenia e- 

konoalcznego.
Przy wyeliminowaniu możliwości tworzenie przez użytkowni

ków instrukcji wyszukiwawczych synonimicznych, mógłby odegrać 
rolę Centralny Komitet Klasyfikacyjny FID /FIO/ССС/ sterajęc 
się zlikwidować takie sytuacje, albo należy za pomocę sieci 
odsyłaczy wskazać użytkownikowi formę poprawnę, z tym że zgod-
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nie z regułami gramatycznymi UKD preferencję w takich przypad
kach maję symbole proete przed '"synonimicznymi" w stosunku do 
nich symbolami rozwiniętymi lub złoZonymi, a przy alternatywie: 
symbol złoZony czy rozwinięty, pierwszeństwo ma symbol rozwi
nięty.

SYNONIMIA WYRAŻENIOWA /MięOZY ZŁOŻONYMI OEDNOSTKAMI 
OęZYKA INFORMACYJNEGO/

Synonimia wyraZeniowa wynika nie. z synonimicznońci ele
mentarnych Jednostek leksykalnych wchodzęcych w skład charak
terystyk wyszukiwawczych, lecz ze struktury /konstrukcji/ tych 
charakterystyk, np. synonimicznyrai będę w Języku haseł przed
miot owych:

Turcja - mniejszości narodowe 
Mniejszości narodowe - Turcja 

a w UKD 591.57-794 
597.94-157
znakujęce dokument mówięcy o środkach obrony 1 ataku 
u Jaszczurowatych /utworzone z symboli 591.57 - środ
ki obrony i ataku i 597.94 - Jaszczurowate 

lub 621.431.7 : 629.114.82
629.114.82 : 621.431.7
dla dokumentu poświęconego silnikom spalinowym do 
samochodów wyścigowych /utworzone z symboli 629.114.82 
- samochód wyścigowy i 621.431.7 - silnik spalinowy/.

W systemach informacyjno-wyszukiwawczych zakłada się. Ze 
dokumenty o identycznej treści zaindeksowane sę rówhieZ identy
cznie. W praktyce okazuje się Jednak. Ze czasami występuje róż
ne zaindeksowanie tych samych dokumentów, nawet przy uZyciu 
tych samych elementarnych Jednostek leksykalnych, czyli sporzę- 
dzenie synonimicznych charakterystyk wyszukiwawczych. Doświad
czenie wskazuje. Ze dwie lub więcej osób moZe zaindeksować w 
różny sposób ten sam'dokument. JeZeli zasady indeksowania nie 
będę wyraźnie sprecyzowane. Jeśli będzie im brakowało elemen
tów normalizujęcych. Takim przedsięwzięciem organizacyjnym ty-
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pu nomallzscyjnego jest np. porządkowanie eleaentów cherakte- 
ryetyki wyszukiwawczej. Dlatego teZ Język Inforaacyjno-wyszukl- 
wawczy powinien posiadać składnię, która siałaby tak określone 
reguły tworzenia wyraZeń złoZonych z elementarnych Jednostek 
leksykalnych, aby Jednoznacznie ustalały postać poprawnych 
Jednostek złoZonych.

0 Ile więc aynonlmla wyrazów w Językach Inforsacyjno-wy- 
szuklwawczych Jest wyellainowana dzięki wprowadzeniu odsyłaczy 
od fora zakazanych'do zalecanych, to synonialę wyraZeniowę асн 
Zna wyellalnować przez wprowadzenie reguł graaatycznych Jedno
znacznie precyzujęcych Jakę aa być postać wyraZenla poprawne
go, tzn. np. czy "Motyle - pożywienie" /595.78-153/ czy "Poży
wienie - BOtyle" /591,53-578/.

Problem ten właściwie nie występuje w aysteaach InwersyJ- 
nych, np, deskryptorowych. gdzie bezpośredni dostęp do złoZo- 
nej Jednostki leksykalnej aoZllwy Jest przez wszystkie elemen
tarne Jednostki leksykalne wchodzęce w JeJ skład lub ich kom
binacje. Synonlalczne sę wtedy wszystkie perautacje JeJ ele
mentów, np. przy trzech deskryptorach charakterystyki A, 8 1 C 
synonialcznyal będę zapisy : ABC, ACB, BCA, CBA ltd., ale roz- 
łęczność eleaentarnych Jednostek leksykalnych w procesie wyszu
kiwania /czyli wyszukiwanie postkoordynowane/ oraz Inwereyjny 
układ kartoteki eliminuję negatywne skutki tej synonlall,gdyZ 
dokuaent zawiersjęcy poszukiwane przez nas deskryptory odnaj
dziemy przy kaZdeJ kolejności zapisów tych deskryptorów w cha- 
rekterystyce wyszukiwawczej, czy w instrukcji wyszukiwawczej. 
Problem ten poważniejszy Jest natomiast w Językach klasyfika
cyjnych, fasetowych czy w Języku haseł przedmiotowych, w anlej- 
szym lub większya stopniu stosujęcych prekoordynację, w których 
uporzędkowanle elsmentarnych Jednostek leksykalnych w charak
terystyce wyszukiwawczej odgrywa bardzo waZnę rolę seaantycznę 
1 formalnę, gdyZ często Jest to Jedyny sposób otrzyasnia po
prawnego syabolu 1 wyszukania odpowiednich dokumentów. Poalao 
to w systemach tych brak Jest często ścisłych reguł dotyczę- 
cych kolejności poszczególnych elementów w symbolach /Jednost
kach/ złoZonych, np, w UKO symbole połęczone znakiem dwukropka 
sę odwracalne, a wybór tej czy Innej kolejności składników Jest 
właściwie dowolny.
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Dlatego w ayetenach, w których ■otlltre Jeat odaienne za
pisanie przez różne osoby Jednostki złożonej* należy wykorzy
stać Jeden ze środków ellainujgcych synoniaig wyrażeniowy:

1/ wprowadzić graaatyky dysponujycy wykładnikawl funkcji 
składniowych, np. ścisły graaatyky pozycyjny.

2/ stosować przewlenność eleaentów charakterystyki wyszu
kiwawczej i umieszczać adresy dokumentów:

a/ pod wszystkimi zapisami /o różnym porzydku/. ^
b/ pod Jedny wybrany formy zapisu, od pozostałych dsjyc 

do niej odsyłacze.
O kolejności elementów w charakterystyce wyszukiwawczej 

mogy decydować kryteria semantyczne lub czysto formalne. Do 
semantycznych zaliczyć można np. opracowany przez Renganatha- 
na wzorcowy układ słów kluczowrych. wynlkajycy zreszty z ogól
nych praw logicznego porzydkowania treści, np. zasada pierw- 
szeóstwa kategorii okrsślajycych zawartość dokumentu przed ka
tegoriami określajycymi formę lub ujęcie, zasada podporzydko- 
wania eleaentów całości, zasada malajycsj konkretności, zasa
da podporzydkowania środków calowi, czy zasada przedmlotowoś- 
cl.

Formalne kryteria porzydkowania elementów charakterystyki 
wyszukiwawczej sy o tyle bezpieczniejsze, że sy bardziej Jedno
znaczne, a przy tym możliwa do zaprogramowania i wykonywania 
przez komputer. Kryteriami takimi będy np. szeregowanie A/Z 
/czyli porzydek alfabetyczny/, 1/9 /czyli porzydek wzrastajy- 
cej wartości liczbowej/. A/a /czyli pierwszeństwo diAych li
ter przed małymi/, itp. Typujyc Jeden z porzydków elementów w 
charekterystyce wyszukiwawczej Jako poprawny, nie sugeruje się. 
iż Jeet on lepszy od innych, ale chodzi tu po prostu o wskaza
nie użytkownikowi kierunku poszukiwań i miejsca danego zapisu 
w zbiorze /w klasyfikacji, katalogu, bibliografii/.

W systemach tradycyjnych, takich Jak UKO, czy Język hasał 
przedmiotowych, wprowadzona Jest wprawdzie gramatyka pozycyj
na, Jednak dla umożliwienia odnalezienia zapisu przez drugi i 
dalsze elementy charakterystyki wyszukiwawczej dopuszczalne 
sy zapisy inwersyjne. np. w Języku haseł przedmiotowych stosu
je się tzw. "double entry" /przydział dwuKrotny. a właściwie
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wielokrotny/, np. dla pidalannlctwa traktującego o jakiejś 
probleaatyce dotyczącej danej Jednoetkl geograficznej; daje 
alf wtedy dwa haeła przedalotowe, z których Jedno akłada alg 
z teaatu klaaowego l określnika geograficznago, drugie zaś z 
teaatu geograficznego 1 określnika klaaowego. np.

Rolnictwo Polaka 
Polaka - rolnictwo.

' w UKO atoaowana Jeat podobna zasada, tj. zaaada przydzie
lania tylu kart dla eyabolu zło±onego. Ile akłada aię na niego 
ayaboll proatych, czyli tzw. przydział wielokrotny karty doku- 
aentacyjnej /wielokrotne wejście/. Adreay dokumentów uaieaz- 
czane ag wtedy pod wazyatkial foraaal aynonlalcznywl, co Jeat 
bardzo nleekonoaiczne z punktu widzenia długości zaplau l po
jemności pamięci ayateau. Bardziej ekonomiczny byłby sposób 
drugi, klerujęcy użytkownika do Jednego z zapisów synonimlcz- 
nych, uznanego za Jedyny poprawny, pod którym znajdowałyby się 
adreay tych dokumentów.

W ten apoeób stworzylibyśmy słownik, który moZna by naz
wać .zgodnie z terminologię przyjętę w przekładzie maszynowym 
słownikiem syntezy, lub Jak proponuje Apresjan /1/ słownikiem 
komblnatorycznym. Wyraz "komblnatoryczny" wskazuje na nasta
wienie ałownika na podawanie wszystkich moZliwych kombinacji 
Jednostek leksykalnych - ich syntaktycznej i leksykalnej łęcz- 
liwoścl.

Słownik taki byłby nlewętpllwle bardzo trudny do opraco
wania 1 wymagałby cięgłaj aktualizacji, ale z drugiej strony 
kierowałby niewykwalifikowanego użytkownika do poprawnych form 
charakterystyk wyszukiwawczych, a możliwość zniekaztałcania 
treści 1 uzyskiwania niekompletnej informacji zoatałaby całko
wicie ograniczona nie tylko przez wyeliminowanie synonim!1 na 
poziomie wyrazu, ale i na poziomie zdania.
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PROBLEMS OF SYNONYMY IN THE THEORY OF INFORMATION 
RETRIEVAL LANGUAGES

S u ■ ■ a r у

The article deala with ргоЫеяе of understanding of syno» 
nyay in natural and Inforeation retrieval languages* A definl- 
'tlon of synonywy in the theory of inforeation retrieval langu
ages. celled retrieval synonymy is euggested. Differences 
between vocabularies reflecting relationships of retrieval sy
nonymy /auxiliary vocabulary/ and vocabularies indicating re
lationships of retrieval equivalence /standardizing vocabulary/ 
are discussed. Some methods of elimination of retrieval synony
my at the level of terms of the retrieval language, at the le
vel of phrases /synonymy of expression/ and synonymy existing 
between a term and a phrase of the retrieval language /synony
my at different levele/ are described.

ПРОБЛЕМЫ СИНОНИМИЙ Б ТЕОРИИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ ЯЗЫКОВ

Р е з ю м е

Статья посвящена проблемам синонимии в информационно-' 
гпоисковых языках. Автор характериззгет различия между пони
манием синонимии в естественном и информационном языках.Пред
ставляет определение синонимии в теории инфорлационно-поиско- 
вых языков, называемой ввиду ее специфики поисковой синони -  
мией. Указаны различия между словарями отражающими отношения 
поисковой синонимии /вспомагательные словари/ и словарягли ука
зывающими отношения поискового соответствия /норлативные сло- 
ввщ/. Указаны методы исключения поисковой синонимии на уров
не лексических единиц информационного языка, на уровне пред
ложений /синонимия выражений/ и синонимии возникающей между 
словом и предложением информационно-поискового языка /разно
уровневая синонимия/.

97





BARBARA SOSINSKA

TYPOLOGIA RELACJI POMIĘDZY JEDNOSTKAMI LEKSYKALNYMI 
JĘZYKÓW INFORMACYJNYCH

Krytyczny przegląd najbardziej znanych ty
pologii relacji Językowych w teorii Języków 
infornacyjnych - A.I. Czernego, J. Robows- 
klego oraz 0. Ungurlana. Propozycja typolo
gii relacji opartej na omówionych klasyfika
cjach i stanowlęcej 'próbę unifikacji dotych
czasowych poględów. Podział relacji przepro
wadzony w trzech płaszczyznach: według kry
terium rodzaju argumentów 1 stosunków pomię
dzy ich zakresami pojęciowymi, według kryte
rium liczby argumentów oraz według kryterium 
możliwości wykorzystanie danej relacji w pro
cesie porzędkowania zbioru leksyki Języka.

W teorii Języków informacyjnych stale nlerozwięzanym prob
lemem pozostaje normalizacja nazewnictwa i wyraźne wyodrębnie
nie występujących pomiędzy Jednostkami leksykalnymi Języków in
formacyjnych zwięzków semantycznych. Nie wszystkie rodzaje re
lacji, więżęcych leksemy danego Języka, sę podawane w słownikach, 
niemniej każdy sztuczny system Językowy, stanowięcy pewnego ro
dzaju transformację Języka naturalnego, powinien uwzględniać 
stosunki zachodzęce pomiędzy Jednostkami leksykalnymi tego Ję-

"Zegadnienla Informacji Naukowej" 1979 nr 2/35/
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zyka. Ponieważ często zdarza sięj że autorzy poszczególnych 
języków Informacyjnych i Ich słowników wprowadzaję oznaczenia 
tylko pewnych wybranych relacji /które najczęściej wykorzys
tywane sę w procesie indeksowania lub fornułowanie instrukcji 
wyszukiwawczej/, popularne Jest przekonanie, że języki infor
macyjne odzwierciedlaję tylko te relacje. Orugę konsekwencję 
tego typu wnioskowania jest ogromne zamieszanie, jakie panuje 
w terminologii, a ściślej, w sposobie definiowania przez róż
nych autorów tych samych typów relacji oraz stosowania tych sa
mych nazw dla oznaczenia różnych relacji. Sprawę komplikuje 
fakt, że autorzy poszczególnych sztucznych systemów językowych, 
dostosowujęc je do wymagaó narzuconych przez środowisko, w któ
rym systemy te maję funkcjonować, dosyć swobodnie mogę dobierać 
argumenty poszczególnych relacji /zależy to niemal wyłęcznle od 
przyjętego stopnie szczegółoiiroćci różnicowania znaczeó, od za
kresu zbioru informacyjnego i różnego typu czynników pragmaty
cznych/,

;vedług definicji podanej przez H. Rasiowę /8/ relację o- 
kreślonę na pewnym zbiorze X^x X^x X^x ... x X^ /iloczynie 
kartezjańskim p zbiorów/, nazywamy podzbiory tego zbioru, a 
więc podzbiory takxch n-tek uporzędkowanych < x^,X2 ,X2 ,...,x̂ ]̂  , 
że poszczególne elementy każdej wybranej n-tki pozostaję w okre
ślonym wzajemnym stosunku ¥vobec pozostałych elementów danej 
n-tki, wspólnym dla całego podzbioru, wyodrębnia się na ogół 
siedem podstawowych rodzajów relacji: zwrotnę, przećIwzwrotnę, 
symetrycznę, przeciwsymetrycznę, antysymetrycznę /współprzećiw- 
symetrycznę/, przechodnię i spójnę. Wymienione rodzaje relacji 
możemy traktować jako własności relacji kompleksowych, np. rela
cję równoważności rozumieć będziemy jako relację zwrotnę, prze- 
chcdnię i symetrycznę /w terminologii językoznawczej relację 
tę nazywamy synonimię lub ekwiwalencję/. W naszych rozważaniach 
zwrócimy szczególnę uwagę na własność symetryczności jako cechy 
dystynktywnej relacji pomiędzy jednostkami leksykalnymi - włas
ność tę oznaczać będziemy p'̂ dwójnę, tj. obustronnie zakończonę 
grotami strzałkę. Relacje niesymetryczne oznaczać będziemy 
strzałkę jednostronnę.

Interpretujęc wyżej zacytowanę definicję, możemy przyjęć, 
że pojęcie relacji oznacza pewnę strukturę, której komponenta-
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■i Э9  argufienty relacji, a istoty związków - mechanize poatę- 
powania z tymi komponentami, implikowany przez typ okreólonej 
relacji. Tak więc, kiedy będziemy mówili, 2e termin pozos
taje w relacji aynonimii z terminem T^, oznaczać to będzie, ± b  

w naszym systemie językowym zamiana jednego z tych terminów na 
drugi w obrębie jakiegokolwiek wyratenla tego języka nie wpro
wadzi żadnej zmiany wartości semantycznej tego wyrażenia.

Często zdarza się, że nazwy relacji przeniesione z nauki 
o języku naturalnym na grunt nauki o językach informacyjnych, 
budzę wiele wętpllwoócl. Wynikają one z faktu, że na ogół po
równujemy relacje w języku sztucznym z relacjami więżącymi ter
miny języka naturalnego 1 stwierdzamy, że znacznie różnią się 
one ze względu na sposób dobierania ich argumentów. Np. w sło
wnikach przekładu z języka naturalnego /a właściwie z języka 
swobodnych słów kluczowych/ ne język Informacyjny /z kontro
lowanym słownictwem/, relacją "synoniail*' oznacza się związek 
pomiędzy nondeskryptorami 1 deskryptorami, przy czym nondes- 
kryptory mogą mieć zakres pojęciowy identyczny jak deskrypto- 
ry la przyporządkowane, jak 1 szerszy lub węższy od zakresu 
tych deskryptorów /w ten sposób eliminuje się nazwy o zbyt ma
łej wartości selekcyjnej dla określonego zbioru/.

Ze względu na te często spotykane wątpliwości, w niniej
szym artykule przyjęto pewne generalne założenia, które stano
wią punkt wyjścia dla dalszych rozważań:

1. Relacje określane w ramach systemu wybranego języka 
informacyjnego nigdy nie są wiernym odbiciem relacji zachodzą
cych pomiędzy Jednostkami leksykalnymi języka naturalnego.

2. Relacje pomiędzy wyrazami różnych systemów językowych 
są homomorfIczne - podobieństwo między nimi polega jedynie ne 
identycznym algorytmie postępowania z ich argumentami w ramach 
danego systemu językowego.

PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH TYPOLOGII RELACJI

Znaczenie danej jednostki leksykalnej zależy od tego, w 
którym miejscu zlokalizowana jest ta jednostka w systemie ję
zykowym, a ściślej, w określonym polu semantycznym. Tak więc,
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znaczenie określone Jest poprzez zespół relacji, w Jakie da
na Jednostka wchodzi z elenentaal różnych pól semantycznych. 
Właściwe znaczenie Jakiegoś słowa poznajemy dopiero wtedy, gdy 
odgraniczymy Je od znaczenia sąsiednich i przeciwstawnych słów.

Już na poczętku naszego stulecia twórca Językoznawstwa 
strukturalnego, Ferdynand de Saussure zaakcentował wagę relacji 
pomiędzy Jednostkami leksykalnymi, w "Kursie Językoznawstwa o- 
gólnego" /10/ czytamy: "Wartość danego elementu w Języku polega 
na Jego zwlęZkach z innymi elementami, oraz różnicach. Jakie 
między nimi występuję".

F.de Saussure zaproponował podział relacji na dwie podsta
wowe grupy - relacje łęczęce wyrazy w ramach konkretnego tekstu 
/syntagmatyczne/ oraz relacje, które więżę wyrazy w systemie 
Językowym /paradygmatyczne, nazywane przez Saussure'a asocja
cyjnymi/. Tak' więc, relacje syntagmatyczne zdefiniowane sę Ja
ko zwlęzki istniejęce między elementami Języka umieszczonymi w 
konkretnej językowej realizacji, wypowiedzi, tj. pomiędzy tym, 
co dany element poprzedza w linearnym przebiegu pewnej wypowie
dzi oraz tym, co po nim następuje. Zwlęzki syntagmatyczne sze- 
reguję elementy Języka w wypowiedzi i decyduję o ich połęcze- 
niu w Jednostki bardziej złożone. A oto przykłady relacji syn- 
tagmatycznej pomiędzy Jednostkami różnych poziomów Języka natu
ralnego :

dom - ek,
\  /
R

piękny dom, 

R

□an idzie spać.
\  \  /
R R

Relacje paradygmatyczne zdefiniowane sę w "Kursie Języko
znawstwa ogólnego" Jako zwlęzki zachodzęce między elementami 
abstrakcyjnego systemu Języka /często nazywane sę^relacjami 
Językowymi lub systemowymi/. Tworzę one logiczny układ elemen
tów leksyki Języka. Charakterystycznę cechę relacji paradygma- 
tycznych Jest fakt, że łęczę one składniki w pamięci potencjal
nych użytkowników.

Ounski lingwista Louis HJelmslev zaproponował uznać Jako 
cechę różnięcę relacje paradygmatyczne od syntagmatycznych to, 
że argumenty pierwszej istnieję w dysjunkcji "albo - albo", 
nie mogę występować wspólnie w tekście. Taka definicja nie Jest
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Jednak najwłaściwsza, gdyi np. nie Istnieją w praktyce reguły, 
które zakazywałyby utycia w jednaj wypowiedzi teralnów szcze
gółowych 1 ogólnych, lub te± wajęcych ten aan nadrzędny węzeł 
hierarchiczny, a więc powlęzanych paradygnatycznę relację 
współrzędności.

Drugie,, bardzo często spotykanym podziałen relacji Jest 
podział oparty na kryterium przynależności argumentów relacji 
albo do rzeczywistości językowej albo do rzeczywistości poza- 
JęzykoweJ. Innymi ałowy, relacje Językowe to zwlęzkl pomiędzy 
elementami leksyki danego Języka /lub Języków/, których iden
tyfikacja nie wymaga znajomości rzeczywistości przedmiotowej, 
obiektywnej. Argumenty tych relacji można wymieniać w tekście 
w obrębia pewnej kategorii ayntaktycznej bez zniekształcenia 
Jego struktury semantycznej i ayntaktycznej /zmiana taka może 
natomlaat spowodować zmianę wartości semantycznej tekstu/.

Relacje pozaJęzykowe sę zwlęzkami zachodzęcymi pomiędzy 
elementami rzeczywistości pozajęzykowej, a więżę się nimi Jed
nostki leksyki Jedynie na zasadzie pewnego rodzaju odbicia, 
przenieaienia na grunt Języka relacji, które Język ten opisu
je.

Klasyczna, najprostsza i najbardziej oczywista klasyfika
cja relacji pomiędzy Jednostkami leksykalnymi nawlęzuje do po
działu stosunków między zakresami pojęciowymi terminów, steno- 
wlęcych argumenty badanej relacji, a traktowanych Jako zbiory 
teoriomnogościowa. Kryterium to może wyznaczać podział Jedynie 
relacji paradygmatycznych:

1. Relacja synonimu /równoważności/ - kiedy zakresy po
jęciowe terminów sę Identyczne.

2. Relacja hierarchiczna /nadrzędności i podrzędnoścl/ - 
kiedy zakresy pojęciowe pewnych terminów zawieraJę się w zakre
sach pojęciowych innych.

3. Relacja krzyżowania - kiedy można wyznaczyć takę część 
zakresu pojęciowego Jednego terminu 1 takę część zakresu dru
giego, aby wyznaczone części pozostawały ze aobę w stosunku 1- 
dentycznoścl, /iloczyn nlepusty zbiorów, np. staruszka - żebra- 
czka/.

4. Relacja nocnej antonimii - kiedy zakresy pojęciowe 
terminów pozostaję w stosunku wzajemnego uzupełniania się.
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tj. zakres jednego eo^eay trektotiać jako dopełnienie drugiego ' 
/zbiory kompleBentarne/.

5« Relacja wykluczania - kiedy zekreey pojgclowe terwlnów 
nie aaj9  ani jednego eleaentu wspólnego 1 nie e« zblorael ko»> 
piementarnynl. Możemy wyodrębnić dwa warianty tej relacji: 

kiedy rozpatrywane terminy maję wspólny węzeł hierarchicz
ny, tj. letnieje termin, którego zakres pojęciowy jest bezpoó- 
rednlo szerszy zarówno wobec zakreeu pojęcloarego jednego, jak 
i drugiego terminu; 2/ terminy nie maję wspólnego bezpośred
niego nadrzędnego węzła hierarchicznego:

pudel Buldog szafa słoó możliwość

We wspomnianym wcześniej "Kursie językoznawstwa ogólnego" 
de Saussure*8 obok podziału relacji na eyntagmatyczne 1 asocja
cyjne, znajdujemy naatępujęcy podział w ramach tych ostatnich:

1. Relacje-z wyrazami genetycznie spokrewnionymi
2. Relacje ze słowami o analogicznej strukturze
3. Relacje z synonimami
4. Relacje z wyrazami podobnymi pod względem czysto dźwię

kowym
Saussure stosował dla określenia relacji paradygmatycznych na
zwę "asocjacyjne", czyli kojarzeniowe, którę współcześni auto
rzy na ogół rezerwuję dla dużej, bardzo zróżnicowanej 1 trudnej 
do wyeksplikowania grupy relacji pozajęzykowych. Szerzej będzie 
w niniejszym artykule grupa ta omówiona w części poświęconej 
proponowanej typologii, tutaj zwracamy jedynie uwagę na wlelo- 
znacznoś samej nazwy, która niekiedy prowadzi do wyraźnych 
nieporozumleó. Saussure objęł nię wszystkie relacje językowe - 
systemowe, przeciwstawiajęc je relacjom syntagmatycznym, czyli 
tekstowym. W klasyfikacji tej nie aa natomiast miejsca na te 
wszystkie zwlęzkl, które łęczę wyrazy na podstawie częstego 
współwystępowenia w tekstach spójnych i dużej grupy zwlęzków 
wyrazów bliskoznacznych /ewentualnie można by traktować je ja
ko relacje pomiędzy wyrazami apokrewnionyal/. Klasyfikacja
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Saueeure'a wydaje się wxęc ooeyć niejednoznaczna, e ponadto dru
ga 1 czwarta grupa relacji aryodrgbniona została na bazie kryte- 
rlua czyste forwalnago, a nie semantyczpego, i to raczej dla 
subkodu akustycznego Języka.

W przeględzle typologii relacji pomiędzy Jednostkami lek- 
sykalnywl onówlay rdsmleż trzy klasyfikacje zaproponowane 
przez teoretyków Języków informacyjnych - A. 1. Czernego /4/,
0. Ungurlana /13/ i 3. Robowsklego /9/. Ka2da z tych klasyfika
cji uarzględnla podział relacji na zachodzęce ponlęday Jednostka
mi Języka /Językowe/ 1 pomiędzy elementami rzaczywlstoóci poza- 
JęzykoamJ /pozajęzykowd/ oraz podział na relacje tekstowe /syn- 
tagmatyczne/ 1 systemowe /paradygmatyczne/. Relacje syntagma- 
tyczne przez wszystkich trzech autorów traktowane sę podobnie 
1 na ogół nie budzę wętpllwoóci /w teorii Języków Informacyj
nych mówi się zwykle o dwóch podstawowych rodzajach relacji.syn- 
tagmatycznych, aryra2anych najczęóclej za pomocę tzw. wskaźników 
roli i wskaźników więzi, które to terminy pochodzę z teorii Ję
zyków deskryptoroarych 1 odpowiadaję nazwom “stoeunek determina
cji*' - człon okreólajęcy 1 człon określany - i "stosunek predy- 
kscji" w terminologii językoznawczej/ /5/. Rodstawowa różnica 
pomiędzy typologiami Czernego, Ungurlane i Robowsklego polega 
na odmiennych podziałach relacji paradygmatycznych»

A.l, Czerny wyodrębnia pięć typów relacji systemowych:
1. Ralację współrzędności
2. Relację podobleóatwa funkcjonalnego
3. Relację gatunek - rodzaj
4. Relację przyczyna - skutek
5. Relację całość - część.
Podstawowym zarzutem. Jaki można wysunęć pod adresem tej 

typologii Jeet nlesryodrębnlanle relacji Językowych i poza Języ
kowych, pomimo Iż autor na wstępie zaznaczył Istnienie tych 
dwóch typów zwięzków. W rezultacie objęto terminem relacje pe- 
rsdygmatyczne również te zwlęzki, które tylko pozornie sę do 
nich podobne /relację pozajęzykowę podobieóstwa funkcjonalne
go, relację pozajęzykowę przyczyna - skutek i relację pozaję
zykowę całość - część/. Przeprowadźmy następujęce rozumowanie: 
relacja paradygmatyczne to relacja pomiędzy elementami pewnego
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svstemu - w przypadku Języka, abstrakcyjnego aystenu Językowe
go - wobec tego w grupie relacji pozaJęzykowych warunek defini
cyjny relacji paradygntatycznej spełniać będę takie eleaenty 
rzeczywistości przedmiotowej, które wchodzę w skład pewnych sy
stemów tej rzeczywistości, pewnych konfiguracji /na różnych po
ziomach abstrakcji/ - wniosek stęd. że Jedynie elementy znajdu- 
Jęce się na poziomie hierarchii "część" w przypadku relacji ne- 
reologicznej, powięzane będę relację paradygmatycznę. Wszystkie 
pozostałe relacje, wyodrębnione na podstawie analizy pewnych 
sytuacji powstajęcych w rzeczywistości pozaJęzykowej. które mo
żemy traktować Jako swoiste teksty, maję charakter relacji syn- 
tagmatycznych. Wynika z tego, że możemy znaleźć w ramach rela
cji pozajęzykowych relacje syntagmatyczne i relacje paradygma- 
tyczne, analogicznie do podziału przeprowadzonego w ramach re
lacji językowych, ale musimy pamiętać, że wówczas rozpatrujemy 
relacje pomiędzy zupełnie innymi rodzajami argumentów - w przy
padku relacji Językowych będę one elementami Języka, natomiast 
w przypadku relacji pozajęzykowych będę elementami rzeczywisto
ści pozajęzykowej, przedmiotowej. Dlatego pozwolimy sobie na

Чsugestię, że wygodniej byłoby zrezygnować z nazw "syntagmaty
czne" i "paradygmatycznę" dla grupy pozajęzykowej i wprowadzić 
na ich miejsce np. synonimy tych nazw - "tekstowe" i "systemo
we". Należy zaznaczyć, że przeprowadzanie takiego podziału w 
obrębie relacji pozajęzykowych Jest dosyć niewygodne i nie ma 
wyraźnej konieczności Jego stosowania. W niniejszym artykule 
w proponowanej typologii podział ten świadomie został pominię
ty.

Typologia 0. Ungurisna /13/, przeprowadzona Jest na bazie 
kilku kryteriów: 1/ według wykorzystania - organizujęce, ana- 
litvczne, tekstowe, językowe, 2/ według liczby argumentów - 
jedno-, dwu- i wieloargumentowe, 3/ według rodzaju argumentów 
- językowe tekstowe i językowe systemowe oraz pozajęzykowe,
4. według występowania - stałe i sytuacyjne, 5/ według sposobu 
wyrażania w języku informacyjnym - wp^ane w system Języka i 
r"'zejawiajęce się graficznie oraz występujące w postaci E3L, 
r.ir.. w postaci wyróżników, np. relatorów, wskaźników roli, 
wsKSzników więzi etc. Podobnie Jak w przypadku typologii Czer-



nego 1 tutaj najbardziej Intereauje паз podział relacji nie- 
ayntagnatycznych. O. Ungurian «ryodrębnił trzy podstevvowe typy 
tych relacji.

1. Relacja generyczna 
•właściwa 
-aytuacyjna

2. Relacja aereologiczna 
-właściwa 
-aytuacyjna

3. Relacja ekojarzeniowa
np.: "bycia właenościg czegoś"» stal - twardość

"bycia wykonanym z czegoś": meble - orzech kaukaski 
"bycia przeznaczonym do czegoś": piłka - koszykówka.

Relacja generyczna jest relację językową* dwie pozostałe 
natomiast relacjami pozajęzykowymi. Relacje skojarzeniowe można 
jednęk podzielić na dwie grupy - relacji systemowych i teksto
wych /rozumianych Jako pozajęzykowe/ oraz syntagmatycznych i pa- 
radygmatycznych /rozumianych jako językowe/. Typologia Unguriana 
rozwiązuje ten problem poprzez zastosowanie polihierarchii. Tak 
więc* zarówno w grupie relacji językowych* jak 1 pozajęzykowych* 
znalazły się związki skojarzeniowe.

Rozpatrzmy teraz grupę relacji generycznych w powyższej 
typologii. 3est to relacja pomiędzy terminem rodzajowym i ter
minem gatunkowym* która podzielona jest na dwa podtypy - rela
cję generyczną właściwą i relację generyczną sytuacyjną. Pierw
szy podtyp zdefiniowany został jako związek stały* niezależny 
ani od warunków występowania* ani od aspektu, w którym jest roz
patrywana* ani od jakichkolwiek innych czynników zewnętrznych. 
Nazwę gatunkową brzoza* sosna* mahoó można w każdej sytuacji po
wiązać tylko 1 wyłącznie z nazwą rodzajową drzewo* jako bezpoś
rednio* genetycznie szerszą* nadrzędną /pomijając oczywiście 
wszystkie możliwe gwarowe* czy żargonowe skróty myślowe* według 
których* np. nazwę "dęb" stosuje się dla określenia, np."szafy 
wykonanej z drzewa dębowego" i wówczas- można by dowodzić* że 
nazwę "szafa" powinno się rozbić na następujące nazwy gatunko
we; "dąb"* "mahoń"* "jesion", "orzech" itp./.

Relacja generyczna sytuacyjna została natomiast zdefinio
wana jako związek pomi^zy takimi nazwami rodzajowymi i odpo-
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wiedniaii nazwaBi getunkowyal. które etoeuje el« tylko « peie- 
nych określonych sytuacjach. Np. ‘’stal" Jest teralnea gatunko- 
иув wobec terainu "surowiec’ tylko w tych sytuacjach, kiedy 
stal stosowana jest jako surowiec, co nls znaczy. ±e Jest to 
jedyna rola. w jakiej aoże ona występować. Analogicznie "stry
chnina" jest gatunklea "trucizny" tylko w określonych warun
kach /przy zastosowaniu pewnej dawki/. W innej sytuacji aole- 

. ny identyczna relację powięzać tę aaaę nazwę "strychnina" z 
nazwę rodzajowę "lekarstwo".

Rozuaowanie to wydaje się logiczne, ale nasuwaję się tu
taj dwa pytanie:

1. Czy relacja ta zachodzi poaiędzy eleaentaal języka, 
które sę przecież obiektywne, niezależne od jakichkolwiek kon
kretnych zastosować, czy też poajlędzy elenentsai rzeczywistoś
ci pozajęzykowej?

2. Czy w ogóle relacje generyczna, sytuacyjna jest relację 
generycznę. hierarchlcznę. a więc takę. dla której zachodzi za
leżność całkowitej podrzędności lub nadrzędności zakresów poję
ciowych terainów - arguaentów?

W przypadku relacji ganerycznej,sytuacyjnej aaay do czy
nienia raczej ze stosunkiea krzyżowania się zbiorów aleaentów. 
wyznaczanych przez zakresy pojęciowe rozpatrywanych terainów. 
Istnieję bowiem takie "strychniny", które nie sę "truciznami" 
i takie, które nie sę "lekarstwami", a ściślej takie dawki 
strychniny, które maję właściwości lecznicze 1 takie, które sę 
zabójcze. Z drugiej strony istnieję takie "trucizny" i "lekar
stwa", które nie sę "strychninę". Drugi człon tego przykładu 
nas nie interesuje, gdyż jak wiadoao, przesuwanie się po gałę
ziach drzewa hierarchicznego z góry w dół zawsze wymaga podej
mowania decyzji o wyborze węzła i gałęzi - jest to zjawisko 
obligatoryjne i wobec tego dla nas nie dystynktywne. Niemniej 
pierwszy człon przykłądu w pełni chyba uzasadnia powstajęce 
wętpliwości. Deśli za każdym razem mówilibyśmy "strychnina - 
dawka mniejsza od x" lub "strychnina - dawka większa od x". 
wówczas nie byłoby tego problemu, ale i relacja nie byłaby już 
sytuacyjna. Sam termin "strychnina" nie mówi jednak nic o za
stosowanych jej dawkach, wobec czego nie możemy na bazie zna-
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Joaoścl tylko «yetrau Językowego, «ryznaczyć dla nlago taralnu 
nadrzędnego w poatacl nazwy określajęcaj rolę pełnlonę przez 
nazywany przedwlot, i

Typologia 3. Robowsklago /9/ dzieli relacje paradygaaty- 
czne na trzy zaaadnicze grupy, a w ich ranach wyodrębnia po
szczególne typy zwięzków:

1. Relacje logiczne
- hierarchiczne generyczne
- hierarchiczne nereologiczne

2. Relacje ontologiczne
- styczności obiektów w czasie lub przestrzeni, np. 
koń - siodło

- Zbieżności ogólnej pojęć. np. para - gaz - ngła
- podobieństwa funkcjonalnego, np. waga - termometr - 
zegar

3. Relacje senantyczne
- synonimu
- antonlnli
- homoninii.

W typologii tej znowu występuje nie dość Jasne wyodrębnie
nie relacji językowych 1 pozajęzykowych oraz łęczne ich rozwa
żanie w remach grupy paradygnatycznej. Ponieważ zagadnienie to 
zostało JuZ omówione poprzednio tutaj zwrócimy uwagę głównie 
na zagadnienia niejednoznacznej terminologii.

Pod nazwę "relacje logiczne" kryję się tu zwięzki hierar
chiczne chociaż, np. relacja identyczności, krzyżowania czy 
wyłęczania teZ Jest pewnę relację logicznę. Można by także bro
nić twierdzenia, że każda relacja w systemie Językowym Jest re
lację logicznę. Jako Ze na ogół identyfikacja tych relacji Jest 
możliwa Jedynie poprzez przeprowadzenie cięgu logicznego rozu
mowania. Oczywiście, przyjęcie jakiejkolwiek nazwy zależy od pe
wnej konwencji i Jeśli do nazwy tej dołęczymy precyzyjnę defi
nicję trudno będzie to zakwestionować. Warto Jednak zwrócić u- 
wagę na fakt, że stosowanie pewnych powszechnie akceptowanych, 
w powiężeniu z określonym znaczeniem,nazw dla pojęć odblegaję- 
cych od tego znaczenia, może powodować wiele kłopotów i niepo
rozumień.
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Podobne ргоЫеву powstaję w przypadku nazwy "relacje ee- 
eantyczne", gdyż właściwie każdy zwięzek pomiędzy wyrazami wy
znacza się na bazie znajomości ich znaczeń. Aby udowodnić Jek 
różnie noże być stosowana nazwa "relacje eenantyczne" powołamy 
się na typologię relacji zaproponowanę przez F. Studnlcklego 
/12/. Otóż w typologii tej do relacji semantycznych zaliczone 
zostały; relacja powiężenia semantycznego /wyłaniana ne podsta
wie czysto formalnego zliczania częstości współwystępowanla 
terminów/, relacja podobieństwa semantycznego, relacja synoni- 
mlczności, relacja antonlmiczności, relacja nadrzędności zakre
sowej i relacja podrzędnoścl zakresowej.

PODZIAŁ RELACJI WEDŁUG TRZECH KRYTERIÓW KLASYFIKAC^

Proponowana typologia zwięzków pomiędzy Jednostkami leksy
kalnymi j'̂ st w dużym stopniu oparta na istniejęcych Już i omó
wionych powyżej klasyfikacjach. Podstawovvym celem, który przy
jęto przy budowaniu tej typologii byłe jedynie unifikacja roz
bieżnych lub przynajmniej niezupełnie bliskich sobie poględów 
i definicji oraz przeprowadzenie możliwie wyraźnych granic po
między poszczególnymi rodzajami relacji. Wiele zagadnień Jest 
niedopracowanych, wśród których szczególnę uwagę zwrócić nale
ży na problem relacji syntagmatycznych, które potraktowane zo
stały marginalnie. Uwagę skupiono głównie na podziale relacji 
paradygmatycznych i często z nimi utożsamianych relacji poza- 
językowych. W poczętkowej wersji miał zostać przedstawiony tak
że skrótowy podział zwięzków syntagmatycznych, ponieważ Jednak 
nie wnosił on żadnych nowych treści, a poza tym budził zbyt wie
le wętpliwości, postanowiono jedynie zesygnalizować obecność re
lacji syntagmatycznych w grupie relacji Językowej.

Przedstawiona typologia może być traktowana jedynie Jako 
próba wprowadzenia nieco ładu do kłopotliwej terminologii re
lacji w teorii języków informacyjnych.

Podział relacji przeprowadzono niezależnie od siebie w 
trzech płaszczyznach:

1/ według kryterium rodzaju argumentów 1 stosunków pomię
dzy ich zakresami pojęciowymi.
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2/ według krytenua liczby argumentów,
3/ według kryterium wykorzystania w celu uporzędkowanla 

zbioru leksykalnego Języka.
Każda z tych relacji może mieć własny wykładnik formalny, 

wprowadzony explicite na poziomie wrypowiedzl Językowej, lub 
też może być wpisana w system i przejawiać się Jedynie, np.na 
wykresach topograficznych słownika lub oznaczeniach stosowanych 
w artykułach deskryptorowych list alfabetycznych, będź systema
tycznych. Ten atrybut relacji zależy Jednak przede wszystkim od 
decyzji autorów Języka i w poszczególnych systemach prezentuje 
się różnie, wobec czego nie można go przyjęć za uniwersalne kry
terium stałego podziału.

1. Podział według kryterium rodzaju argumentów 
1 stosunków pomiędzy ich zakresami pojęciowymi

Punktem wyjścia tego podziału Jest rozróżnienie relacji 
Językowych - pomiędzy elementami leksyki Języka, oraz relacji 
pozajęzykowych - pomiędzy elementami rzeczywistości pozajęzy- 
kowej. Podstawę identyfikowania relaęji Językowej Jest znajo
mość budowy systemu Językowego, natomiast aby rozpoznać i o- 
krećlić relację pozajęzykowę konieczna^Jest znajomość rzeczy
wistości, wiedza o własnościach elementów tej rzeczywistości, 
o ich rodzajach i wzajemnych powięzaniach.

W ramach r e l a c j i  j ę z y k o w y c h  możemy 
wyodrębnić:

1. Relacje paradygmatyczne 
- relacje niegene»"yczne:
- synonlmii, np, : samochód auto

sztandar <-•> choręgiew
- antonimii, np. : szorstki<— |> gładki

materia antymateria
- współrzędności, np.: karta przezierna kar ta

oerforowana

- relacje generyczne: 
- rodzaj - gatunek.

\
np.; turbina -^turbina gazowa 

łożysko — łożysKo kulkowe

ii;



- gatunek -> rodzaj, np.: turbina gazona —  turbina
łołyako kulkowa —  łoiyako

2. Relacje svntagwatyczne /generalnie eo2na podzielić Je 
na re.arje syntageat^zne więzi 1 relacje syntagwaty- 
czne roli. z tya 2e te ostatnia nia naleb# Ju± do re
lacji Językowych a do relacji pozajęzykowych/.

Relacje syntagaatyczne w Językach infornacyjnych to rela
cje zachodzące pomiędzy Jednostkami, elewentemi tekstów Infor
macyjnych, a więc charakterystyki wyszukiwawczej i instrukcji 
wyszukiwawczej. W wielu systemach zautomatyzowanych teksty te 
zapisywane sę za pomocę operatorów logicznych 6oole*a. które 
określaję stosunki pomiędzy poszczególnymi deskryptorael teks
tu. Najczęściej spotykanymi operatorami sę: zewężajęca temat 
koniunkcja /AND/, rozszerzajęca temat alternatywa /OR/, alter
natywa rozłęczna /XOR/ 1 negacja, słu±gca do wskazywania zaka
zanych połęczeń /NOT/.

Vif ramach r e l a c j i  
możemy wyodrębnić:

1. Relacje mereologiczne 
- relacje właściwe:
- całość - część. np.

- część - całość, np.

p o z a j  ę z y k o w y c h

szkielet — ^ kość miednicy 
drzewo konar
kość miednicy — > szkielet 
konar — > drzewo

- relacje niewłaściwe
- całośc - częśc, np.: fotel — > biegun

samolot —^ śmigło
- częśc - całośc, np.: biegun fotel

śmigło — > samolot
Relacje niemereologzczne
- relacje specyf ikujętrr /należęce do relacji syntagea- 

tycznycn/ łęczęce deskryptor z określonym zbiorem o- 
biektów rzeczywistości

- relacje s K o j a r z e n i o w e

- typu syntagmatycznego stałe, np. : piwne -->oczy
gniady —^ koń



- typu syntagmatycznego nlaatałe,
np.: relacja intensywności określanego zja-* 

Wiaka - MAGN /1/
spać ШОСПО

np.: relacja określająca działanie likwidu
jące - L1QU

rozkaz — odwołać
- relacja typu paradygnatycznego

np.: relacja przyczyna — ^skutek 
nróz — ■> lód 
śnierć -->aartwy
relacja podobieństwa funkcjonalnego 
waga<-^ zegar <—^ baronetr 
relacja czynność — ^ przedniot czynności 
■urowanie — > nur 
czynność — > podmiot czynności 
murowanie — ^murarz
relacja czynność — ^ instrument czynności 
pisanie pióro, ołówek etc.

W obrębie relacj*! poza Językowych moina przeprowadzić nieco 
inny podział, o którym wspomniano wcześniej. Podział ten Jest 
analogiczny do przeprowadzonego w ramach relacji Językowych - 
wyodrębnia relacje tekstowe i systemowe. Wśród zwięzków teks
towych zawarte sę: relacje syntagmatyczne apecyfikujęce /wyra
żane np. za pomoce wskaźników roli/, część relacji mereologicz- 
nych i skojarzeniowych. Aby podział ten spełniał warunki popraw
nego podziału logicznego, należy dokładnie sprecyzować zakres 
wspomnianych "części relacji mereologicznych" i “części relacji 
skojarzeniowych". O ile nie Jest to trudne w pierwszym przypad
ku, o tyle w drugim przysparza wiele kłopotów. 3ak Już wielo
krotnie wspomniano, kryteria mryodrębnlania stosunków skojarze
niowych sę bardzo subiektywne,- a w praktyce informacji naukowo- 
-technlcznej 1 ekonomicznej klasa ta traktowana jest Jak przy
słowiowe "Varia", gdzie umieszcza się to, czego nie udało się 
umieścić w Innych klasach podziału.

Rodzaje relacji skojarzeniowych w dużym stopniu zalbżne sę 
od dziedzin, dla których buduje się konkretne systemy Językowe.
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Dla przykładu przytoczyay kilka relacji* które zostały eyod- 
rębnlone przez S.E. Nikitlnę, autorkę radzieckiego "Tezaurusa 
po teoritlceskoj i prikladnoj lingvlstlke" oraz propozy
cje Rolfa Stelgera - autora pracy "Paradlgaatlscbe und Synta- 
gmatische Bezlehungen elner Inforaationssctiprache" /11/.

Nikitina zbudowała swój tezaurus dla potrzeb Językoznaw
stwa i wyodrębniła w nla 28 relacji* wiród których znalazły 
się zarówno zwlęzki uniwersalne dla całego aysteau Języka na
turalnego. Jak i zwięzki typowe tylko dla specjalistycznego 
subkodu tego Języka. Języka lingwistyki, Wykłsdnikiea ksZdeJ 
z tych relacji Jest syabol nuaeryczny ze zbioru liczb natural
nych od 2 do 28. PoniZeJ podano przykładowo kilka relacji:

16 : Podstawowa operacja/procedura 
syntagma — Uskładanie słów

17a: Obiekt główny
Składanie słów słowo

19 : PoziOB /Języka/
Morfев — > aorfologlczny 
Zdanie —^ syntaktyczny

21 : Rodzaj stosunku
Synonimy — > synoninla

22 : Człony relacji
Synonlmia synonimy
Zwlęzek atrybutowy — > 1. okreólajęcy, 2. określany.

Autorka tezaurusa Jako ostatnię wprowadziła relację aso
cjacyjne , którę zdefiniowała Jako "niestandardowe relacje aso
cjacyjne". Nawet przy tak szczegółowye i bogatya zróżnicowaniu 
relacji zachodzęcych pomiędzy wyrazaai. konieczne okazało się 
zarezerwowanie Biejsca dla relacji, których podział nie zdołał 
objęć.

Proponowane przez R. Stelgera relacje określone zostały 
na bazie tekstów filozofii marksletowsklej■1 nauk społecznych. 
Podstawowya kryterium, zastosowanym tutaj. Jest wzajemny sto
sunek zakresów pojęciowych terminów - argumentów* oraz rodzaj

X/Szczegółowe omówienie "Tezaurusa zagadnień lingwistyki teo
retycznej i stosowanej" S.E. Nlkltlny - patrz "Zagadnienia 
Informacji Naukowej’ 1979 nr 1/34/ s. 162-183.
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tych teralnów /deekryptor lub nondeekryptor/. Steiger «yyodręb* 
nił trzy główne klaey relecjl:

1. RelacĴ e ekwiwalencji /Beziehung. der Aquivalenz oder der 
bedingten Aquivalenz/« czyli relacje pomiędzy deekryptorami i 
nondeskryptorami.

2. Relacje nieaymetryczne między dwoma deekryptorami /Ge- 
richtete Beziehung zwiechen Oeakriptoren/.

3. Relacje eymetryczne między dwoma deekryptorami /Symme^ 
triacha Beziehung zwiachen Oeekriptoren/.

W ramach grupy drugiej i trzeciej Steiger wymienia 13 ro
dzajów etoeunkówi których część odpowiada omawianym Już rela
cjom - generycznejf mereologicznej. antonimii itd., część na- 
tomiaet to właśnie przykłady relacjfi skojarzeniowych, których 
rozróżnienie uznał autor za przydatne dla Języka, majęcego 
ałużyć opisowi literatury z zakresu nauk społecznych, Sę to 
m.in.:

Relacja definicyjna /die Oefinltionbezzehung/ 
prawo — > powszechne 
prawo — > konieczność 
prawo --^obiektywne

Relacje wpływ - działanie /die Bezienung des Einflusses 
und der Wirkung/
socjalistyczne współzawodnictwo ^ efektywność pracy

Relacja cel - środek /die Zweck-Mittel Beziehung/ 
racjonalizacja kooperacja 
automatyzacja —^ maszyny elektronic;^ne.

2. Podział według kryterium liczby argumentów

Dla celów formalizowania języka zabiegiem pożędanym Jest 
podział relacji według liczby ich argumentów. Gest to klasyfi
kacja czysto formalne, proponujemy więc tradycyjny podział na 
trzy grupy zwięzków:

1. Relacje Jednoargumentowei
- specyfikujęce relacje syntagmatyczne
- negacja logiczna /właściwie Jest to formalny wykład
nik reguł postępowania wobec użytych w charakterys
tyce lub instrukcji wyszukiwawczej deskryptorów/.
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2. Relacje dwuargumentowe•
Relacje antonimii

- Relacje rodzaj - gatunek i gatunek - rodzaj
- Relacje całość - część i część - całość
•> Relacje skojarzeniowe /część/
- Relacje boole'owskie koniunkcji i alternatywy

3. Relacje wieloargumentowe:
- Relacje synonimii
- Relacje współrzędności
- Relacje syntagmatyczne więzi
- Relacje skojarzeniowe /część/

w zacytowanej typologii kilka punktów wymaga dodatkowych 
wyjaśnień. W przyjętym w niniejszym artykule rozumieniu synga- 
gmatyczna relacja ’’roli'* jest to zwięzek przynależność! danego 
elementu x do pewnego zbioru X. wobec tego wydawać się może, 
że jest to relacja dwuargumentowa. gdzie pierwszy element sta
nowi pewne indywiduum, natomiast drugi reprezentuje zbiór in
dywiduów. Należy założyć, że istnieję również relacje miesza
ne, gdzie argumenty stanowię elementy różnych klas obiektów 
/indywidua i zbiory/. W językach informacyjnych na ogół unika 
się wprowadzania do leksyki wyrażeń, które denotowełyby ja- 
Kieś duże zbiory obiektów, gdyż maję one niskę wartość dyskry- 
Tinacyjnę i m e  sę przydatne przy wyszukiwaniu informacji. Wo- 
cac tego nie znaleźlibyśmy na liście deskryptorów dwu wr/razów, 
które można połęczyć relację specyfikacji; znajdziemy natomiast 
wiele nazw obiektów, które można rozpatrywać w różnych aspek
tach, co- umożliwia stosowanie tzw. ról, czyli wykładników for
malnych relacji jednoargumentowych.

Wętpliwości może budzie także zaklasyfikowanie relacji 
generycznej jako dwuargumentpwej, gdyż w większości tezaurusów 
podawane sę całe listy deskryptorów szerszych i węższych od ty
tułowego. Niewiele tezaurusów rozwięzuje tę niejasność pgprzez 
wyraźne oznaczanie stopnia hierarchii. Cały problem bowiem 
sprowadza się do wskazanie dwu bezpośrednich poziomów hierar
chicznych. Tak więc relacja generyczna nie jest zwięzklem wie- 
loargumentowym, co mogłaby sugerować budowa artykułów deskryp- 
torowych, lecz zwięzklem dwuargumentowym, posiadajęcym włas
ność przechodniości.
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OBówlenia wyaaga róimla.̂  zaklasyfikowanie relacji akoja» 
rzeniowych i ayntagaatycznych więzi. Relacje akojarzaniowe 
rozbite zostały na dwie klasy, dwu- i wieloargumentowych, po- 
niewai znajdziemy tutaj oczywiste przykłady tak Jednych, Jak 
i drugich. Do zwięzków akojarzaniowrych dwuarguaentowych nala
ły, np. relacja “bycia inatruaentea czynno6ci“: 

szycie —^ igła 
aiirowania kielnia

Do zwięzków skojarzeniowych wieloargumentowych zaliczymy nato
miast:

relację “zbiełności .ogólnej pojęć": 
para<— ^ gaz <-•>> mgła 

relację podobieństwa funkcjonalnego: 
termometr waga<— ^ zegar

relację zbiełnoóci w czasie i przestrzeni: 
k o ń s i o d ł o  jeZdziec uzda.

Nie mołemy Jednak przeprowadzić ścisłego podziału relacji 
skojarzeniowych ns dwu- lub wieloargumentowe, poniewał często 
ilość argumentów mołe zależeć od subkodu Języka, podzbioru spe
cjalistycznego, na którym określamy relacje.

Relacja eyntagmatyczna bezpośredniej więzi pomiędzy des- 
kryptorami została sklasyfikowana Jako wieloargumentowe, cho
ciaż często spotykamy tego typu zwięzki pomiędzy tylko dwoma 
argumentami. Ponieważ nie ma Jednak ścisłej reguły, która na
kazywałaby więżenie vi^łęcznie dwu terminów, np. stosunkiem de
terminacji /niebieski —  wazon, wysoki —  dom/, czy predykacji 
/eksport —  owoce, podział -- ziemia/, musimy uwzględnić możli
wość wlęzanla większej ich ilości.

3. Podział według kisyterium wykorzystania w celu 
uporządkowania zbioru leksykalnego języka

Relacje przeprowadzające podział logiczny na zbiorze lek
syki i ustalajęce hierarchię zależności pomiędzy poszczególny
mi klasami nazywamy relacjami organizujęcymi. Tylko one mogę 
być wykorzystane w procesie porządkowania leksyki, gdyż podziel 
według Innych związków albo nie wyczerpuje całego zbioru, albo
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nie wyznecza klae rozłęcznych. Ważnę cach^ relacji organizuję- 
cych Jest stałość /właściwość/; tylko relacje niezmienne w ka
żdej sytuacji tekstowej mogę stać się podstawę klasyfikacji 
słownictwa danego Języka.

Omówione wyżej własności posiada właściwie tylko relacja 
generyczna. W niektórych przypadkach, np. dla słownictwa geo
grafii czy anatomii, funkcję relacji organlzujęcej może pełnić 
relacja mereologiczna. Wszystkie pozostałe relacje eę zwlęzka- 
mi nieorganizujęcyml.

1. Relacje organlzujęce;
- Relacje rodzaj - gatunek i gatunek - rodzaj
- Relacje całość - część 1 część - całość właściwe.

2. Relacje nleorganlzujęce:
- Relacje całośc - część i część - całość niewłaściwe
- Relacje synonimu
- Relacje antonimii
- Relacje współrzędności
- Relacje skojarzeniowe
- Relacje syntagmatyczne specy'fikujęce
- Relacje syntagmatyczne więzi.

Przedstawiona propozycja typologii relacji pomiędzy Jednost
kami leksykalnymi Języków informacyjnych nie Jest Jeszcze pełnym 
rozwięzaniem problemu znormalizowania terminologii 1 podziału 
tych relacji. Zaprezentowane zostały Jedynie trzy płaszczyzny 
podziału, które wydaję się najistotniejsze. Typologię tę można 
Jednak poszerzyć o inne fasety podziału, np. według sposobu wy
rażania na poziomie wypowiedzi Językowych. Należy Jeszcze raz 
podkreślić, że grupa relacji syntagmatycznych nie została dosta
tecznie opracowana, że konieczne Jest Jeszcze zweryfikowanie po
działu relacji specyfikujęcych na relacje należęce do grupy Ję
zykowych - dla przypadków, kiedy nazwy zbiorów Indywiduów, 
wprowadzone sę do słownika - i należęce do grupy pozaJęzykowych 
- kiedy traktujemy je Jako pewien predykat, wskazujęcy przyna
leżność nazywanego określonym terminem obiektu do pewnego zbio
ru obiektów rzeczywistości pozajęzykowej.
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TYPOLOGY OF RELATIONSHIPS AMONG LEXICAL UNITS OF 
INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES

S u ■ ■ a r у

Various definitions end nenes of relationships holding 
anong eleaentary lexical units are current in the literature 
on inforaation retrieval languages. The aost widely known ty
pologies of those relationships are reviewed critically and 
a new typology of those relationships is suggested; it is ba
sed largely on existing classifications and is aainly intended 
to unify current opinions. Tentative deaarcation lines are 
drawn between relationships of various kinds and differences 
between the said relationships are eaphasized. The suggested 
classification of relations holding aaong lexical units of in
formation retrieval languages is carried out at three levels: 
the type of arguments and the relations which hold among 
their extensions: the number of arguments; the possibility of 
using a given relationship in ordering the set of lexlcial 
units of a given language.
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■типология ОТНОШЕЛ1̂ й МЕК^ ЛЕКСИЧЕСКИМИ 
единицами ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОГО ЯЗЫКА

Р е з ю м е

В литературе по теории инфоряационно-поисковых языков' 
используются разные, несогласованные определения и названия 
отношений связывающих лексические единицы. В первой части 
статьи представляется критический обзор наиболее известных 
типологий языковых отношении. Типология отношений предложен
ная во второй части статьи в значительной степени обоснова
на на обсуждаеглых классификациях и является попыткой унифи
кации мнений и определений принятых отдельными авторагли.

Автор статьи пытается провести возможно четкие границы 
между выделенными видами отношений и указать существенную 
разницу между этими отношениями.

Деление отношений было проведено на трех уровнях: по 
критериям видя аргументов и отношений между объема’-п: :лх по
нятий, по критериям количества аргументов и по критерия!.: 
возможности использования данного отношения в процессе упо
рядочения набора лексики языка.
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M A T E R I A Ł Y  I P R Z Y C Z Y N K I

ALFRED WRÓBLEWSKI
Ośrodek Inforeacjl Naukowej PAN

ORGANIZACJA INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ W SZWECJI

W Szwecji, kraju wysoko uprzeaysłowlonya, gdzie na prace 
badawcze 1 rozwojowe przeznaczone sę duże środki flnaneowe, 
przywiązywać zaczęto w ostatnich latach coraz wlększę wagę do 
rozwoju 1 doskonalenia Inforaacjl naukowej 1 technicznej Jako 
Jednego z podstawowych czynników ułatwlajęcych i przyspiesza- 
Jęcych rozwój społeczny 1 gospodarczy. W aaju 1975 roku Mini
ster Edukacji powołał rzędowę Koaisję ds. Koordynacji Działal
ności Bibliotek 1 Dokuwentacji /BIDOK/ w celu doskonalenia 
działalności bibliotek naukowych /w tya Biblioteki Królewskiej/ 
1 współpracy z bibllotekaal publlcznyal.

W czerwcu 1975 roku Minister Przeaysłu powołał w raaach 
Szwedzkiej Rady ds. Inforaacjl Naukowej 1 DokuaentscJi/SINFDOK/ 
specjalnę koaisję dla opracowania nowych fora organizacji w za
kresie inforaacjl naukowej i technicznej. Obie te koaisję przed> 
stawiły rzędowi szwedzkieau w październiku 1977 roku wspólny ra
port, którego podstawowe ustalenia i wnioski zostały w dużya 
zakresie wykorzystane w niniejszya opracowaniu.
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DotychczaaolWB struktura

Oak wynika z tabeli 1,zadania w zakresie Inforeacjl nauko
wej i technicznej podzielone sę w Szwecji alędzy różne ainister- 
stwa.

wraz z przyspieszony* w ostatnich latach rozwojea szkol
nictwa wyższego i badaó naukowych, okazało się konieczne po
wołanie instytucji koordynujęcych działalność bibliotek nauko
wych 1 informacji naukowej i technicznej.

- W 1965 roku powołana została przez Ministra Edukacji 
Szwedzka Rada Bibliotek Naukowych /F8R/. Sest ona organea do
radczy*, w który* reprezentowane sę największe biblioteki 
/w tya również publiczne/. Przewodniczęcya FBR Jest dyrektor 
Biblioteki Królewskiej. Clednya z głównych zadart FBR Jest ko
ordynacja działalności bibliotek w zakresie zakupów 1 groaadze- 
nia zasobów bibliotecznych, prac bibliograficznych oraz uspraw
nienia technik bibliotecznych. FBR uczestniczy aktywnie między 
innymi w rozwoju zautomatyzowanego systeau bibliotecznego 
LIBRIS.

W 1968 roku została powołana Szwedzka Rada ds. Inforaacji 
Naukowej i Dokumentacji /SINF£X3K/ - organ doradczy Ministra 
Przemysłu, majęcy za zadanie planowanie i koordynację ora z fi
nansowanie określonych kierunków badań naukowych w zakresie in
formacji naukowej 1 technicznej. W skład SINFDOK wchodzi pięciu 
reprezentantów szkół wyższych i przemysłu. Personel sekretariatu 
liczy osiem osób łęcznie z administrację. Mlao tak nielicznego 
personelu SINFDOK działa bardzo operatywnie 1 dysponuje stosun
kowo dużymi funduszaai /w roku 1977/78 przeszło 1,5 min dola
rów/.

Działalność SINFTOK została skoncentrowana na przyspiesze
niu automatyzacji procesów inforaacji naukowej i technicznej. 
Opracowane zostały pakiety programów /KOMPOST, EPOS, VIRA 
I PROTECT/, wykorzystywane głównie dla celów selektywnej dystry
bucji informacji /SDI/. Od 1073 roku SINFDOK popiera rozwój 
prac w dziedzinie wyszukiwania inforaacji w trybie on-line.
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z inicjatywy SXNFDOK została stworzona skandynawska siać 
inforwacyjna SCANNET. Reprazentuje ona Szwecję w kontaktach z 
organlzacjaai alędzynarodowyal /UNESCO* OECO* ESA ltd./.

W zakresie finansowania badań dotyczących Inforeacji nau
kowej i technicznej oraz zastosowania nowych rozwiązań w tya 
zakresie,oprócz instytucji państwowych /centralnych, regional
nych, lokalnych/, poważne órodki na ten cel przeznaczają orga
nizacje 1 placówki branżowe /firey handlowe, przenysłowe. orga
nizacje społeczne/.

Ola systeau adalnlstracyjnego w Szwecji charakterystyczne 
Jest to, że przy stosunkowo niedużych ainlsterstwach istnieją 
liczne instytucje /regionalne, lokalne/, których działalność 
Jest w dużya stopniu autonoalczna. Instytucje te prowadzą włas
ną politykę w zakresie działalności inforaacyjnej. Odczuwana 
Jest coraz bardziej konieczność wprowadzenia odpowiednich fora 
i aetod koordynacji tych działań. Dla działań koordynacyjnych 
w raaach krajów skandynawskich powołana została w 1976 roku 
wspólna organizacja ds. bi-bliotek naukowych i inforaacji 
/NORDINFO/.

Biblioteki naukowe dzieli się w Szwecji na biblioteki o- 
gólne i specjalistyczne. Niektóre biblioteki fira przeaysłowych 
aają rómileż charakter bibliotek naukowych.

Główną biblioteką naukową Jest Biblioteka Królewska. Zaj- 
auje ona specjalną pozycję Jako biblioteka narodowa, podległa 
centralnya władzoa państwowya. Główne statutowe funkcje Biblio
teki -Królewskiej są następujące:
- groaadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokuaentów oprą- 
cowanych i publikowanych w Szwecji ' oraz dokuaentów publi
kowanych za granicą w Języku szwedzkia i innych dokuaentów 
dotyczących Szwecji,

- przyjBowanie i przechowywanie rękopisów z zakresu zaintere
sowań biblioteki,

- popieranie rozwoju sieci bibliotek w Szwecji.
- od 1955 r. pełnienie roli narodowego archiwua zapisów dźwię
kowych /płyty graaofonowe, taśay aagnetofonowe/.

Obowiązek przekazywania do Biblioteki Królewskiej jednej ko
pii każdego dokuaentu publikowanego w Szwecji został wprowa
dzony Już w 1661 roku.
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Biblioteka Królewska odpowiedzialna była równie! za zbiory 
dotycząca dydaktyki i badań w dziadzinie nauk huwanlatycznych i 
społecznych, proaradzonych w Unlwaraytacia w Sztokholala. Ostat- 
nlo podjęto decyzję, la koapetencje te aa przejęć Biblioteka U~ 
nlwersytetu.

W roku 1953 w Bibliotece Królewskiej utworzony został Ins* 
tytut Bibliograficzny. Wydaje on katalogi publikacji szwedzkich 
/tygodniowe, aiesięczne, roczne 1 pięcioletnie/ oraz zbiorczy 
katalog kslężek zagranicznych znajdujęcych się w waZnieJezych 
bibliotekach naukowych. Praca nad tya katalogiea uległa reor
ganizacji w zwięzku z realizację projektu LIBRIS.

W ostatnia czasie przeprowadzono w Szwecji reforaę szkol
nictwa wyZszego dzielęc kraj na sześć regionów uniwersyteckich. 
Dla kaZdego z tych regionów utworzona została biblioteka cen
tralna koordynujęca działalność innych bibliotek danego regio
nu.

Do ważniejszych bibliotek specjalistycznych zalicza się 
biblioteki Instytutu Techniki w Sztokholale i w GOteborgu. Ins
tytutu Karolińskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Uppseli, Szkoły 
Ekonomicznej w Sztokholmie oraz niektórych muzeów i instytucji 
naukowych. Wiele dużych bibliotek państwowych, w tya bibliote
ka parlamentu, spełniaję również rolę bibliotek specjalistycz
nych.

W wielu bibliotekach wprowadza się w coraz większym za
kresie automatyzację procesów wyszukiwania informacji i obsłu
gi użytkowników. Instytut Karoliński i Instytut Techniki w 
Sztokholmie w połowie 1st sześćdziesiętych rozpoczęły pracę nad 
automatyzację obsługi informacyjnej.

Obecnie Ośrodek Informacji 1 Dokumentacji /10С/ Bibliote
ki Instytutu Techniki w Sztokholmie, w trybie selektywnej dys
trybucji informacji, dostarcza użytkownikom w cięgu roku około 
pół miliona opisów dokumentów według określonych profili, z za
granicznych baz danych /załęcznik 1/.

Do retrospektywnego wyszukiwania informacji IDC korzysta 
z kilkudziesięciu baz danych /około 2 0 milionów opisów/ za po-
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średnlctwea następujących systaaóii inforaacyjnych :

ESA/RECON Frascati. Włochy 7 aln. opisów
łęcznoóć tslafonlczns

SOC/ORBIT 10 aln. opisów

LOCKHEEO/OIALOG 12 aln. opisów

Santa Monica,
Kalifornia. USA 
łęczooóć satelitarna

Pało Alto 
Kalifornia. USA 
łęcznoóć satelitarna

Wyszozagólalanls baz danych wylej wyalenlonych systeaów 
przedstawiono w załącznikach 2 1 3 .

Instytucje posladajęce teralnale nogę poprzez końcówkę lOC 
sanodzlelnle wyszukiwać w trybie konwersacyjnya Inforaację w 
tych bankach danych. loc dostarcza równlel ulytkownlkon kopie 
dokuaentów pierwotnych z bibliotek krajowych lub z British Li
brary /Lending Division/. Oórodek Infornacji Medycznej /МХС/ 
Instytutu Ksrollósklego prowadzi serwis SOI oraz retrospektywne 
sryszuklwanle Inforaacjl wykorzystujęc głównie bazę danych MEDLAR 
/Medical Literature Analysis and Retrieval Systea/. ale równie!
1 inne bazy danych, jak np. BIOSIS /Blosciences International 
Service of Biological Abstracts/. Wiele końcówek w Szwecji, w 
krajach skandynawskich. Jak równie! w niektórych krajach euro
pejskich korzysta z bazy MEDLARS za poórednlctwen MIC /alędzy 
Innyal Główna Biblioteka Lekarsks w Warszawie/. MIC Indeksuje 
dla bazy MEDLARS około 80 czasoplsa z krajów skandynawskich. 
Wiele Innych Instytucji prowadzi koaputerowe wyszukiwanie da- 
пусЬ|Пр. Narodowa Biblioteka Psychologii 1 Edukacji /systea 
ERIC - Educational Resources Inforaatlon Centre/, Uniwersytet 
Rolniczy /systea AGRIS - International Inforaatlon Systea for 
tbe Agricultural Sciences and Technology/ ltd.

Oednya z wa!nlejszych przedsięwzięć w zakresie autoaatyza- 
cjl procesów Inforaacyjnych Jest realizacja w Szwecji systeau

ESA - European Space Agency
SOC - Systea Developaent Corporation
LOCKHEED - Lockheed Aircraft Corporation /Technical Inforaa- 
tion Center/
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L1BRI5 /Library Inforaatlon Syatea/. Pracę nad ayataaea rozpo
częto a 1970 roku. Obecnie 14 nejwiękazych bibliotek naukowych 
włęczonych Jeat do tego eyateau. Maję one połęczenie on-llne 
za poBocę teralnall z Centralnya Ośrodklea LIBRIS. Podstawowę 
funkcję ayateau Jeat katalogowanie nabytków bibliotecznych.
Opia bibliograficzny dokuaentu aporzędzany Jeat przez bibliote
kę, która pierwsza uzyskała deny dokuaent. Opla ten przekazywa
ny Jest do Centralnego Ośrodka LIBRIS 1 wykorzystywany przez 
Inne biblioteki. Wszystkie biblioteki uczestnlczęce w aysteale 
obowlęzane sę do niezwłocznego przekazania Inforaacji do koapu- 
tera centralnego o kałdya nowya nabytku. Systea ten pozwala na 
uzyskanie netychnlaatowej inforaacji, w których bibliotekach 
znajduje się poszukiwana publikacja. Baza danych LIBRIS obejau- 
Je około 500 tys. tytułów.

Z inicjatywy SINFOOK ne poczętku 1977 roku powstała skan
dynawska sieć inforaacyjna pod nazwę SCANNET. Sieć posiada dwa 
centra koaputerowe /w Sztokholaie i w GOteborgu/ oraz pomocni
cze ośrodki w Sztokholmie, GOteborgu, Kopenhadze, Helsinkach i 
w Oslo.

SCANNET wykorzystuje obecnie głównię bazę danych MEDLARS, 
ale przewiduje się korzystanie w najbliższya czasie z taśa aa- 
gnetycznych z Biblioteki Kongresu USA oraz z bezy danych British 
Library w trybie on-line. SCANNET finansowany Jest przeh NORD- 
FORSK - Skandynawskę Radę Badaó Stosowanych.

Tendencje rozwoju

Wy2eJ wspoaniane Koaisje opracowujęce aaterlały dla rzę
du przyjęły. Ze probleay zwxęzane z dostarczaniea informacji 
naukowej i technicznej powinny być rozweZane kompleksowo i o- 
bejaować wszystkie foray działalności zaierzajęce do uzyskania 
przez użytkownika właściwej informacji,w aoZliwle krótkim okre
sie. W tym celu Komisje przyjęły. Ze w procesie dostarczania 
informacji naleZy wyróZnić trzy wzajemnie powięzane podsystemy:
- referowania /opracowania/,
- groaadzenia,
- rozpowszechniania.
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 ̂ Podsystea referowania /oprecr.wania/ obejmuje przede wszyst
kim drukowane 1 zmpisane w pamięci komputerowej dane bibliogra
ficzne o istniejęcych źródłach informacji.

Za podsystem gromadzenia uważane sę biblioteki 1 Inne ins
tytucje udostępnlajęca dokumenty 1 źródła Informacji dostarcza
ne, np. przez różne bazy danych.

Oba te podsystemy koordynowane sę przez system rozpowszech
niania» który zapewniać na łęcznoóć z użytkownikiem. Podsystem 
rozpowszechniania obejmuje órodkl łęcznoścl. Jak pocztę, tele
fon i sieć przekazywania danych.

Głównym celem systemu informacji naukowej i technicznej 
Jest zaspokajanie istniejęcych i dajęcych się przewidzieć zapo
trzebować na informację dla badań naukowych i rozwoju /B-t-R/, 
niezależnie od tego gdzie działalność tego rodzaju Jest prowa
dzona /w sektorze uspołecznionym, czy prywatnym/, w Szwecji 
podsystem referowania Jest szeroko rozwinięty, podobnie Jak 
podsystem gromadzenia. Uważa się Jednak, że powinny być one do
skonalone przez rozszerzenie prac bibliograficznych na dziedzi
ny dotychczas zaniedbane, zapewnienie informacji retrospektyw
nej w tych dziedzinach przez korzystanie w większym stopniu z 
nowoczesnych form łęczności. Dotychczas informacja naukowa i 
techniczna w Szwecji rozwijała się głównie w dziedzinie techni
ki, nauk przyrodniczych i medycyny. Konieczny Jest rozwój infor
macji w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Gwałtowny wzrost liczby czasopism naukowych i technicznych 
na świecle dochodzęcy do 100 tys. tytułów rocznie oraz artyku
łów do 2 min rocznie. Jak również zwlększajęce się stale zapo
trzebowanie na informację zmusza biblioteki naukowe do radykal
nych zmian tradycyjnych form działalności. Coraz bardziej od
czuwa się konieczność znormalizowania postaci dokumentów nauko
wych i technicznych Jako czynnika niezbędnego przy wymianxe in
formacji. Biblioteki i ośrodki informacji powinny w coraz więk
szym stopniu podejmować szkolenie i doskonalenie zarówno kadr 
własnych pracowników. Jak również potencjalnych użytkowników 
informacji.

Powinny być rozwijane wspomniane wyżej podsystemy tzn.re
ferowania. gromadzenia oraz rozpowszechniania. Dednym z podsta-
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■owych probleaów Jest doskonalenie organizacji doetarczanla u- 
iytkownlkoe kopii eaterlałów pierwotnych. Szczególne braki «w 
tye zakresie odczuwa się w dziedzinie nauk huaanistycznych 1 
społecznych. Podstawowya pilnya probleaea Jest wprowadzenie ko
ordynacji działalności bibliotecznej i InforascyJneJ. które do
tychczas w Szwecji traktowane sq Jeko oddzielne pola działania. 
Koordynacje teks odpowiada światowya tendencjoajwyra^onya a.in. 
na 19-teJ Konferencji Generalnej UNESCO w Nairobi.

Obecnie w Szwecji działalność inforaacyjna Jest silnia 
zdecentralizowana /państwowa, regionalna, wiejska, prywatna/. 
Każda instytucja decyduje seaodzielnie o zakupie literatury 1 
o rodzaju świadczonych usług na rzecz użytkowników. Uznaje się. 
Ze działalność operatywna powinna oczywiście w dalszyw ciggu po
zostawać zdecentralizowana - zwięzana z Instytucjawi wyspecja
lizowanymi w określonych dziedzinach. Proponuje się stworzenia 
systemu bibliotek specjalistycznych, które ponosiłyby odpowie
dzialność za określone specjalności /dziedziny, dyscypliny/ w 
skali całego kraju, niezależnie od swoich funkcji lokalnych.

Biblioteki epecjsllstyczne maję być odpowiedzialne za op
racowanie /referowanie/, indeksowanie, współpracę z odpowied
nimi międzynarodowymi systemami informacyjnymi. Maję one ini
cjować organizowanie baz danych, współpracować z innymi biblio
tekami, dostarczać informacji z danej dziedziny i organizować 
szkolenie kadr informacyjnych i użytkowników informacji. Biblio
teki takie działałyby wspólnie z bibliotekami współpracujęcymi '' 
w określonych dziedzinach. \

Przewiduje się zatem. Ze działalność w zakresie informacji 
naukowej i technicznej w Szwecji będzie w głównej mierze zdecen
tralizowana. Konieczny Jest Jednak organ koordynujęcy tę dzia
łalność w skali krajowej. Organ ten powinien posiadać własne 
środki finansowe na prace badawcze 1 rozwojowe w zakresie in
formacji. Zajmowałby się on planowaniem i koordynację /równieZ 
w skali międzynarodowej/, pracami badawczymi i rozwojowymi.szko
leniem i serwisami informacyjnymi krajosrymi.

WaZnieJsze konkretne zadania tego organu to specjalizacja 
bibliotek, określenie celów słuZb bibliograficznych i referuję- 
cych. planowanie wyposażenia w nowoczesnę aparaturę, organlzo-
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иаг<_а serwisów inf or siacy Jnych w поаю powstajocych dziedzinach. 
Organ ten powinien na bieiQco óledzić rozwój badaó naukosrych 
w kraju i za granice i odpowiednio do potrzeb inicjować i fi
nansować krajowe badania w zakresie inforaacji. Oo walnych 
zadań nalele równiel noraalizacja i szkolenie.

Konieczny Jest rozwój współpracy między bibliotekami nau
kowymi i publicznymi. Oddzielny problem stanowi zapewnienie in
formacji technicznej dla przemysłu, zwłaszcza dla małych i śre
dnich przedsiębiorstw.

Proponuje się aby Jako organ koordynujęcy powołać Radę ds. 
Informacji Naukowej i Technicznej, która miałaby wylej omówio
ne kompetencje i zadania. Przejęłaby ona dotychczasowe funkcje 
5INFD0K oraz FBR i podlegałaby organizacyjnie .nisterstwu Edu
kacji.

Rada pełniłaby rolę centralnego organu doradczego rzędu 
we wszystkich ważniejszych sprawach dotyczęcych planowania, or
ganizacji i funkcjonowania systemów informacyjnych. Oo JeJ za
dań należałoby również opiniowanie finansowania prac badawczych 
w zakresie informacji naukowej i technicznej przez ministerstwa 
i organizacje podległe rzędowi /tab. 3/.

Proponuje się aby Prezydium Rady składało się najwyżej z 
dziesięciu członków mianowanych przez rzęd na okres 3 lat. Re
prezentanci użytkowników i interesów ogółu powinni stanowić 
większość wśród członków Prezydium. Dotyczy to m.ln. przedsta
wicieli różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego kra-" 
Ju. Członkami Prezydium reprezentujęcyml interes publiczny po
winni być członkowie parlamentu. Jak również przedstawiciele 
bibliotek, ośrodków informacji oraz archiwów. Prezydium Redy 
pracowałoby w oparciu o stałe komisje doradcze i grupy robocze ' 
specjalistów w określonych dziedzinach. Przykładowo można wy
mienić komisje ds. bibliotek naukowych i ośrodków informacyj- 

. nych, ds. problemów przemysłowych, ds. terminologii i klasyfi
kacji, ds. łęcznoścl i sieci, de. szkolenia.

Działalność Rady dotyc4.yłaby trzech zasadniczych dziedzin:
- planowania i koordynacji,
- badań naukowych i prac rozwojowych,
- określonych form obsługi informacyjnej o zasięgu ogólnokrajo
wym.
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Tabula 3

Proponowana struktura organizacyjna pady ds. Informacji 
Naukowej 1 Technicznej

Komitety doradcze 
i grupy robocze

Stałe
komitety

Doraźne
grupy
robocze

Służba administracyjna

Personel administracyjny Rady powinien przygotowywać od
powiednie materiały planistyczne, dotyczęce rozwoju Informacji 
oraz podejmowania 1 prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. 
Analizować i przygotowywać kompleksowe opracowania do dyskusji 
dla komisji 1 Prezydium Rady. Proponuje się aby liczba pracow
ników admlnlstrecyjnych w stadium początkowym nie przekroczyła 
20 osób. Rada powinna podjęć energiczne działalność w celu ko
ordynacji i doskonalenia informacji dla badań naukowych, szkol
nictwa, przemysłu, jak również dla całego społeczeństwa.

Proponuje się, aby w pierwszym roku działalności przyznane 
zostały Radzie następujęce środki:
- na prace badawcze i rozwojowe
- na planowanie i koordynację*
- na serwisy krajowe

- 8,1 min koron
- 2,6 min koron
- 2,7 min koron

Razem - 13,4 min koron
/ok. 3,1 min doi./
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Proponuje się utworzenie Biblioteki Narodowej, która prze
jęłaby większość funkcji Biblioteki Królewskiej. Biblioteka Na
rodowa spełniałaby równieZ:
- funkcje archiwum narodowego, łęcznie z opracoiryweniea bibllo- 
gra fi i na rodowej,

- funkcje informacyjne ogólnokrajowe, polegejęce głównie na o- 
pracowywanlu 1 publikowaniu Centralnego Katalogu księZek za
granicznych oraz na dostarczaniu informacji bibliograficznej 
na nośniku maszynowym z zagranicznych ośrodków bibliograficz
nych w drodze wymiany za bibliograficzne opracowanie publika
cji szwedzkich.

Biblioteka Narodowa ma być odpowiedzialna za działalność syste
mu LI8R1S. ale w przyszłości za dalszy rozwój tego systemu od
powiedzialna byłaby Rada ds. Informacji Naukowej i Technicznej.

Tabela 4

Proponowana struktura organizacyjna Biblioteki Narodowej

/łęcznie z
.IBRIS/

r ó w

J L

[g r u p y  s p e c j a -  j 
l i s t ó w  d s . i n 
f o r m a c j i  b i 
b l i o g r a f i c z n e j
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Wpro«Mdz«nle м życie nowych zasad organizacji a zwłaszcza 
prawidłowego funkcjonowania całokształtu działalności w zakra» 
ale informacji naukowej i technicznej w Szwecji zależna będzie 
nie tylko od odpowiednich decyzji i formalnych zarzędzeń władz 
centralnych. Wprowadzenie zmian, szczególnie w zakresie ogólno
krajowej koordynacji,wymagać będzie przełamania wieloletnich 
tradycji. Zmiany te muszę być zaakceptowane przez organizacje 
i instytucje epołeczne 1 prywatne, które od dzleeiętków lat 
działaję autonomicznie i podejmuję samodzielnie decyzje doty- 
częce kierunków dalszych badań, funkcjonowania 1 rozwoju in
formacji naukowej i technicznej, oajęc często na uwadze przede 
wezystkim interesy partykularne a nie ogólnonarodowe.

L i t e r a t u r a

1. HENRY Y. Rapport eur la Documentation en Suede. Rapport 
Trlta-Llb-1078 The Royal Institute of Technology Library 
1978 Stockholm Papers in Library and Information Science, 
75 8.

2. SANOELS M, LIBRIS - the Swedish Library Network System. 
Forskningsbiblioteksradet Swedish Council of Research 
Libraries .Stockholm 1975, 28 s.

3. SCHWARZ S., CARLSSON G., FROBERG G. Library Services in 
Transition. Stockholm Papers in Library and Information 
Science. General Editor: Stephan Schwarz. Stockholm: Royal 
Institute of Technology Library 1978, 242 s.

4. SCIENTIFIC and Technical Information Provision in Sweden. 
Proposal for New Organization. Report Submitted by Swedish 
Government Commissions 1977, 58 s.
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Załfcznlk 1

IOC - OŚRODEK INFORMACDI I DOKUMENIACDI 
BIBLIOTEKI KRÓLEWSKIEGO INSTYTUTU TECHNIKI

Bazy danych wchodzęce w skład Sarwleu Selektywnej Dystrybucji
Inforaacjl /wrzesień 1977/

ABIPC Abstract Bulletin - z Institute of Paper Chenistry
/1/ / U S A /  - zawiera rocznie około 13 000 opisów, doty

czących artykułów z czaaopisB, asteriałów konferen- 
cyjnych, patentów itp. w zakresie chemii 1 techno
logii masy papierowej i papieru. Rocznie wytwarza 
się 11 taśm ;s8wierajQcych dane informacyjne. Odnoś
ne wydawnictwo drukowane na tę eaaę nazwę i często
tliwość ukazywania się.

AIDS Abstract Information Digest Services - z Forest
/1/ Products Research Society /USA/ - zawieraJę około

7000 opisów dotyczęcych artykułów z około 180 cza
sopism, raportów i księiek z zakresu technologii 
drewna. Taśmy sę przeszukiwane we współpracy ze 
Swedish Forest Products Research Laboratory. Wy
szukiwania sę dokonywane dwa razy rocznie z taśm o- 

 ̂ bejmujęcych okres od roku 1947 do chwili obecnej.
Nie istnieje odnośne wydawnictwo drukowane, ale kar
toteka Jest dostępna na nlkrofiszach.

BIOSIS BI0SI5 Previews - z Biosciencea Information Center
/2/ /USA/ - zawieraję opisy dotyczęce artykułów, sympo

zjów, raportów itp. z zakresu biologii. Baza danych 
Jest podzielona na dwie części, z których Jedna Jest 
podstawę wydawnictwa "Biological Abstracts", a druga 
- "Bioresearch Index" ; łęcznie zawieraję około 
250 000 opisów rocznie. Taśmy sę przeszukiwane trzy 
razy w niesięcu.

CACON Chemical Abstracts Condensates - z Chemical Abs-
/3/ tracts Service /USA/ - zawieraję rocznie około

380 000 opisów dotyczęcych artykułów, materiałów
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konferencyjnych, raportów, petentów itp. z zakresu
cheali. Przeszukiwanie taśe odbywa się co tydzień.
Wydawnictwo '(^ealcal Abstracts" ukazuje się Jako *
tygodnik.

CSAC Chealcal Biological Activities - z Chealcal
/2/ Abstracts Service /USA/  ̂zawleraję głównie inforaa-

cje z zakresu biocheali, zamrte w sekcjach od 1 do 
5 1 od 62 do 64**Chenical Abstracts Condensates” 
Szczególnie interesujące w działalności CBAC Jest 
głębokie indeksowanie 1 ilość uwzględnianych spec
jalności. Taśay zawieraję 40 OOO opisów rocznie i 
sę przeszukiwane dwa razy alesięcznie.

COMPENDEX Computerized Engineering Index - z Engineering In- 
/1/ dex Inc. /USA/ - obejmuje swya zakresem literaturę

z zakresu techniki i technologii, Jak również biote- 
chnikl. Obejmuje on przede wszystkim artykuły i ma
teriały konferencyjne, lecz włęczane sę do niego tak
że monografie, patenty i normy. Taśmy zawieraję oko
ło 90 000 opisów rocznie i sę przeszukiwane co mie- 
sięc. Odpowiednie, cotygodniowe wydawnictwo drukowa
ne nosi nazwę "Engineering Index Monthly".

CP Current Programs - z Oats Courier Inc. /USA/ - ze-
/1/ WieraJę rocznie około 120 OQO opisów obejmuję c y c h

materiały prezentowane na spotkaniach nauko«r/ch z 
zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych. 
Taśmy sę przeszukiwane Jeden raz w miesięcu. Wersja 
drukowana "Current Programs" Jest wydawane również 
co miesięc.

CT Chemical Titles - z Chemical Abstracts Service /USA/
/2/ - zawieraJę informacje z 700 najważniejszych czaso

pism chemicznych.
Znamiennę cechę CT Jest szybkie dokumentowanie tych 
czasopism. Taśmy zawieraję rocznie około 150 000 o- 
pisów 1 sę przeszukiwane cotygodniowo.

ERIC ERIC Master Files - z Educational Resources Infor-
/1/ mation Center */USA/ - zawieraję około 35 000 opisów
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rocznie, z raportów i artykułów z zakraau naucza
nia i współczesnej techniki nauczania. Taśny sf 
przeszukiwane raz w niesi^cu. a ich odpowiednikiea 
drukowanya sQ wydawnictwa: "Resourcaa in Education 
- RIE”. zawierajQca raporty, oraz "Current Index 
to Dournals in Education". Obydwa wydawnictwa eę 
aiesięcznikaai. >

F$TA Food Science and Technology Abstracts - z Intarna-
/1/ tional Food Inforwatlon Service /RFN/ - dotyczf

artykułów, wonografii. patentów, nora itp. z zakre
su nauki i technologii ±ywlania i dostarczają około 
17 000 opisów. Drukowana waraja FSTA Jest wydawane 
co mxeslQc.

GRA Governwent Reports Announcenent - z National Tach-
/1/ nical Znfornation Service - NTIS /USA/ - obejwuje

rocznie około 55 000 opisów, dotyczących raportów 
z badaó. finansowanych przez Rz^d Federalny USA. 
prowadzonych w zakresie nauki, techniki i nauk be- 
hawiorystycznych. Taśny sę przeszukiwane co dwa ty
godnie. Wydawnictwo "Governnent Reports Announce- 
nents Index" ukazuje się równieł Jako dwutygodnik.

ZNIS International Nuclear Infornation Systea - z Inter-
/3/ national Atonie Energy Agency /Wiedeń/ - zawiera

rocznie około 70 000 opisów o artykułach, raportach, 
neteriałach konferencyjnych, petentach itp. z zakre
su nauki i techniki Jodrowej, izotopów i zastosowa
nia pronieniotwórczoścl oraz pokojowego wykorzysta
nia energii JodroweJ. Taśny so przeszukiwane co dwa 
tygodnie. OdpowiadaJoca in publikacja "INIS Atonln- 
dex" Jest równieł dwutygodnikien.

INSPEC Infornation Service in Physics. Electrotechnology.
/1/ Conputers and Control - z Institution of Electrical

Engineers /W. Brytania/ - współpracuje z Institute 
of Electrical and Electronic Engineers /USA/. Baza 
danych obejnuje w skali rocznej około 150 000 opi
sów dot. artykułów, reportów, patentów i innych pu-
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bllkacjl z dziedzin wynlenlonych w nazwie tego 
eerwleu Infornacyjnego. TaŚBiy eą przeezuklwene co 
dwa tygodnie. Odpowiednie publikacje są wydawane 
pod ró2nywi tytułaal: 'Phyelce Abatrects” /dwuty- 
godnik/« "Electrical and Electronics Abstracts" 
oraz "Computer and Contro! Abstracts /aleslęczniki/

ISI Science Citation Index Source Data Tape - z Instl-
/1/ tuts for Scientific Information /USA/ - zawiera

mlędzydyscypllnowe informację pochodzęcę z 4500 naj
częściej cytowanych czasopism z zakresu nauk ścis
łych. technicznych 1 medycyny. Baza danych zawiera 
około 450 OOO opisów 1 Jest przeszukiwana cotygod
niowo. Odpowiednia publikacja "Science Citation 
Index" Jest wydawana Jako kwartalnik.

NECHEN Mechanical Engineering - z Royal Instltut of Tech-
/1/ nology Library /Sztokholm/ - obejmuje rocznie

37 000 opisów dótyczęcych artykułów, nowości i pre
zentacji nosrych produktów z zakresu mechaniki i wy
trzymałości metali. Taśmy sę przeszukiwane co dwa 
tygodnie. Nie istnieje odpowiadajęce im wydawnictwo.

META0EX Metal Abstracts Index - z American Society for Metals 
/1/ - współpracujęcy z Institute of Metals /W. Brytania/.

' zawiera rocznie około 30 000 opisów, dótyczęcych
głównie artykułów z zakresu właściwości metali i me
talurgii. Taśmy sę przeszukiwane co mlesięc. Odpo
wiada Jęca im wersja drukowana "Metal Abstracts"
Jest eissięcznlkiem.

PA Psychological Abstracts - z American Psychological
/2/ Association /USA/ - zswleraję rocznie około 26 OOO

opisów dot. artykułów, monografii, dysertacji itp. 
z zakresu psychologii. Serwisy informacyjne sę dos
tępne kwartalnie, a ponadto dokonywane sę wyszukiwa- 

 ̂ nia retrospektywne.

PASCAL Programme Applique a la Selection et a la Compila-
/1/ tlon Automatique de la Litterature - z Centre Na

tional de la Recherche Sclentifique /INFORMASCIENCE,
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Francja/ - zawiera 500 000 opla6w rocznie z zakre
su nauk ścisłych, technicznych 1 aadycznych. Dago 
odpowiednlklea drukowanya ag poszczególna serie wy
dawnictwa 'BulletIn SignalItique". Taśay sf prze
szukiwane raz w aleslgcu.

REC0DEX Report Collection Index - z Research Library at 
/3/ AB Atonenergi /Szwecja/ - zawiera około 7000 opl-
\ sów rocznie. Sę do niego również włgczane opisy

nowo otrzyaanych raportów, nora 1 patentów, któ
re nie sg objęte przez INIS. Baza danych obejauje 
głównie tematykę energetyczng 1 Jest przeszukiwana 
raz w aiesigcu. Nie istnieje wersja drukowana tego 
Indeksu.

SSCI Social Science Citation Index Source Data Tape -
/1/ z Institute for Scientific Inforaation /USA/ - za

wiera rocznie około 100 000 opisów dot. artykułów 
i nowości z zakresu nauk społecznych. Taśay sg 
przeszukiwane raz w tygodniu. Będgca Jego odpowied- 
nikiea drukowanya publikacja "Social Science Cita
tion Index" ukazuje się co kwartał.

/1/ - bazy danych adainistrowane przez IDC-RITl. /akwizycja, 
kontakty z instytucjaai wydawniczyal Itp./

/2/ - bazy danych adainistrowane przez MIC /Medical Inforaa
tion Center/.

/3/ - łsazy danych adainistrowane przez AB Atonenergi.

Serwis Selektywnej Dystrybucji Inforaacji za poórednictwea sys
temu EP0S-VIRA Jest również dostępny poprzez Medical Inforaa
tion Center 1 przez kilka innych ośrodków Inforaacji w krajach 
nordyckich.

140



Zał^znlk 3
SYSTEMY INFORMACYJNE / BAZY DANYCH W USA

I. SDC - ORBIT
ZAMARTOŚĆ BAZY DANYCH

Baza Danych
Nauki 
Aciała 
1 tech
niczne

Nauki
spo
łeczne

Przenyeł 1 
handel
/"huaineae"/

ACCOUNTANTS' INDEX X X
AGRICOLA X X
APILIT X
APIPAT X X
ASI X X X
B io o o o e s X
BIOSIS & BI06973 X
CBPI X X
CAMBRIDGE X
CDI X X X
CHEMCON & CHEM7071 X
CHEMDEX X
CIN X X  1
CIS X X X
CNI X X
COMPENOEX X X
CRECORO X X X
ENERGY1.INE X X *ENVIROLINE X X
ERIC X X X
FED REGISTER X X
FSTA X X
GeoRaf X
GRANTS X X X
INFORM X X
IN5PEC X
ISMEC X X X
LABOROOC X X
LIBCON/E it F X X X
LISA X X
MANAGEMENT X X
NTIS X X X
OCEANIC X
PAPERCHEM X '  X
P/E NEWS X X
PNI X X
POLLUTION X X
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS X
RINGDOC '  X
SAE X 1 X
SSIE X X X
TITUS X
TULSA X X
WPI X t X
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II. LOCKHEEO/OIALOG

Nr
bazy

Baza danych /dostawca/
Cena 
1 godz. 
w syste
mie
on-line

%

Cena 
wydruku 
1 rekor
du

NAUKI ŚCISŁE
10 tAGRICOLA /Natl Agricultural Library 

U.S. Oept.of Agr./
25 5

55 +BIOSIS PREVIEWS 1969-1971 /Biol. 
Abstr.^ Inc/

45 10

5 +B10SIS PREVIEWS 1972- bieżęco /Biol. 
Abstr .,1пс/

45 10

2 CA CONDENSATES 1970-1971 /Ашаг.СЬе*. 
Society/

35 8

3 CA CONDENSATES/CASIA 1972-1976 /Ашаг, 
СЬеш. Society/

' 45 16

4 CA CONDENSATES/CASIA 1977-bie2«CO 
/Amer. Chem. Society/

45 16

43 CA PATENT CONCORDANCE /Amer. Chem. 
Society/ 45 12

31 CHEMNAME 60 12
50 ^COMMONWEALTH AGRICULTURAL BUREAUX 

ABSTRACTS /COMMONWEALTH AGRICULTU
RAL BUREAUX/

65 15

35 COMPREHENSIVE DISSERTATION ABS 
/Xerox U. Microfilms/

55 12

72 EXCERPTA MEDICA /Excerpta Medica/ 55 15
73 EXCERPTA MEDICA IN PROCESS /Excerpta 

Medica/
55 15

58 fGEOARCHlVE /Geosystems/ 70 20
12 tINSPEC 1969-1977 /Institution of 

Electrical Engineers/
45 10

13 tINSPEC 1976-bie2ęco /Institution 
of Electrical Engineers/

45 10

94 tSCISEARCH 1974-1977 /Institute for 
Scientific Information/

70 10

34 łSCISEARCH 1978- bie2ęco /Institute 
for Scientific Information/

70 10

62 SPIN /American Institute of Physics/ 35 10
65 +SSIE CURRENT RESEARCH /Smithsonian 

Science Infer. Exchange/
90 20
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NAUKX ŚCISŁE STOSOWANE I TECHNICZNE
45 APTIC /Air Pollution Tech. Inłor.Cen

ter end the Franklin Institute/ ,
35 10

44 AQUATIC SCIENCE ANO FISHERIES 
A8STRACTS /NOAĄ/

35 10

23 CLAIMS /СНЕМ 1950-1976 /IFI/Plenue 
Соврапу/.

150 10

24 CLAIMS /СНЕМ 1977-bieł«co /IFI/Plenua 
Oats Coapany/ 150 10

25 CLAIMS /CLASS /IFI/Plenue Data Conpany/ 90 10
57 CLAIMS /GEM /IFI/Plenua Data Coapany/ 90 10
8 •»COMPENOEX /Engineering Index Inc./ 65 lO
60 CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEM 

/USDA/
40 10

69 ENERGYLINE /Envlronaent Inforaatlon 
Center Inc./

90 20

40 ENVIROLINE /Envlronaent Inforaation 
Center,Inc/

90 20

68 i-EBP /Internat 1. Academy at Santa 
Barbara/

60 15

51 FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABS 
/Inti. Food Infor. Service/

t 65 15

77 INTERNATIONAL PHARMACEUTLCAL ABS 
/Aa. Soc. of Hospital Pharaacists/

50 15

14 •«■ISMEC /Data Courier, Inc./ 65 12
32 tMETAOEX /Aaerlcan Society for Metals/ 80 12
29 METEOROLOGICAL ABS /Ав. Meteorologi

cal Soc, and NOAA/
50 10

63 MRIS ABSTRACTS /Marltlae Research 
Inforaatlon Service/

35 10

6 tNTIS /National Technical Infor. 
Service U.S. Oept. of Coaaerce/

35 10

28 fOCEANIC ABSTRACTS /Data Courier,Inc./ 55 10
48 PIRA /Research Assoc, for Paper and 

Board and Packaging Indus./
55 15

41 tPOLLUTION ABSTRACTS /Data Courier, 65 10
Inc./

65 SSIE CURRENT RESEARCH /Salthsonian 
Science Inf. Exchange/

90 20

52 TSCA 1977 CANDIDATE LIST /U.S. 
Environaental Protection Agency/

45 15

33 tWorld AlualnuB Abstracts /Aaerlcan 50 10
Society for Metals/

67 WORLD TEXTILES /Shirley Institute/ 55 10
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NAUKI SPOŁECZNE 1 HUMANISTYCZNE

9 -ł-AlM/ARM /Center for Vacettonel 25
Education/

38 AMERICA ; HISTORY & LIFE /АВС-CllO, 65
Inc./

56 ART MODERN /ABC-Clio,Inc./ 60
64 CHILD ABUSE AND NEGLECT /Natl. Center 35

for Child Abuse and Neglect/
1 +ERIC /Educational Resources Inforaa- 25

tion Center/
54 +EXCEPTI0NAL CHILD ED. RESOURCES /Co- 25

uncil for Except. Children/
39 HISTORICAL ABSTRACTS /АВС-С1Ю, Inc/ 65
36 LANGUAGE & LANGUAGE BEHAVIOR ABS

/Social Abe., Inc./ 55
61 LISA /Learned Infornat ion Ltd/ 55
47 -̂ MAGAZINE INDEX /Infornation Access 45

Corp./
71 î MLA BIBLIOGRAPHY /Modern Language 55

Assoc./
46 NICEM /National Infornation Center 70

for Educational Media/
70 NICSEM/ NIMIS /National Inf.Center for 35

Special Education Materials/
201 +0NTAP 15
11 ♦PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS /Anerican 50

Psychological Assoc./
7 +S0CIAL SCISEARCH /Institute for 70

Scientific Infornation/
37 tSOCIOLOGICAL ABSTRACTS /Sociological 55

• Abstracts Inc./

10

15

15
10

10

10

15

15
15
10

15

20

10

10

10

15

PRZEMYSŁ, HANPEL/EKDNOMIKI BRANŻOWE

15 +ABI/INFORM /Data Courier. Inc./ 65
19 +CHEMICAL INDUSTRY NOTES /АпеПсвП 90

Chenical Society/
26 +FOUNOATION DIRECTORY /The Foundation 60

Center/
27 +FOUNDATION GRANTS INDEX /The Founds- 60

tion Center/
59 tFROST & SULLIVAN DM /Frost Ł Sulli- 90

van/

10
20

30

30

20
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75 tMANAGEMENT CONTENTS /Management 
Contents,Inc./

55 10

49 +PAIS INTERNATIONAL /Public Affairs 
Information Service,Inc./

60 15

42 tPHARMACeUTZCAL NEWS INDEX /Data 
Courier,Inc./

65 15

22 tEIS INDUSTRIAL PLANTS /Economic In
formation Systems line./

90 50

92 tEIS NONMANUFACTURING ESTABLISHMENTS 
/Economic Information Systems,Inc./

90 I 50

20 tPIS FEDERAL INDEX /PredlCOStS,Inc./ 90 20
.21 tPIS FEDERAL INDEX WEEKLY /Predi- 

costs ,Inc./
90 20

18 tPIS F8eS INDEXES /Predicosts Inc./ 90 20
87 tPIS INTERNATIONAL ANNUAL TIME SERIES 

/Predicosts ,Inc./*
90 20

86 tPIS INTERNATIONAL STATISTICAL’' 
ABSTRACTS /Predicosts .Inc./*

90 20

16 tPIS PROMT /Predicosts,Inc./* 90 20
17 tPIS WEEKLY /Predicosts,Inc./ 90 20
82 tPIS U.SkANNUAL TIME SERIES /Predi

costs .Inc./’'
90 20

83 tPIS U.S.REGIONAL TIME SERIES 
/Predicosts ,Inc./

90 20

81 tPIS U.S-STATISTICAL ABSTRACTS 
/Predicosts .Inc./’'

90 20

93 U.S.POLITCAL SCIENCE DOCUMENTS /Univ. 
of Pittsburgh Center for International 65 15
Statistics/

f Dostępna po specjalnie obni±oneJ cenie 15 fi za godzinę w USA 
1 Kanadzie /25 fi USA za godzinę я Europie/ я ramach seansóm 
lnstruktażoяych programu DIALOG. Stamki obejmuję opłaty za 
korzystanie z TYMNET-u lub TELENET-u.

* Po trzymiesięcznym okresie próbnym зсаяка za Jeden rekord bę
dzie mzrastac do 50%, Jeżeli załatmienie subskrypcji nie bę
dzie dokonane za pośrednictwem Predicost Inc. 200 University 
Circle Research Center 11001 Cedar Ave. Cleveland OH 44106 
/216/795-3000/.
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ELŻBIETA ARTOWICZ
Ośrodek Inforeecjl Naukowej PAN

NORMATYWNE PODSTAWY BUDOWY OęZYKĆW INFORMACYJNYCH 
WE FRANCJI

Metodyczno-normatywne podstawy budowy Języków inforaacyj- 
nych obowięzujęcych lub eksperynentalnie stosowanych we Fran
cji oaówiono na podstawie nora francuskich, dotyczących zasad 
indeksowania dokumentów, zasad budowy tezaurusów w języku fran
cuskim oraz zasad budowy tezaurusów wielojęzycznych. Jako przy
kłady zastosowania norm do budowy elementów języka informacyj
nego scharakteryzowano Tezaurus Informacji Naukowej oraz Tezau
rus Informatyki.

Analizowane normy zostały opracowane przez Komitet Koordy
nacyjny ds. Tezaurusów stanowięcy grupę ad hoc Narodowego Biu
ra Informacji Naukowej 1 Technicznej, dziełajęcego pod auspi
cjami Francuskiego Stowarzyszenie Normalizecji /AFNOR/. Jako 
podstawę opracowania norm przyjęto normy międzynarodowe lub 
ich projekty przygotowane przez 1S(̂  oraz UNESCO.

Chronologicznie najwcześniej została opracowana norma do- 
tyczęca zasad budowy tezaurusów w języku francuskim, jednakże 
ze względów metodycznych celowe wydaje się omówienie w pierw
szej kolejności normy dotyczęcej zasad indeksowanie dokumentów.

Zasady ogólne indeksowania dokumentów

Metodycznę podstawę opracowania normy zawierajęcej ogólne 
zasady Indeksowania dokumentów był projekt analogicznego doku
mentu normatywnego powstałego dla celów UNISIST. Zwięzkż mię
dzy normę francuskę i zasadami sformułowanymi w materiale przy-
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gotowanym dla UNISIST wyrełaję się w przyjęciu identycznego 
schematu struktury normy, odzwierciedlajęcego kolejne etapy o- 
pracowania treści dokumentu bez uwzględniania Jego charektery- 
styki formalnej; Sformułowane w normie zasady maję charakter 
ogólny, ponieważ ich celem Jest zapewnienie spójności metody
cznej różnych systemów informacji zarówno tradycyjnych. Jak 1 
zautomatyzowanych oraz maję służyć Jako podstawa do opracowa
nia szczegółowych instrukcji indeksowania dokumentów stosownie 
do potrzeb i specyfiki konkretnych systemów. Szczegółowe o- 
pracowanie zasad indeksowania dokumentów w każdym systemie, 
przy zachowaniu zgodności z zasadami ogólnymi. Jest Jednym z 
pierwszoplanowych zaleceó normy.

Formułowanie zasad zapewniajęcych spójność metodycznę a- 
nalityczno-syntetycznego opracowania dokumentów w różnych sy
stemach informacji polega ns dęzeniu do w miarę pełnego i u- 
ogólnionego przedstawienia specyfiki procesu indeksowanie oraz 
Jego produktu - charakterystyki wyszukiwawczej dokumentu, sta- 
nowięcej obraz Jego zawartości pojęciowej. Wybór Języka in
formacyjnego służęcego jako środek przedstawienia intelektual
nej zawartości dokumentu Jest ograniczony do stwierdzenia moż
liwości stosowania zarówno Języków klasyfikacyjnych, nazywa
nych kategorialnymi środkami lingwistycznymi oraz języków des- 
kryptorowych, nazywanych środkami kombinatorycznymi w zależ
ności od pożędanej głębokości indeksowania. 0 wyborze rodzaju 
Języka stosowanego w systemie do opisu treści dokumentów powi
nien decydować rodzaj usług informacyjnych świadczonych przez 
system. Wydaje się, że Jesteto poględ słuszny, ponieważ przy 
ooecnym stanie wiedzy lingwistycznej, stosowanej dla celów 
przetwarzania informacji w systemach, nie Jest możliwe podanie 
uniwersalnych rozwięzań w tym zakresie,bez uwzględnienia zakre
su tematyczno-przedmiotowego 1 specyfiki semantyczno-frazeolo- 
gicznej tekstów dokumentów analizowanych i syntetycznie opra
cowanych w systemie, a także bez znajomości rodzajów 1 fora 
usług dla konkretnych użyt*'owników. Problemom tym częściowo 
poświęcone sę francuskie normy dotyczęce budowy tezaurusów 
Jedno- i wielojęzycznych.
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w świetle owawianej normy proces indeksowanie dokumentów, 
a takie zapytań uiytkowników. odbywa się w dwu podstawowych e- 
tapach:

1/ rozpoznanie 1 wybór pojęć reprezentatywnych dla treści 
dokumentu indeksowanego»

2/ przedstawienie pojęć w Języku informacyjnym stosowanym 
w systeeie.

Kaidy z tych etapów Jest charakteryzowany w ramach ogól
nie określonych procedur» przy czym» podobnie Jak w przypadku 
kwestii wyboru Języka informacyjnego» norma zaleca opracowanie 
szczegółowych wskazówek dla indeksujęcych stosownie do specy
fiki konkretnego systemu.

Etap r o z p o z n a n i a  1 wyboru pojęć reprezen- 
tujęcych treść Indeksowanego dokumentu Jest podzielony na 3 
fazy, które mogę nakładać się w czasie. Fazy te obejmuję:
- zapoznanie się z treścię dokumentu /analiza/»
- identyfikację pojęć reprezentatywnych dla treś?;! dokumentu,
- selekcję pojęć niezbędnych do późniejszego wyszukiwania.

Zapoznanie się z treścię dokumentu dotyczy - w myśl nor
my - przede wszystkim dokumentów piśmienniczych lub opisów in
nych rodzajów dokumentów, np. audiowizualnych, wizualnych lub 
dźwiękowych. Zasady analizy treści dokumentów innych niź piś
miennicze nie sę przedmiotem normy. Stopień szczegółowości za
poznawania się przez indeksujęcego z treścię dokumentu Jest 
uzależniony od objętości dokumentu. Ponieważ organizacja pro
cesu indeksowania dokumentów w systemie nie zawsze umożliwia 
zapoznanie się z tekstem In extenso» norma zaleca szczegółowę 
analizę najbardziej informatywnych Jego części, należęcych do 
sfery metalnformacji wydawniczej :
- tytułu, streszczenie,
- wstępu» pierwszych akapitów rozdziałów,
- wykresów» zestawień statystycznych,
- wniosków,
- elementów dokumentu wyróżnionych za pomocę środków typogra
ficznych.

Zasadę ogólnę zalecanę indeksujęcym Jest opieranie anali
zy na dokumencie oryginalnym 1 traktowanie Jego części zawie-
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rajQcych infornację wtórnę /пр. streezczenia/ Jako środka po- 
aocniczego, uaołliwiajęcego uogólnienie /syntezę/ inforaacji 
na dalszye etapie.

I d e n t y f i k a c j a  pojęć reprezentatywnych die 
treści dokueentu Jest procesea podporzędkowenyn specyfice te- 
eatyczno-przedniotowej konkretnego systeau. Srodkiea poaocni- 
czya w tej fazie prac, stanowięcya rodzaj algorytau wskazywa
nia pojęć najbardziej relewantnych dla treści dokuaentu, powi
nien być schemat logiczny, opracowany zgodnie z potrzebami sy- 
steau i uBożliwiaJęcy wstępne uporzędkowenie identyfikowanych 
pojęć według określonych klas /kategorii/, np. procesy, zja
wiska, właściwości, aparatura.

S e l e k c j ę  pojęć zebranych przez indeksujęcego 
autorzy nora uzaletniaję od funkcji systemu, w stopniu więk
szym nii identyfikację pojęć, która ma dostarczyć pewien ogól
ny, w miarę obiektywny, obraz konceptualnej zawartości dokumen
tu. Od funkcji systeau uzależniony Jest zakres i głębokość in
deksowania. Parametry te mogę być określane w zależności od 
tego czy indeksowanie służy do stworzenia haseł katalogu przed
miotowego, biuletynu bibliograficznego, indeksów rzeczowych, 
czy też do węskotematycznego wyszukiwania informacji w syste- 
-sie zautomatyzowanym. Precyzyjne określenie zakresu i głębokoś
ci indeksowania jest problemem bardzo trudnym i rozstrzyganym 
praktycznie oddzielnie dla każdego dokumentu z punktu widzenia 
Jego użyteczności w systeaie. Deko wskaźniki najbardziej po
mocne w rozwięzaniu tego problemu norma wymienia:
- zakres tematyczny dokumentu.
- możliwość wieloaspektowego przedstawienia treści,
- znajomość potencjalnych zapytań użytkowników, z uwzględnie
niem czynnika interakcyjnego ze strony użytkowników,

- przewidywanie zmiany przyszłych zainteresowań użytkowników.
Zbyt daleko posunięte podporzędkowanie tej fazy opracowa

nia dokumentu aktualnym profilom zainteresowań użytkowników 
może Jednak doprowadzić do d'lformacji treści dokumentu w cha
rakterystyce wyszukiwawczej. Z tego powodu norma niejako 
ostrzega przed uleganiem swoistej koniunkturalnoścl systeau, 
co może w przyszłości uniemożliwić wyszukanie dokumentu w zbio
rze, przy zmianie profili zainteresowań użytkowników.
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Autorzy noray nie rozstrzygaj« arbitralnie o liczebności 
pojęć niezbędnych do echarakteryzoerenle treści dokuaentu* poz«»« 
stawiejęc ten problen do decyzji indekśujęcych oraz gestora Ję* 
zyke inforaecyjnego eysteau.

P r z e d s t a w i e n i e  pojęć w Języku inforaecyjny# 
stosowenya w systeaie oznacza praktycznie przekład terainów Ję« 
zyka naturalnego wyselekcjonowanych z tekstu analizowanego do-> 
kuaentu i wyraiajęcych pojęcia reprezentatywne dla Jego treści 
na terniny Języka infornacyjnego systemu /klasyfikacji« Języka 
deskryptorowego lub obu Jednocześnie/, warunkiem uzyskania sa
tysfakcjonuj ęcej , z punktu widzenia późniejszego wyszukiwania, 
charakterystyki wyszukiwawczej dokumentu Jest dokładne zapozna
nie się przez indekśujęcych ze strukturę stosowanych środków 
lingwistycznych, aetodykę analityczno-syntetycznego opracowania 
dokumentów.^ potrzebaal użytkowników oraz dysponowanie gruntownę 
■riedzę merytorycznę w zakresie tematyczne-przedniotowyn systemu.

Na szczagólnę uwagę. Jako zaleta nomy, zasługuje podkreś
lanie w niej nxerozdzielności procesów indeksowania 1 srysziśii- 
wania inforaacjl Jako czynności wzajeanie uwarunkowanych i pod- 
porzędkowanych funkcjom systemu. Wyniki wyszukiwania informacji 
zgodnie z metodykę przyjętę w danym systemxe sę - w myśl nor
my - podstawowym narzędziem kontroli Jakości Indeksowania, a 
także podstawę oceny sprawności Języka infornacyjnego stoso
wanego w systemie.

Zasady budowy tezaurusów w języku francuskim

Kompleksowe traktowanie procesów opracowania dokumentów 
pierwotnych dla potrzeb systemu informacji znajduje również 
odzwierciedlenie w pozostałych francuskich dokumentach norma
tywnych: normie dotyczęcej zasady budowy tezaurusów w Języku 
francuskim oraz zasad budowy tezaurusów wielojęzycznych, sta- 
nowięcych narzędzia leksykalne w systemie. Kompleksowość ta 
wyraża się w podkreśleniu konieczności traktowania tezaurusa 
Jako elementu Języka informacyjnego, co oznacza, że o struktu
rze i zawartości tezaurusa nie można rozstrzygać bez koncepcji 
metodyki Jego stosowania. Podkreślenie tego faktu odróżnia nor-
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■у francuskie od normy ISO 2788, która etanowiła podstawę ich 
opracowania. W normie ISO tezaurus Jest chyba niesłusznie utoż
samiany z Językiem informacyjnym. Uzasadnienie konieczności 
projektowania i budowy tezaurusa w powiężeniu z całym procesem 
indeksowania dokumentów w systemie ilustruje schemat zawarty w 
normie i ukazujęcy rolę tezaurusa w procesie opracowanie infor
macji wejściowej dla systemu.

Zasygnalizowanie ścisłego zwięzku. Jaki istnieje między 
strukturę i zawartościę leksykalnę tezaurusa oraz zakładanę 
metodykę Jego stosowania nie wydaje się Jednak dostateczne, 
ponieważ nie zostało przy tym bliżej wyjaśnione, w Jaki sposób, 
i w Jakim stopniu, zakładany dla danego Języka deskryptorowego 
typ, reguł semantycznych, służęcych do przekształcania terminów 
i wyrażeń języka naturalnego na deskryptory, może wpływać na
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zasób pojęciowy i teralnologiczny tezaurusa. Noraa nie podeJ-> 
■uje probleau określenia reguł graeatyki Języka deskryptorowe
go stosowanych do łęczenia deskryptorów w wyrażenia tego Języ
ka, co sa równie istotne znaczenie Jak określenie reguł seman
tycznych .

Wysiłek autorów opracowujęcych nornę budowy tezaurusów w 
Języku francuskie został skoncentrowany wokół problemów metod 
gromadzenia słownictwa do budowy tezaurusa, ustalania relacji 
między deskryptorami.struktury tezaurusa oraz metod Jego testo
wania i aktualizacji. Z tego punktu widzenia koncepcja i struk
tura normy Jest nieco zmodyfikowanym powtórzeniem normy ISO. 
Uwzględniono przy tym następujęce metodyczne grupy problemów:
- definicja tezaurusa na tle innych słowników,
- metody gromadzenia słownictwa,
- kryteria selekcj'1 terminów,
- ustalenie relacji między deskryptorami,
- organizacja tezauriisax tematyczna lub fasetowa,
- testowanie i aktualizacja tezaurusa.

D e f i n i c j a  t e z a u r u s a  przyjęta w normie 
Jest zgodne z definicję zawartę w normie ISO. założono możli
wość dwuaspektowego zdefiniowania tezaurusa: w ujęciu funkcjo
nalnym 1 strukturalnym. Definicja f u n k c j o n a l n a  
określa tezaurus Jako środek kontroli terminologii stosowany 
do przekładu Języka naturalnego /dokumentów, zapytań użytkow
ników/ na Język informacyjny /dokumentacyjny/. Według defi
nicji s t r u k t u r a l n e j  tezaurus stanowi kontrolo
wany i dynamiczny słownik terminów połęczonych relacjami hie
rarchicznymi i semantycznymi, stosowany w określonej dziedzinie

X/wiedzy ' . Hierarchizacja znaczeniowa terminów i zwięzane z tym 
eliminowanie ich wieloznaczności, określony zakres zastosowania 
oraz dynamlczność sę cechami odróżniajęcymi tezaurus od innych 
rodzajów słowników zawieraJęcych terminy Języka naturalnego.

Przystępujęc do budowy tezaurusa, który ma służyć Jako na
rzędzie kontroli terminologicznej u systemie informacji należy

X/,Niejasne wydaje się wydzielenie relacji hierarchicznych i se
mantycznych, ponieważ relacje hierarchiczne sę relacjami se
mantycznymi /przypis А.Е./.
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- zdaniea autorów noray - uwzględnić, oprócz «rywienionych wy
lej Jago aspektów watodycznych, aktualny stan prac nad tarwl- 
nologię z dziedzin pokrewnych w ranach budowy Innych tezauru
sów w celu precyzyjnego określenia pola seeantycznego terelno- 
logil groeadzonej dla tych celów.

W zakresie przyjęcia eetody groeadzenla słownictwa, która 
aa stanowić podstawę do opracowania zhierarchizowanego zasobu 
leksykalnego tezaurusa noras oaawla dwa aoiliwe rozwięzanla:

1/ przyjęcie aetody analitycznej opartej na groaadzenlu 
terainów zaczerpniętych z tekstów dokuaentów, zapytaó ulytkow** 
nikóa lub z eksperymentalnego Indeksowania swobodnego;

2/ przyjęcie aetody syntetycznej, zwanej również aetodę 
globalnę, polegajęcę na gromadzeniu teralnologil w oparciu o 
różnorodne źródła terminologiczne typu słowników, indeksów 
przedmiotowych, podręczników, opracowań monograficznych oraz 
opracowane 1 stosowane w praktyce tezaurusy. Za rozwięzanla 
praktycznie optymalne uznano równoległe stosowanie obu metod 
Jako gwarantujęce największę kompletność i aktualność teral- 
nologii.

Słownictwo zgroaadzone zgodnie z wyalenlonyal aetodaai 
powinno zostać poddane analizie semantycznej i selekcji, po
zwalaj ęcej uzyskać zbiór deskryptorów odpowiadajęcych nastę
puj ęcya kryteriom seaantycznya:
- Jednoznaczność,
- precyzyjnie określone pole semantyczne.

Wymienione wyżej Jako wada noray nieuwzględnienie wpływu 
wyboru reguł semantycznych 1 gramatycznych Języka deakryptoro- 
wego spowodowało dość ogólnikowe potraktowanie w tym miejscu 
problemu metod zapewniania Jednoznaczności terainów przyjętych 
Jako deskryptory. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność od
różniania terminów synonlalcznych od quasisynonimicznych. Za
lecono również unikanie terminów o zbyt azerokla lub zbyt węs- 
kla zakresie znaczeniowym.

W porównaniu z dość ogólnlkosro potraktowanymi problemami 
kryteriów analizy i selekcji terminów wprowadzanych do tezau
rusa Jako deskryptory, norma szczegółowo omawia aspekty Ich 
formalnego, leksykograficznego opracowania i zwlęzanych z tym
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probleMÓw ortografIcznych. W tya kontekście przedstawiono pro
pozycje dotyczące równoległego wprowadzania ró±nych fora orto
graficznych deskryptoróWa preferowania fora noalnalnych, unika
nia skrótów i syaboli oraz stosowania tłumaczeń niezbędnych w 
tezaurusie terminów obcojęzycznych. Formalnymi środkami pomoc
niczymi. pozwalaJęcymi przestrzegać zaleceń normy sę specjalne 
oznaczenia 1 wyjaśnienia precyzujące aspekty funkcjonalne lub 
znaczeniowe deskryptorów.

W zakresie semantycznego uporządkowania słownictwa zgro
madzonego w tezaurusie, tj. w zakresie Jego hierarchizacji, 
przewidziano następujęce rodzaje relacji łęczęcych deskrypto- 
ry:
1. Relacja ekwiwalencji:

EMPLOYER /skrót ЕМ/ - "używać"
EMPLOYER POUR /skrót ЕР/ - "używać zamiast".

Faktycznie nie Jest to relacja między deskryptorami tezaurusa 
• reguła semantyczna dotyczęca zastosowania pewnych terminów 
/prostych lub złożonych/ Języka naturalnego równoważnymi zna
czeniowo i funkcjonalnie terminami Języka deskryptorowego. 
Stosowana z nię odsyłacze pełnię funkcję nie wykładników re
lacji lecz pomocniczych symboli gramatycznych, służęcych do 
realizacji reguł semantycznych. Wydaje się. że w tym przypad
ku zostały pomieszane dwa różne plany Języków: plan przekładu 
terminów Języka naturalnego na Język informacyjny z planem se
mantycznym Języka informacyjnego.
2. Relacje hierarchiczne
2.1. Relacje generyczne

TERME GЁNЁRIQUE /skrót TG/ - “termin szerszy"
TERME SP^CIFlOUE /skrót TS/ - "termin węższy"

2.2. Relacje mereologiczne
TERME-GŚNŚRIQUE DE RELATION PARTITIVE /skrót TG Р/ - "ter
min szerszy relacji mereologicznej"
TERME SPŚCIFIQUE DE RŚLATION PARTITIVE /skrót TS Р/ - 
"termin węższy relacji mereologicznej".

Zaklasyfikowanie do jednego typu relacji hierarchicznych rze
czywistych relacji paradygmatycznychj zachodzęcych między ter
minami języka deskryptorowego. z relacjami mereologicznymi,

155



zechodzQcyai nlędzy desygnataai terainóN, nala±y nlastaty do 
często spotykanych w praktyce budowy Języków Inforaacyjnych 
błędów aetodycznych, wynikłych ze zbyt pochopnego uto2saaianla 
planu rzeczywistości /desygnatów nazw/ z planes Języka.
3. Relacje kojarzeniowe

TERME ASSOCie /skrót ТА/.
Oo relacji kojarzeniowych zaliczono wszystkie typy relacji, 

których nie ao2na uznać za relacje hierarchiczne. Decyzję o 
wprowadzeniu relacji kojarzeniowych aiędzy konkretnyai deskryp* 
toraai pozostawiono projektantów tezaurusów, zelecajęc przy 
tya kierować się kryteriua pregaetycznyo, tj. aożliwoócię wy
korzystania tego typu relacji w procesie wyszukiwania informa
cji. Szczegółowe i precyzyjne zdefiniowanie 1 sparaaetryzowa
nie relacji kojarzeniowych wymagałoby operowania odpowiednioi 
foraalnyai środkami opisu planu semantycznego języka natural
nego i informacyjnego.. Problem ten został rozwięzany w omawia
nej normie podobnie Jak w większości tezaurusów oraz w normie 
ISO.

№  tle niezbyt zadowalajęcego rozwięzanla w noraie planu 
hierarchicznej organizacji zasobu terminologicznego tezauru
sa, na uwagę zasługuje propozycja nie występujęce w normie ISO, 
dotyczęca grupowania tematycznego lub kategorialnego deskryp- 
torów. Rozwięzanie to Jest szczególnie użyteczne dla tezauru
sów stosowanych w systemach o tematyce międzydyscyplinowej lub 
w systemach politematycznych. Koncepcja tematycznej lub fase
towej struktury tezaurusa została w noraie przedstawiona wraz 
z omówieniem rodzajów relacji aiędzy deskryptorami, co nie by
ło chyba najwłaściwszym rozwięzaniem metodycznym, ponieważ su
geruje, że mamy tu do czynienia z typem relacji równoważnym 
funkcjonalnie relacjom hierarchicznym. Faktycznie chodzi tu o 
dodatkowe procedury organizacji deskryptorów w tezaurusie, 
ełuzęce dc ukazania zwięzków i różnic między poszczególnymi 
dziedzinami wiedzy oraz dc systematyzacji pojęć według okreś
lonych kategorii znaczenion/ch. Nie wyklucza to oczywiście 
możliwości wprowadzenie i oznaczenia relacji hierarchicznych.

Zgodnie z proponowanymi możliwościami grupowanie słow
nictwa w tezaurusie według kryterium tematycznego lub katego-
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rlalnego w normie zostały przedstawione specyficzne cechy teza-> 
urusów tematycznych 1 tezaurusów fasetowych z podaniem ich wad 
1 zalet.

Do t e z a u r u s ó w  t e m a t y c z n y c h  zali
czono tezaurusy zawierające słownictwo wielu dziedzin wiedzy 
/według terminologii polskiej s9  to tezaurusy dziedzinowe/, 
których zadaniem jest odzwierciedlenie zwięzków między tymi 
dziedzinami i ełu:tenie jako narzędzia leksykalne w systemach 
informacji o szerokim zakresie tematycznym^ Specyfika tych te
zaurusów polega na ukazaniu zwięzku deskryptora z jednę lub 
więcej dyscyplinami naukowymi oraz wskazaniu przez to zakresu 
jego zastosowania. Opracowanie tezaurusa tematycznego wymaga 
stosowania syntetycznej /globalnej/ metody gromadzenia słowni
ctwa, co autorzy normy uważaję za jego zaletę. Z drugiej jed
nak strony, zadanie takie zwięzane jest z trudnościę bardzo 
trudnę do pokonania, bo wymagajęcę zastosowania polihierarchii 
w planie semantycznym języka deskryptorowego, co praktycznie 
oznacza konlecznoóć prowadzenia równocześnie konsultacji ze 
specjalistami z rółnych dziedzin. Praktyczne moiliwoóci reali
zacji koncepcji tezaurusa tematycznego sę przypuszczalnie u- 
zalsżnione od przewidywanego zakresu jego stosowania i wiel
kości zbiorów dokumentów indeksowanych przy jego użyciu.

Koncepcje t e z a u r u s a  f a s e t o w e g o  o- 
piera się na zasadzie grupowania terminów, które mogę wystę
pować w różnych dyscyplinach nauki, według a priori określo
nych abstrakcyjnych kategorii pojęciowych /klas/, np. proces, 
zjawisko, właściwość, narzędzie Itp., nazywanych fasetami. 
Fasety umożliwlaję podział zasobu słownika na rozłęczne pola 
semantyczne, w ramach których każdy deskryptor jest definio
wany w sposób jednoznaczny. Ponadto w przypadku kilku tezau
rusów o różnym zakresie tematycznym, ale identycznej struktu
rze fasetowej, możliwe jest ich scalenie. Dyscyplina klasyfi
kacyjne i semantyczna, wymagana przy budowie tezaurusa o struk
turze fasetowej zapewnie częstę aktualizację i modyfikację za
sobu leksykalnego. Podjęcie takiej pracy wymaga ponadto wyso
kich kwalifikacji lingwistycznych i równocześnie merytorycz
nych w określonym zakresie tematycznym. Realizacja budowy te
zaurusa fasetowego może według normy odbynesć się w dwu etapach.
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Etap pierwszy polega na opracowaniu liaty faset 1 podzia
le słownictwa zgromadzonego do budowy tezaurusa. Etap drugi po
winien obejmować wprowadzenie relacji hierarchicznych między 
deskryptorami włęczonyml do poszczególnych faset. Norma zawie
ra wykaz proponowanych kategorii /faset/, według których mole 
odbywać się grupowanie słownictwa w tezaurusie. Wyksz ten skła> 
da się z dwóch części. Część pierwsza dotyczy tzw. faset podsta
wowych ;
- Procesy /działanie spowodowane przez człowieka/, np. procesy

produkcyjne, reakcje chemiczne.
- Zjawiska /działanie naturalne niezależne od człowieka/, np.

ciężenie, szum.
- Właściwości /fizyczne, chemiczne/.
- Przedmioty.
- Narzędzia, aparatura /przedmioty wytwarzane/.
- Nauka, technika /np. geologia/.

Część druga, określona jako otwarta, fakultatywna i mogę- 
ca ulegać zmianom w zależności od potrzeb systemu:
- Warunki działania /temperatura, ciśnienie/.
- Czynniki ekonomiczne /bilans/,
- Czynniki polityczne /państwo, rzęd/.
- Czynniki ogólne /określone jako "modyfikatory/.

0 słuszności przyjęcia metody budowy tezaurusa w aspekcie 
gromadzenia materiału leksykalnego i opracowanie jego struktu
ry rozstrzyga dopiero jego praktyczne stosowanie do celów in
deksowanie dokumentów i zapytań oraz możliwość konfrontowania 
z rezultatami wyszukiwania informacji. Problemy aktualizacji 
nie mogę być sprowadzone do mechanicznego usuwania lub wpro- 
wadzanxa terminów, ponieważ zwięzane jest to z potrzebę zapew
nienia "dostępu" do dokumentów opracowanych w systemie w róż
nych okresach, przy zmiennych profilach zainteresowań użytkow
ników systemu.

Cały proces budowy tezaurusa omówiony w różnych aspektach 
ilustruje zawarty w normie schemat budowy tezaurusów w języku 
francuskim, uwzględniajęcy metody gromadzenia terminologii 
oraz jej systematyzacji w ujęciu fasetowym i tematycznym.
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Zasady budowy tezaurusó» wielojęzycznych

Nome dotyczQca zasad budowy tezaurusów wielojęzycznych 
stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zakresu noray dotyczącej 
budowy tezaurusów w Języku francuskin. Opracowane została wed
ług tego saaego scheaatu układu, w oparciu o norwę ISO. Dlate
go też celowe wydaje się przedstawienie tych JeJ części, któ- 
; re dotyczę ргоЫеши zapewnienia konpatybilności leksykalnej 
systemów informacji funkcjonujęcych w oparciu o różne Języki 
naturalne.

Problemami pierwszoplanowymi, które zostały podjęte przez 
autorów noray sę:
- status Języków naturalnych współpracujęcych systemów,
- warunki organizacyjne budowy tezaurusa wielojęzycznego,
- metody ustalanie ekwiwalencji terminów różnojęzycznych,
- struktura tezaurusa wielojęzycznego,
- testowanie i aktualizacja tezaurusa.

Podstawowym założeniem, które powinno być przyjęte przy 
rozpoczynaniu prac nad budowę tezaurusa wielojęzycznego Jest 
równorzędny status Języków naturalnych współpracujęcych syste
mów. Ze względów metodycznych konieczne Jest Jednak często u- 
mowne ustalenie, który z Języków traktowany aa być Jako "Ję
zyk źródłowy", a który Jako "Język docelowy". Sposób stosowa
nia tezaurusa m praktyce systemów jest kwestię umownę, która 
może być rozstrzygnięta dwojako:

1/ wersja wielojęzyczna Jest stosowane do indeksowania 
i wyszukiwania informacji w każdym ze współpracujęcych syste
mów

2/ każdy system stosuje Jedynie własnę wersję tezaurusa 
w procesie indeksowania, natomiast wersje obcojęzyczne służę 
Jako środek dostępu do innych systemów oraz pomoc przy rozpow
szechnianiu informacji uzyskiwanej ze strefy obcojęzycznej.

Norma przewxduje następujęce warunki organizacyjne budo
wy tezaurusa wielojęzycznego:

a/ tworzenie od podstaw wielojęzycznego systemu informa
cji - metoda "ab initio", do której zalicza się również równo- 
czesnę adaptację istniejęcego tezaurusa w kilku Językach;



Ь/ tluBsczenle tezaurus* l*tn_eJ«cego:
е/ badanie koapatybllnodcl i fuzja dwu /lub wlgcej/ tezau- 

rueów opracowanych nl*zale±nl* w różnych językach.
Podatawowye problaeaa werytorycznye rozwlęzywanya przy o- 

pracowywaniu tezaurusów wielojęzycznych w wyalenlonych warun
kach organizacyjnych Jaat ustalania stopnia ekwiwalencji zna
czeniowej deskryptorów różnojęzycznych. Najczęściej spotykany- 
ai sytuacjaai s«:
1. Ekwiwalencja pełna

WATERang.

2. Ekwiwalencja niepełna 
2.1. Ekwiwalencja niedokładna

fr. COMMANDE

2.2. Ekwiwalencja częściowa 
fr. GE5TI0N 8

5. Brak ekwiwalencji
fr. COGNAC

niea. WASSER

ang. CONTROL

ang. MANAGEMENT b
i
I b'U '

ang. WHISKY 

b

Deskryptory reprezentujęce przypadek pełnej ekwiwalencji 
nie wyaagaję onawlanla, ponieważ Jest to tylko kwestia fornal- 
nego oznaczenia równoważności znaczeniowej.

Ola deskryptorów należęcych do kategorii ekwiwalencji 
częściowej lub braku ekwiwalencji noraa proponuje następujące 
rozwięzania:
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8/ Tworzenie nowego terminu /przyp. 2.2 i 3/
TŁUMACZENIE DOSŁOWNE

np. WINTERIZATION -------- > HIVERISATION
ENGINEERING ------- > 1М6ЕМ1ЁК1Е

KALKOWANIE
STEAM CRACKING ------- > VAPOCRAQUAGE

b/ Tworzenie ekwiwalencji
HARDWARE MATERIEL
SOFTWARE LOGICIEL

Terminy oparte na opozycja desygnatów
opozycji znaczeniowej

с/ Zapożyczenia /dla nazw specjalnych produktów cywilizacyj” 
nych/

VODKA - WHISKY - COGNAC
DOLLAR - ROUBEL - PESO

d/ Ustalanie ekwiwalencji metodę opisowę:
Objaśnienie zakresu zastosowania

PACKAGING
fr. CONDI TI ONNEMENT = ang.

' "'CONDITIONNING
Wprowadzenie odsyłacza do terminu zalecanego 
fr. BOEUF — ~ _ ang. OX

/bouvillon/ ~ —  BULLOCK
BOEUF -------------- BULLOCK
EP Bouvillon UF* OX

ang. ENERGY ------------  fr. ENERGIE
Power
Use ENERGY

e/ Stosowanie koniunkcji deskryptorów
ang. SOLAR HEATING -------- fr. CHAUFFAGE +

ENERGIE SOLAIRE
Autorzy normy zwracaję również uwagę na fakt, że przy 

ustalaniu ekwiwalencji znaczeniowej terminów mogę zaistnieć 
sytuacje, że ekwiwalencja Językowa nie Jest Identyczna z ekwi
walencję praktyki informacyjno-dokumentacyjnej. W tym przypad
ku preferowany Jest aspekt praktyczny.

*UF - USE FOR /używaj zamiast/.
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Opracowani* struktury tezaurusa wielojęzycznego ao2e być 
zrealizowane w apoaób Identyczny Jak tezaurusa JednoJfzycznego 
w zakresie wprowadzania relacji alędzy teralnaal, przy czya ze 
względu na lapllkacje rólnych rodzajów ekwiwalencji teralnów 
.pożędene Jest w poczętkowya etapie stosowanie tezaurusa ograni
czenie się do wyboru terwinów równoważnych znaczeniowo, po
nieważ praktyka Indeksowania 1 wyszukiwania aoże wykazać ko- 
niecznoóć Istotnych zmian.

Podobnie Jak norma budowy tezaurusów JednoJ^zycznych,rów
nież 1 norma budowy tezaurusów wielojęzycznych szczegółowo o- 
aawla problemy formalnego, leksykografIcznego opracowania te
zaurusa /rozwlęzania problemów ortograficznych, stosowania 
skrótów 1 symboli/ oraz układu wydawniczego. Wymaganymi w tym 
przypadku komponentami tezaurusa sę opracowane we wszystkich 
wersjach Językowych:
- wstęp.
- charakterystyka zastosowanych metod ustalania ekwiwalencji 
deskryptorów,

- charakterystyka wpływu ekwiwalencji znaczeniowej na układ 
hierarchiczny tezaurusa,

- alfabetyczny wykaz deskryptorów,
- częóć aystematyczna /fakultatywnie/,
- Indeksy permutowane /fakultatywnie/.

Podział zadań 1 techniczna realizacja prac nad tezaurusem 
wlelojęzycznya powinny być poprzedzone:
- rozpoznaniem stanu prac w skali międzynarodowej,
- zgromadzeniem odpowiednich pomocy terminologicznych,
- określeniem metody budowy tezaurusów: analitycznej, synte
tycznej lub pośredniej,

- podziałem enallzowanych terminów na grupy tematyczne /fase
towe/ w celu usprawnienia niezbędnych konsultacji ze specja
listami.

Tezaurus Informacji Naukowej 1 Tezaurus Informatyki

Eksponowana wyraźnie w oaawienych normach użyteczność fa
setowej organizacji terminologii zawartej w tezaurusach znala-
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zła potwierdzenie w Tezaurusie Inforaacji Naukowej i Tezauru
sie Informatyki, -opracowanych z inicjatyiry Centrum Dokumentacji 
Naukowo-Technicznej CNRS, przy udziale specjalistów reprezentu- 
Jęcych następujęce instytucje i organizacje naukowortechniczne 
we Francji:
- Association des Documentalistes et Bibliothecaires Speciali
ses /ADBS/

- Association Franęaise de Normalisation /AFNOR/
- Bibliotheque Nationals /BN/
- Bureau National de 1'lnformatlon Scientiftque et Technique

/B h lis f/
- Centre de Documentation de I'Armement /CEDOCAR/
- Centre de Documentation SclentifIque et Technique du CNRS
- Conseil International de la Langue Frangalsa /CILF/
- Division de la Cooperation et de 1'AutomatIsation, Service 
des Bibliotheques /DICA/

- Division des Ёtudes et de l'Information. Service des Biblio
theques /DEI/

- Fondation Nationale des Sciences Politlques /FNSP/
- Instltut Franęaise des Combustibles et de l'śnergie /IFCE/
- Union Franęaise des Organismes de Documentation /UFOO/
- Compagnie Internationale pour I'lnformatlque
- Control Data France
- Electrlclte de France
- SPERRY-UNIVAC
- Thomson-CSF.

KaZdy z omawianych tezaurusów Jest przykładem tezaurusa 
fasetowego, opracowanego dla potrzeb przetwarzania informacji 
oiędzydyscyplinowej w oparciu o istniejęce tezaurusy oraz in
ne środki terminologiczne.

Normatywny podstawę opracowania stanowiły przedstawione 
powyżej normy. Każdy z tezaurusów zawiera około 1000 haseł: 
Tezaurus Informacji naukowej - 860 deskryptorów oraz 180 поП'- 
deskryptorów; Tezaurus infcrmatyki - 1000 deskryptorów i 200 
nondeskryptorów.

Tezaurusy różnię się zakresem tematycznym, natomiast po- 
siadaję identyczny strukturę fasetowy w części hierarchicznej.
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Zakree teaatyczny Tezaurusa Inforaacji Naukowej obejeuje 
probleey związane z groeadzenlee, przetwarzanlee 1 rozpowszech- 
nlaniea inforaacjl m aspekcie teorecycznye/ orgsnlzacyjnya, te- 
chnlcznya i funkcjonalnya.

Zakres teaatyczny Tezaurusa Inforaatykl dotyczy następują
cych dziedzin 1 prdbleaów naukowo-technicznych:
- Óprograaowanie i sprzęt inforaatyczny
- Sztuczna inteligencja
- Teoria infornacjl
- Analiza ayntaktyczna
- Teoria grafów
- Analiza nonaryczna.

Terainy opracowano w obu tezaurusach w naatępujęcya ukła-
dziet
- wykaz alfabetyczny*
- wykaz hierarchiczny /faaetowy/,
- indeka alfabetyczny części hierarchicznej,
- indeka perautowany,
- wykaz ekwiwalentów w Języku angialekia /w Tezaurusie Infor
na tyki/.

Część alfabetyczna tezaurusa zawiera pełny arykaz deskryp- 
torów i nondeakryptorów. Oeekryptory opatrzone zostały relacja- 
ni zgodnie z uetaleniani norny dotyczęcej budowy tezaurusów 
JednoJęzycznych. Część hierarchiczna zawiera wykaz saaych des- 
kryptorów ze wakazaniaai łęczęcych Je relacji 1 usysteaatyzo- 
wanych w ranach faset- ustalonych zgodnie z nornę:
- Warunki działania, np. MODE C0NNVERSAT10NNEL
- Nauka i technika, np. ENERGET1QUE
- Sprzęt, aparatura, np. COMPILATEUR
Pojęcia podstawowe dla danego zakresu tenatycznego, 
np. ADRESSE BZBLI0GRAPH1QUE

- Zjawiska, np. DETERIORATION
• Procesy, np. ANALYSE SEMANTIQUE
- Maaściwości, np. OENSITE ENREGISTREMENT. CONPATIBILITE
- Czynnik wspólny, np. ALPHANUMERIQUE
- Dokuaenty /w Tezaurusie Inforaacji Naukowej/, 
np. DOCU№NT PRIMAIRE
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Indeks alfabetyczny częóci hierarchicznej zawiera edrea 
fasety, do której należy dany deskryptor.

Indeks permutowany zawiera wszystkie znaczęce słowa des* 
kryptorów prostych i złożonych w układzie kontekatowye.

Taki układ tezaurusa zapewnia możliwość Jego sprawnego 
stosowania, dzięki różnorodnym starannie opracowanym wykazom 
terminów. Opracowanie zawartości leksykalnej obu tezaurusów 
poprzedzone było analizę wielu źródeł terminologicznych /teza
urusów/. słowników oraz wykazów terminów zgromadzonych w trak
cie eksperymentalnego indeksowania swobodnego. Zbiór terminów 
zawarty w Tezaurusie Informatyki został wyselekcjonowany z wy
kazu około 4000 terminów, dla Tezaurusa Informacji Naukowej wy
korzystano 9 źródeł leksykograficzn.ych, natomiast do opracowa
nia ekwiwalentów w Języku angielskim posłużono się 24 słownika
mi terminologicznymi dwujęzycznymi.

Tezaurus Informacji Naukowej i Tezaurus Informatyki scha
rakteryzowane w kontekście istniejęcych nora francuskich, do- 
tyczęcych szeroko pojętych procesów opracowania dokumentów dla 
systemów informacyjnych, daję w sumie dość pełny i interesuję- 
cy obraz koncepcji metodycznych stosowanych we Francji w budo
wie Języków informacyjnych. Sygnalizowane niedokładności meto
dologiczne zawarte w powstałych kilka lat temu normach /zwła
szcza o budowie tezaurusa jednojęzycznego/ i zapewne spowodo
wane tym paroletnim wyprzedzeniem sę. Jak wynika ze struktury 
tezaurusów, korygowane i uzupełniane w praktyce systemów.

Równocześnie przedstawione tezaurusy stanowię godny pod
kreślenia przykład ewolucji struktury tego typu środków .leksy
kalnych w systemach informacyjnych, odpowiadajęcy potrzebom 
systemów i kierunkom rozwoju nauki, techniki i metodologii in
formacji naukowej.
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EWA CHMIELEWSKA-GORCZYCA 
Instytut Bibliotekoznawstwa 
1 Informacji Naukowej UW

WIELOaęZYCZNY TEZAURUS FASETOWY UNESCOilBE 
V W ZAKRESIE OŚWIATY I KSZTAŁCENIA

W zakresie oświaty i kształcenia działalność informacyjna, 
mająca między innymi za zadanie uporządkowanie terminologii w 
tej dziedzinie, reprezentowane Jest dość bogato. Wystarczy wy
mienić trzy tezaurusy /w tym dwa wielojęzyczne/ takie. Jak te
zaurus systemu EUOISED /1/, tezaurus systemu ERIC /2/, czy bę- 
dęcy przedmiotem niniejszego opracowania tezaurus systemu 1Ю 
/3/. Zakres Jednak tych trzech tezaurusów, pomimo iZ wszystkie 
maję w tytule słowo "education'', róZni się trochę. Spowodowane 
Jest to różnymi grupami użytkowników, dla których przeznaczone 
sę te trzy systemy, co ma decydujęcy wpływ na wybór terminów 
do'tezaurusa. I tek np. system ERIC skierowany Jest do szero
kiego kręgu odbiorców, ale z założenia ogranicza się zakresowe 
do raportów naukowo-badawczych, system EUDISEO poczętkowo prze
znaczony dla pracowników naukowych i nauczycieli akademickich, 
w miarę rozwoju sterał się objęć także decydentów w zakresie 
polityki oświatowej oraz pracowników administracji /4/. Sys
tem UNESCO:I6E koncentruje się natomiast na problemach doty-' 
częcych polityki; administracji i organizacji w zakresie oświa
ty 1 kształcenia, i to głównie na tych problemach, które maję 
znaczenie międzynarodowe, pomijaJęc raczej zagadnienie badaó 
naukowych, nauczania i szkolenia.

"UNESCO;IBE Education Thesaurus" przeznaczony jest do in
deksowania i ivyszukiwania dokumentów w bazi;; danych IBE /Inter
national Bureau of Education - Międzynarodowe Biuro Oświaty/,

168



znajdującej się w International Computing Centra w Genewie.
Główny zbiór, tzw. IBEOOC, składa się z analiz dokumentacyj
nych zapisanych zgodnie z programami ISIS /Independent Schools 
Information Service/, opracowanymi przez ILO /International 
Labour Office - Międzynarodowe Biuro Pracy/. Każda analiza do
kumentacyjna Jest tekstem llczęcym ok. 100 - 200 wyrazów i za
wieraj «cym terminy wybrane z tezaurusa.

Omawiany tezaurus Jest koleJn« wersję publlkowanę Jako 
“UNESCOtlBE Education Theaaurue”, przedetawlajęcę stan wykazu 
terminów zgromadzonych w pamięci komputera w International Com
puting Centra w roku 1977. Prace nad tezaurusem zakończono Już 
w roku 1973, ale co rok poddawany Jest on rewizji w ówletle 
doświadczeń zdobytych przy Indeksowaniu 1 wyszukiwaniu dokumen
tów z bazy danych IBE, a takża przy wykorzystaniu uwag krytycz
nych nadesłanych przez liczne narodowe i międzynarodowe ośrodki 
Informacji 1 dokumentacji w zakresie oświaty.

Wydruk tezaurusa w postaci księżkowej' ukazał się Już dwu
krotnie, dla Języka angielskiego w roku 1973 i 1975 /5/. a,dla 
Języka francuskiego w 1974 1 1976 /6/. Obecne wydanie tezau
rusa zawiera szereg zmian w stosunku do wersji poprzednich, a 
przede wszystkim obejmuje także terminy w Języku hiszpańskim; 
wersja hiszpańska tezaurusa ukazała się niedawno w serii IBEDATA 
1977/5 pt. Terminologia: tesauro de la education UNESCO;0IE. 
Oest on wynikiem ponad rocznej pracy Regionalnego Biura UNESCO 
w zakresie Oświaty w Ameryce Łacińskiej /UNESCO Regional Offi
ce for Education in Latin America/ wspomaganego przez wiele 
ośrodków narodowych.

Oprócz tego uwzględniono szereg innych zmian. np. wprowa
dzenie nowych terminów, usunięcie innych, dodanie niektórych 
wyjaśnień znaczeń deskryptorów /scope notes/, zmiany w struk
turze fasetowej, a w stosunku do wersji z 1973 r. dodanie wy
kazu permutacyjnego terminów występujęcych w tezaurusie i po- 
łęczenle oddzielnych Hat deskryptorów i identyfikatorów,w Je
den szereg alfabetyczny.

Ponieważ zbiór terminów poddawany Jest corocznej rewizji 
i zmianom, IBE zobowlęzało się dostarczyć aktualne wydruki 
komputerowe tezaurusa na każde żędanie zainteresowanych ośrod
ków. Oprócz tego planuje się publikacje poszczególnych wersji
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tezaurusa w formie księikowej mniej więcej co trzy lata dla 
każdego Języka. I tak wersja francuska powinna się ukazać Je
szcze w 1978 r.. nowa wersja angielska planowana była na 1979 r., 
a wersja hiszpańska na 1980 r. Oprócz tego IBE oferuje oórod- 
kom pomoc przy tworzeniu narodowych tezaurusów opartych o Teza
urus UNESCO:IBE.

Założenia tezaurusa

Program komputerowy zakłada przyporzędkowanle Jedno-Jedno- 
znaczne między terminami w trzech Językach tezaurusa /angiels
kim, francuskim i hiszpańskim/, z czego wynika często spotyka
na w tezaurusach wielojęzycznych konieczność arbitralnego usta
lenia .znaczeń niektórych deskryptorów. Na przykład w Języku 
angielskim zarówno termin "eafety" Jak i "security" sę potrzeb
ne przy indeksowaniu i wyszukiwaniu dokumentów w zakresie oświa
ty, natomiast dla obu wersji obcojęzycznych wystarcza Jeden ter
min /"securite" - fr. i "seguridad" - hiszp./, obejmujęcy swym 
zakresem znaczenia obu terminów angielskich. Aby Jednak dosto
sować się do zasady przyporzędkowania Jedno-Jednoznacznego wer
sja francuska przyjęła "securite" dla pierwszego przypadku i 
sztucznie utworzony termin "sentiment de securite" dla drugie
go. Podobnie rozwięzano ten problem w wersji hiszpańskiej.

Różnice między poszczególnymi wersjami Językowymi występu
ję róvmież na poziomie gramatycznym, np. wersja angielska poda
je rzeczowniki pospolite konsekwentnie w liczbie mnogiej, pod
czas gdy obie pozostałe wersje preferuję liczbę pojedynczę.

Tezaurus UNESCO:IBE powięzany Jest z wieloma Innymi istnie- 
jęcymi tezaurusami,np.z listę deskryptorów UNESCO /UNESCO List/ 
czy z Makrotezaurusem OECD /7/, z którego wszystkie terminy o- 
gólne w zakresie oświaty prowadzę do bardziej szczegółowej roz
budowy tych terminów w tezaurusie UNESCO:IBE.

Oprócz tego tezaurus UNESCO:IBE powięzany Jest z wieloma 
narodowymi tezaurusami w zakresie oświaty, np. z tezaurusem sy
stemu ERIC w USA , czy z niemieckim "Thesaurus Pśdagoglk" 
systemu DOPAED /8/. I №  jest zainteresowane w tworzeniu kon- 
kordancji z każdym tezaurusem czy wykazem terminów w zakresie 
oświaty. Opracowano nawet szczegółowe zasady tworzenia takich
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koi^ordencjlł np. w tezeurueech narodowych dopuszcza в1ф czte- 
iy rodzaje ternlnówł tarainy Identyczne* teralny węisze, ter-> 
Biny szersze i teralny lokalne. Ka±dy teraln w tezaurusie na- 
rodowya auel być "przetłuaaczony" na termin tezaurusa UNESCO; 
IBE* ale nie odwrotnie.

Wybór teralnologii

Tezaurus UNESCO:ZBE Jest przewidziany do wykorzystywania 
w skali alęd2:y na rodowej* etad terminy do niego czerpano z na
rodowych wykazów słownictwa w zakresie oówiaty. Międzynarodowe 
przeznaczenie tezaurusa epowodowało konieczność arbitralnego 
podejścia przy selekcji terminów 1 ustalaniu ich znaczeń,
I tak, w niektórych przypadkach wypłynęła konieczność rozsze
rzenia zakresu znaczeniowego pewnych deskryptorów* np.REGIONAL 
/występujące takZe z- prefiksem INTRA lub INTER/ w znaczeniu 
będż regionu geograficznego lub administracyjnego Jednego pań
stwa* będl w znaczeniu używanym w międzynarodowych organizac
jach w odniesieniu do wielkich regionów Świata. Z drugiej zaś 
strony wiele terminów majęcych specyficzne znaczenie w dziedzi
nie oświaty* w Języku potocznym ma sens ogólniejszy. Zawęża się 
wtedy ich zakres znaczeniowy za pomocę wyjaśnień zwanych przez 
autorów tezaurusa "scope note", np.

REALIZM. W literaturze.
RELACOE. Stosuje się tylko do.osób i instytucji.

Aby ułatwić korzystanie z tezaurusa, we wstępie przedsta
wiono pewne podstawowe decyzje dotyczęce arbitralnych ustaleń • 
znaczeń niektórych deskryptorów: różnię się one oczywiście w 
każdej wersji językowej. Dla Języka angielskiego wprowadzono 
np. rozróżnienie co do znaczeń trzech terminów "agencies", 
"organizations" i "institutions": "agencies" w zastosowaniu do 
stowarzyszeń oficjalnych i rzędotvych* "organizations" do stowa
rzyszeń dobrowolnych /voluntary/ 1 nierzędowych, zaś "institu
tions" rozumiane Jest będż w sensie społecznym /tj. kościół, 
rodzina/* będż w dodatkowym znaczeniu Jako ośrodek badawczy 
lub ośrodek kształcenia.

Dla podziału geograficznego przyjęto terminy: międzynaro
dowy /International/, regionalny /regional/ - obejmujęcy kilka 
państw, narodowy /national/, rejonowy /provincial/ - dla okreś-
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lonego okręgu państwa^ lokalny /local/ 1 środowlako^y /сошт- 
nity/. W rozróżnieniu znaczeń ałów “pupil” /uczeń/ i “student* 
/student/ autorzy tezaurusa odeszli od znaczeń n Języku natu- 
relnyin, ustalajęc Jako obowięzujęcy tylko Jeden z tych ter«i- 
i.ów, tj. "student*, obejnujęcy swole zakresea wszystkich uczę- 
cych się niezależnie od wieku, poziomu i rodzaju szkoły.

Zakres i struktura tezaurusa

Tezaurus UNESCO:IBE dotyczy oówiaty w szerokim znaczeniu 
tego słowa, tJ. obejmuje wszystkie aspekty kształcania, szkole
nia i nauczenia wszystkich grup ludzkich. Rozgraniczono kształ
cenie formalne /formal/, tJ. zinstytucjonalizowane, nieformalne 
/informal/, tJ nlezorganizowane, indywidualne i quasiformalne 
/non-formal/, tJ. zorganizowane, ale nie całkowicie zinstytu
cjonalizowane. W zakresie terminologii dotyczęcej tych trzech 
grup tezaurus Jest najbogatszy w odniesieniu do kształcenia 
formalnego, ale w dużej mierze odzwierciedla także potrzeby 
kształcenie dorosłych /adult education/.

Oeskryptory w tezaurusie zgrupowane sę w siedmiu szerokich 
polach semantycznych. Zrozumienie tego pierwszego poziomu kla
syfikacji ułatwia korzystanie z tezaurusa. Podział zakresu te
zaurusa na pola semantyczne przedstawiony Jest na diagramie:
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Ponieważ pole aeeentyc:zne« b^J^ce bardzo ogólnya podzla- 
łoa tezaurusa, e« zbyt szerokie aby służyć Jako narzędzie ary- 
szuklwawcze, dlatego też terminy każdego z tych pól sę zgrupo
wane w fasetach, tj. małych grupach obejmujęcych pojęcia po
krewne. Chociaż przy tworzeniu 1 porzędkowanlu pól semantycz
nych i faset przestrzegano pewnego porzędku logicznego lub sy
stematycznego. co widać na samym diagramie, to Jednak sam sys
tem faset pozostaje elastyczny, aby w razie potrzeby można by
ło wprowadzić fasety nowe lub usunęć Już Istnlejęce. W obrębie 
faset deskryptory uporzędkowane sę tylko formalnie, tj.szersze 
1 węższe stoję obok siebie w porzędku alfabetycznym, np.

2^ody: bibliotekarze, bibliotekarze szkolni, tłumacze....
Nauki fizyczne: astronomia, fizyka, fizyka nuklearna,
optyka ... .
Pierwsze pole semantyczne dotyczy "kontekstu", w którym . 

umieszczony Jest system lub proces kształcenia. Kontekst tan 
może być opisany ze względu na sytuację politycznę. społecznę. 
kulturalnę lub ekonomlcznę. Pole to Jest dostatecznie szero
kie. aby objęć terminy z zakresu polityki, socjologii 1 ekono
mii. występujęce w tekstach oświatowych. Oprócz tego zawiera 
terminy abstrakcyjne /np. wolność słowa, dobrobyt, prawa ludz
kie/ 1 terminy ogólne dotyczęce oświaty przy różnych kryte
riach podziału I ze względu na typ. formę, lokalizację, poziom 
kształcenia Itp'.

Przykładami faset z tego pola semantycznego sę: Struktu
ra polityczna. Planowanie, Programy, Organizacje /np, organi
zacje międzynarodowe, organizacje religijne, organizacje stu
denckie. organizacje młodzieżowe/. Demografia /np. drenaż móz
gów. emigracja, imigracja miejska/. Rodzina /np. opieka nad 
dzieckiem, rola rodziny, czas wolny, rekreacja, rodzina wiejs
ka/, Kultura. Język /np. wielojęzyczność, drugi Język. Język 
oficjalny/. Nauka^^ /np. badania, nauka^automatyzacja, tech
nika/. Komunikacja /np. środki masowego przekazu, prasa, radio, 
podróże, turystyka/. Ekonomia. Zatrudnienie, Zdrowie /np. żyw
ność. służba medyczna/. Terminy prewne itp.

niektórych fasetach nazwa danej fasety /nagłówek/ występu
je powtórnie w tej fasecie Już Jako deakryptor.
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Następne pole еешапгусгпе zawiera terelny zwlęzane z ad- 
nlnietrację, planowanieo i badaniami naukoiwyal. ale tylko w 
odniesieniu do systemów kształcenia, Sę tam umieszczona ta
kie fasety. Jak: Zarzędzanie /np. podejmowanie decyzji, syste
my informacyjne, analiza systemowa/. Przechowywanie zapisów 
/np. abstrakty, katalogi, klasyfikacje, dokumentacja, indekso
wanie, procesy informacyjne/. Standardy, Zarobki, Rachunkowość 
i budżet. Systemy szkolne itp.

Kolejne, trzecie pole dotyczy procesu nauczania i orga
nizacji kształcenia, zarówno formalnego Jak 1 nieformalnego. 
Znajduję się tu terminy dotyczęce instytucji zwięzanych z oś
wiatę, ich organizację 1 rozwojem programów. 3ędro pola do
tyczy metod nauczania 1 szkolenia. Przykładami faset tego pola 
sę: Szkoły /według poziomu, według zasad organizacji Itp./, 
Szkoły specjalne. Szkoły eksperymentalne. Kliniki i szpitale. 
Programy specjalne /np. kształcenie niewidomych, kształcenie 
głuchych/. Organizacja szkoły, Metody kształcenia /np. radio, 
telewizja, komunikacja/. Terapia, Testy itp.

Czwarte pole semantyczne odnosi się do ludzi zwięzanych 
z procesem oświaty, bioręcym w nim zarówno udziel czynny /nau
czyciele, badacze, organizatorzy/. Jak i bierny /odbiorcy,słu
chacze/. Centralnę pozycję zajmuję osoby bezpośrednio zwięzane 
z systemem i procesem kształcenia,tj. uczniowie /studenci/ 1 
nauczyciele, Pole to obejmuje m.ln. fasety takie. Jak: Stadia 
rozwojowe człowieka /np. dorośli, dzieci, młodzież/. Rodzina 
/np. dzieci zaadoptowane, ojcowie, rodzice, bliźnięta, rodzi
ce pracujęcy/. Upośledzeni /np. niewidomi, głusi, inwalidzi, 
dzieci opóźnione w roziwoju/. Studenci, Nauczyciele, Personel 
szkolny. Personel służby zdrowia. Zawody /np. bibliotekarze, 
bibliotekarze szkolni, tłumacze, psychiatrzy/. Migranci, Gru
py religijne, Wiek, Płeć itp.

Pole piętę zwięzane Jest z uczeniem się 1 rozwojem czło
wieka. Wiele terminów dotyczy biologicznego i psychologicznego 
aspektu uczenia się, rozwoju dziecka i dojrzewania. Dędro pola 
obejmuje rozwiój indywidualny. Znajduję się tu takie fasety. 
Jak: Fizjologia /np. sen, głód, zmęczenie/. Uczenie się. Zdol
ności, Procesy myślowe /np. myślenie twórcze, myślenie logicz-
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ne* pemlętanlej rozuniente/. DoJrzewente« Zwyczaje, Wpływy śro> 
dowlskowe. Zachowania alę Itp.

Pole Bzóste zawiera terminy potrzebne do indeksowania pro
blemów nauczania tradycyjnego, przede wszystkim w szkole pod
stawowej i średniej: dla problemów dotyczących kształcenia 
wyższego i kształcenia dorosłych wybór terminów był bardziej 
ograniczony. Oprócz tego umieszczono w tym polu terminy związa
ne z programami szkolnymi /treściami programowymi/. Pole to o- 
bejmuje fasety takie. Jak: Sztuki wolne /np. kultura, etyka,lo
gika, nauki humanistyczne, filozofia/. Sztuki piękne /np. kino, 
taniec, muzyka, śpiew, teatr/. Literatura, językoznawstwo. Gra
matyka /np. fonologia, semantyka, etymologia, morfemy. morfolo
gia, syntaktyka/, języki. Matematyka, Nauki przyrodnicze. Nauki 
fizyczne /np. astronomia, chemia, geologia, fizyka, fizyka nu
klearna, optyka/. Historia, Technika, Kształcenie zawodowe. 
Kształcenie nauczycieli itp.

Ostatnie, siódme pole podaje terminy określajęce przed
mioty, rzeczy, obiekty oraz sprzęt wykorzystywane w oświacie, 
i zawiera np. takie fasety. Jak: Publikacje /np. gazety, cza
sopisma, serie, raporty/. Dokumenty /np. prace doktorskie, mi- 
kroformy, skrypty, indeksy/, środki audiowizualne. Przewodni
ki, Komputery, Wyposażenie klas itp.

Artykuł deskryptorowy

Oeskryptorami sę głównie rzeczowniki pospolite. Wielowy- 
razowe terminy stosowane sę tylko w wypadkach, gdy wyraz poje
dynczy Jest zbyt ogólny dla celów indeksowania lub wyszukiwa
nia. Unika się Jednak terminów złożonych takich, jak "school 
and society", nawet Jeśli w tekstach występuję dość często, 
rozbijajęc Je na dwa odrębne deskryptory. Czasami przy termi
nach umieszczono określniki precyzujęce sens deskryptorów ma
jących więcej niż Jedno znaczenie, np.

Degrees /titles/ - Stopnie naukowe /tytuły/.
Discussion /teaching technique/ - Dyskusja /technika

nauczania/.
Przy rozróżnianiu zakresów słów stosowane sę również tzw. "dub
lety", tj. ten sam termin w liczbie pojedynczej i vj liczbie mno-

175



glej w celu wryreżenla różnych pojęć, np. culture, cultures 
/kultura, kultury/; language, languages /Język, języki/.

Każdy deskryptor opatrzony jest dodatkowę informację u- 
łatwlajęcę jego zrozumienie i użycie. Przy każdym deakryptorza 
umieszczone sę jego odpowiedniki w dwóch pozostałych wersjach 
językotyych tezaurusa, np.

REACTION TIME /ang./ - TEMPS DE REACTION /fr,/ - TIEMPO DE 
REACCION /hiszp./ /Czas reakcji/

Bezpośrednio pod deskryptorem podane sę terminy odsyłajęce 
do danego deskryptora, np.

PRIMARY EDUCATION
UF : Elementary education,

со implikuje odsyłacz zwrotny: Elementary education USE PRIMARY 
EDUCATION. Ponieważ synenimia wyrazów w języku angielskim, fran
cuskim i hiszpańskim nie pokrywa się, odsyłacze sę umieszczone 
tylko przy terminach języka danej wersji tezaurusa, tj. w wersji 
angielskiej tylko dla nondeskryptorów zaczerpniętych z języka 
angielskiego.

Następnym elementem jest scope note /SN/, czyli wyjaśnie
nie znaczenia deskryptora. Wyjaśnienia takie używane sę na o- 
gół w tezaurusach dla wyeliminowania wieloznaczności. W mię
dzynarodowym wykazie terminów, z arbitralnymi decyzjami co do 
terminologii, pełnię jednak szarszę rolę: służę zarówno do pre- 
cyzomrania zakresu znaczeniowego terminu, jak 1 jego ogranicze
nia, np.

INFANTS - ENFANT DU PREMIER AGE - PARVULO /Niemowlę/
SN : To age of approximately two years /do wieku ok. dwóch 

lat/
REFERENCE MATERIALS
5N : Covering dictionaries, encyclopaedias, thesauri,

yearbooks /obejmuje słowniki, encyklopedie, tezauru
sy, roczniki/.

W przypadku gdy istnieje obawa, że termin może być użyty jako 
zbyt ogólny, scope note zawiera gwiazdkę. Gest to sygnał ozna— 
czajęcy "Używaj, jeśli to możliwe, terminu węższego". W przy- 
padkir, gdy indeksator nie odnajdzie bardziej odpowiedniego des
kryptora. wróci do terminu ogólnego pomimo gwiazdki, np.
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L/JSiGUAGES - LANGUE - LENGUAS /Języki/
SN : «
NT : CLASSICAL LANGUAGES /Języki klasyczne/

MODB^N LANGUAGES /Języki iwspólczeane/
NATIONAL LANGUAGES /Języki etniczne/

RT : LANGUAGE 
131 
625

Naetępnye eleeentee artykułu deekryptorowego eę deekrypto- 
ry powięzene relecjeal hierarchicznymi /ВТ, NT/ 1 kojarzeniowy
mi /RT/. W tezaurusie UNESCO:IBE nle eę one Jednak zbyt licz
nie reprezentowane, np. uznano. Ł e Jeśli deskryptory stoję bli
sko siebie w porzędku alfabetycznym, ulytkownik sam może usta
lić zwlęzkl między nimi 1 dlatego nie eę wymienlene w danym 
artykule deskryptorowym. Zamiast wymieniać poszczególne des- 
kryptory szersze i kojarzeniowe, na ogół podaje się tylko nu
mer fasety, w której dany termin Jest umieszczony, np,

PAINTING - PEINTURE - PINTURA /Malarstwo/
ВТ : 610

610 Sztuki piękne /kino, malarstwo, muzyka, śpiew, 
teatr .../

SYNTAX - SYNTAXE - S1NTAXIS /Syntaktyka/
RT : 622

622 Gramatyka /etymologia, raorfemy, morfologia, fo
netyka. fonologia, semantyka, struktura zda
nia, syntaktyka, gramatyka tradycyjna Itp./.

W ifyniku braku wzajemnej wyłęczności zakresowej między poszcze
gólnymi poleml semantycznymi tezaurusa, odsyłacze RT mogę kie
rować do dwóch numerów faset; w takim wypadku pierwszy numer 
Jeet walniejszy.

Ostatnim zapisem pod deskryptorem mole być symbol MT ozna- 
czejęcy, le dany termin /lub Jego bliski odpowiednik/ znajduje 
się w Makrotezaurusie /wyd. 1972/, np.

BILATERAL AlO - AIDE BILATERALE - AYUDA BILATERAL /pomoc bi
lateralna/

SN I Support by one country to another /pomoc Jednego 
państwa dla drugiego/.

RT : 106
MT ; MT 177



Identyfikatory

Oprócz deskryptorów tezaurus zawiera także identyfikato
ry. Umieszczone sę one w porzędku alfabetycznym w Jednym sze
regu z deskryptoraiRi. a oprócz tego stanowię ósme /ostatnie/ 
pole semantyczne w wykazie fasetowym. Identyfikatorami sę w 
większości wypadków rzeczowniki własne, np. nazwy Jednostek 
geograficznych, instytucji, osób, czasami użyte w formie przy
miotnikowej, np. MODERN /współczesny/, MEDIEVAL /średniowiecz
ny/. Przykładami faset z tego pola sę: Kontynenty, Regiony, 
Państwa, Czas, Agencje międzynarodowe Itp. Wyjaśnienia /scope 
notes/ występuję przy identyfikatorach Jedynie w wypadku akro
nimów przy podawaniu rozwiniętej' formy akronimu. Autorzy teza
urusa wyszli z założenia, że Identyfikatory sę na tyle Jedno
znaczne, iż nie wymagaję podejścia systematycznego 1 w zwlęzku 
z tym nie umieszczaję przy nich żadnych odsyłaczy typu ВТ, NT 
czy RT.

Identyfikatory mogę być użyte do indeksowania treści do
kumentów w ten sam sposób Jak deskryptory. Jednakże mogę one 
także służyć do dodatkowego precyzowanie deskryptora, występu- 
jęc zarówno w funkcji rzeczownika. Jak i przymiotnika, co daje 
znacznę oszczędność słownictwa tezaurusa. Na przykład każdy 
z ponad dwustu nazw regionów i państw może być dołęczony do 
deskryptorów "NATIONAL LANGUAGE" /Język narodowy, etniczny/ 
czy "NATIONAL LITERATURE" /literatura narodowa/, które umiesz
czone sę w polu szóstym. Wśród identyfikatorów znajduje się 
m.in. termin "JAPAN" /Japonia/, który można dołęczyć do wymie
nionych wyżej deskryptorów, dzięki czemu nie sę potrzebne od
dzielne terminy "JAPANESE" /Japoński/, "JAPANESE LANGUAGE" 
/Język Japoński/ czy "JAPANESE LITERATURE" /literatura Japońs
ka/. gdyż pojęcia te mogę być wyrażone przez koordynację “na
tional language of Japan" /Język narodowy Japonii/ i “national 
literature of Japan" /narodowa literatura Japonii/.

Użytkowanie tezaurusa

Tezaurus UNESCO:IBE zapewnia dostęp do właściwych termi
nów poprzez cztery wykazy:
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1/ wykaz pól semantycznych i faset,
2/ listę alfabetycznę deskryptorów i identyfikatorów,
3/ listę fasetowę deskryptorów i Identyfikatorów,
4/ permutacyjnę listę deskryptorów.

Użytkownicy tezaurusa mogę odnaleźć termin poprawny po
trzebny do indeksowania lub wyszukiwania korzystajęc z listy 
alfabetycznej deskryptorów. 3eóli chcę sprawdzić czy nie ist
nieję deskryptory bardziej poprawne lub dodatkowe, mogę sięg- 
nęć do grupy terminów skojarzeniowych zawartych w wykazie fa
setowym, o ile numer danej fasety jest podany po odsyłaczu RT. 
Wyszukiwanie terminów poprawnych i uzupełniajęcych możliwe 
jest także poprzez listę permutacyjnę,umleszczonę na końcu 
tezaurusa. Lista ta wydrukowana jest w postaci indeksu КУЮС 
i daje możność dotarcia do deskryptora wielowyrazowego poprzez 
drugi i dalsze wyrazy wchodzęce w jego skład. Przykład zapisu 
z listy permutacyjnej:

ABSENCE
LEAVE OF ABSENCE 222 

CONFLICT
CONFLICT 572 
CONFLICT RESOLUTION 572 
ETHNIC CONFLICT 123

Przy każdym z terminów listy permutacyjnej umieszczony jest nu> 
mer fasety, do której termin ten jest przyporzędkowany, np.

572 EMOTIONAL DISTURBANCE 
CONFLICT
CONFLICT RESOLUTION 
YOUTH PROBLEMS

Wykaz fasetowy podaje wszystkie terminy tezaurusa zgrupo
wane w ponumerowanych fasetach. Ponieważ lista alfabetyczna 
deskryptorów daje pełnę informację o każdym deskryptorze, auto
rzy tezaurusa uznali, iż nie ma potrzeby powtarzać wyjaśnień 
znaczeń terminów, odsyłaczy itp. i dlatego lista fasetowa Jest 
zwykłym wykazem terminów w języku danej wersji językowej Teza
urusa UNESCO:IBE.
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R E C E N Z J E O M Ó W I E N I A

ROCZNIKI NAUKI I TECHNIKI INFORMACJI X/

Roczniki 'Annuel Review of Information Sciehce and Techno
logy" /ARIST/ ukazujęce się od 1966 r. w Stanach Zjednoczonych 
były już kilkakrotnie omawiane w "Zagadnieniach Informacji Nau
kowej Od 1972 r. wydawcę roczników jest American Society
for Information Science w Waszyngtonie. Cel stawiany przez wy
dawców pozostał niezmieniony i roczniki ARIST maję prezentować 
syntezę i ocenę - na podstawie opublikowanej literatury - osięg- 
nięć i kierunków rozwojowych na polu nauki, techniki i praktyki 
informacji naukowej.

Przyjęty od szeregu lat ramowy układ działów głównych wy
dawnictwa «zastosowany również w będęcych przedmiotem niniejsze
go omówienia edycjach z lat 1974« 1975 i 1976,obejmuje całość 
zagadnień przedmiotowej dziedziny, rozpatrywanych z różnych 
punktów widzenia. Jak również zagadnienia z tę dziedzinę powlę- 
zane. Materiały referowane w poszczególnych rozdziałach pocho
dzę z jednego lub kilku lat w zależności od tego, jaki odstęp

хУ Annual Review of Information Science and Technology" Ameri
can Society for Information Science, Waszyngton. Vol.9:1974, 
Ed. C.A. Cuadra, 457 s.; Vol.10:1975, Ed.C.A. Cuadra, 476 s.; 
Vol.11:1976, Ed. M.E. Williams, 457 s.

"Zagadnienia Informacji Naukowej" 1972 nr 2/21/s. 107-110, 
1973 nr 2/23/ s. 170-175, 1974 nr 2/25/ s. 115-119.
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czasu upłynęł od poprzedniego pojawienia się w rocznikach dane
go tematu szczegółowego. W ten sposób zachowywana Jest cięgłość 
zasięgu chronologicznego. Literatura referowana obejmuje publi
kacje najbardziej aktualne, łęcznie z pozycjami datowanymi w ro
ku bezpośrednio poprzedzajęcym rok wydania odnośnego rocznika 
ARIST.

Poczęwszy od tomu 11 /1976/ zmieniła się osoba głównego 
redaktora, gdyż po dr C.A. Cuadra z Uniwersytetu Kalifornijskie
go funkcję tę objęła obecnie profesor Martha E. Williams, dyrek
tor Instytutu Badawczego Wyszukiwania Informacji na Uniwersyte
cie Stanu Illinois w Urbanie. Również od tomu 11 został częścio
wo zmieniony skład 7-osobowego Komitetu Doradczego wydawnictwa; 
w miejsce Barbary E. Markuson i Tefko Saracevica weszli Gerard 
Salton i Herbert S. White. Jeśli chodzi o zespół redaktorów 
działów głównych znajdujemy przeważnie osoby Już dawniej współ- 
pracujęce z ARIST. Opracowanie poszczególnych rozdziałów w o- 
mawianych trzech edycjach zlecono, poza kilkoma wyjętkami, auto
rom ze Stanów Zjednoczonych. Reprezentuję oni ośrodki lub zespo
ły naukowe w instytucjach różnego rodzaju od organów administra
cji państwowej najwyższego szczebla, poprzez Bibliotekę Kongre
su i wyższe uczelnie do organizacji przemysłowych i firm handlo
wo-usługowych. Jedynie trzech autorów pochodzi spoza Stanów Zje
dnoczonych. Sę to; J. Martyn z ASLIB w Londynie /"Potrzeby in
formacyjne i wykorzystywanie informacji" - tom 9/ oraz A.Hindle 
1 D. Raper z Uniwersytetu Lancaster w Wielkiej Brytanii /“Ekono
mika informacji" - tom 11/.

Każdy dział główny otwiera jak zawsze krótkie podsumowanie 
i komentarz do przedstawianych w danym dziale artykułów przeglę- 
dovifych. Liczba artykułów /rozdziałów/ zamieszczonych w jednym 
dziale waha się od 1 do 4.

Konkretna tematyka artykułów przeględowych opublikowanych 
w omawianych trzech tomach ARIST w układzie według stałych dzia
łów głównych przedstawia się następujęco^^.

'w nawiasacn podano lata, w których pojawił się przegląd dane- 
gc problemu
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I .Planowanie 1 proJakto<«anla systemów i slu2b Informacyjnych;

- potrzeby informacyjne 1 wykorzystywanie informacji /1974/,
- planowanie i rozwój służb Informacyjnych na skalę krajowę 
/1975, 1976/.

- projektowanie i ocena systemów informacyjnych /1974, 1975/, 
’ - ekonomika informacji /1974, 1976/.

II Podstawowe metody, techniki 1 narzędzia;
ł ,

- opis i reprezentacja dokumentu /1974/,
- normy bibliograficzne /1975/,
- minikomputery w bibliotekach /1975/,
- technika komunikowania /przekazywania/ /1975/,
- mikrografla /1976/,
- automatyczne przetwarzania Języka naturalnego /1976/,
- metody i usługi systemów on-line /1976/,
- technika komputerowa /1976/.

III Zastosowania:

- automatyzacja bibliotek /1974, 1975, 1976/,
- współpraca i organizacja sieci bibliotek i służb informa
cyjnych /1974, 1975/,

- generowanie 1 użytkowanie baz danych na nośnikach maszy
nowych /1974, 1975, 1976/,

- systemy i techniki wyszukiwania dokumentów /1974/,
- komputery w procesach wydawniczych /1975/,
- informacja w procesach legislacyjnych /1976/.

IV Problemy zawodu /ARIST 1974 i 1975/.
Tematy specjalne /ARIST 1975/:

- kierowanie bibliotekami i ośrodkami informacji /1974, 
1976/.

- kształcenie i szkolenie w dziedzinie nauki o informacji 
/1974, 1976/,

- zagadnienia prawa autorskiego /1974, 1975/,
- rozpowszechnianie i wykorzystywanie osięgnięć techniki 
/1975/.
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Zapoznanie się z treścię oasarienych roczników ARIST po
zwala zasygnalizować niektóre ektealne tendencje 1 najbardziej 
Interesujęce kierunki rozwoju zarysowujęce się w wybranych za- 
gadnleniech inforaacjl naukowej.

I Planowanie 1 projektowanie systewów 1 słulb Inforwecyjnych

Odnośnie planowania na szczeblu psAstwowye 1 rozwoju sy- 
steeów ogólnokrajowych daje się zeobserwować. le nie sprawdze- 
ję się optyalatyczne prognozy z koóca lat sześćdziesiątych. 
Okazuje się równocześnie, że problewy ta 1 zadania sę w Sta
nach Zjednoczonych podejmowane w szerszej wierze przez stowa
rzyszenia i organizacje zawodowe, niż przez organy adnlnlstra- 
cji paóstwowej. Nasuwa się kilka wniosków, spośród których naj
ważniejsze sę trzy:

1/ planowanie systewów 1 służb Infcrnacyjnych o szarokia 
zasięgu stało się w obwili obecnej absolutnyw nakazów;

2/ dla realizacji systewów ekonowlcznle efektywnych 1 u- 
zyskanla właściwej koordynacji tak w obrębie poszczególnych sy- 
stewów, jak 1 wlędzy systewawl nieodzowne jest odpowiednie pla
nowanie działań w skali lokalnej, regionalnej 1 krajosrej;

3/ niezbędne Jest dalsze 1 bardziej usilne poszukiwanie 
adekwatnych netod badania i oceny ekonowicznej efektywności ьу- 
etewów inforwecyjnych.

II Podstawowe weTcdy, techniki i narzędzia

Podkreśla się ogronne postępy poczynione na polu standa
ryzacji bibliograficznej zaróimo w skali krajowej, jak 1 nię- 
dzynarodowej. W tych osięgnlęclach oraz w ich rozpowszechnia
niu szczególnie ważnę rolę odgrywa ISO - Niędzynarodosra Orga
nizacje Standaryzacji.

Wskazano na wzrastajęce znaczenie winlkonputerów w proce
sach bibliotecznych. StosunkosK) niasrysokl koszt wlnlkowputera 
czyni go obecnie dostępnya dla bibliotek średniej wielkości. 
Można je w nich wykorzystywać do autonatyzowanla całego szere
gu funkcji, z których przykładowo wywianie się: akcesję wydaw
nictw.katalogowanie, kontrolę wypożyczeń, zanawlanle wydawnictw 
celeD nabycia, inwentaryzację zbiorów, a także rejestrowanie 
danych bibliograficznych na nośnikach asszynosrych do dalszego
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wykorzystania w przetwarzaniu na koeputezza głównya, albo tal 
'przeszukiwańla zbiorów na aikroflszach.

Trzecia zagadnlanlaa przajswlajgcya wyrażng tendeocjg roz- 
wojowg sg techniki koaunlkowania /przekazywania inforaacjl/, 
które doekonalg się ustawicznie 1 bardzo szybko. Zauważono In
teresujący, acz niezgodny z przewidywańleal fakt, iż nowoczesne 
skoaputeryzowane elacl inforaaoji nie wyaagajg szczególnie wiel
kich szybkości rransalsji danych. Oaówlono najnowsze rodzaje 
teralnali i Ich paraaetry. Między innyai prtadstawlono typ sto
sunkowo tanich teralnali, jakie przypuszczalnie już niedługo no
gę stać się dostępne /z punktu widzenia kosztu/ dla prywatnych 
nabywców. Na ewentualne rozpowszechnienie teralnali 'doaowych" 
wpłynie także aalejęcy koszt usług konputerowych 1 telekoauni- 
kacyj nych.

Przewiduje się także ogronny rozwój 1 eksplozję przeaysłu 
i zastosowaó nikrofora. jak również niebywały wzrost eksportu 
w tej dziedzinie za Stanów Zjednoczonych. Tendencje te znajduję 
wyraz na przykład w szerokiej standaryzacji alkroforn dla celów 
ich produkcji przenysłowej oraz dla ułatwienia katalogowania 1 
indeksowania nikropubllkacji. W śclsłyn zwięzku z aikropublika- 
cjaai pozostaje problea praw autorskich.- Sprana ta nie została 
dotychczas gruntownie przepracowana Л ani dostatecznie jasno po
stawiona. Nie została też jeszcze do końca zbadana kwestia akce
ptacji alkroforn przez użytkowników. Rówmocześnle biblioteki, 
które decyduję się na nabywanie konercyjnych alkroforn, przewi
duję trudności 1 konpllkacje w zakresie kontroli bibliograficz
nej takich publikacji, wszystko to rzutuje na teapo upowszech
niania się publikacji w postaci alkroforn.

W artykule przeględosryn F.S. Danerauls pośwlęconyn zagadnie- 
Dlon autoastyzaejl przetwarzania języka naturalnego /ARIST 1976/ 
skoncentrowano się na problenach sztucznej inteligencji /artifi
cial Intelligence/ oraz psychologii procesów poznawczych /cogni
tive psychology/. Sę to dyscypliny, na gruncie których wyrastaję 
koncepcje 1 aetody przetwarzania języka naturalnego.

Również w ostatnia z omawianych roczników ARIST 1976 zre
ferowano najnowsze oslęgnlęcla w zakresie systeaów Inforascyj- 
nych pracujęcych w trybie on-llne. Podkreślano szczególne zna-
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czenie ekonomicznej efektywności funkcjonowania eyatenów tego 
rodzaju oraz zasygnalizowano pewne trudności i problemy Jakie 
nastręcza Ich eksploatecja ubytkowa. Sf to kwestie wymagajęce 
szybkiego rozwięzanla. np. sprasm honorariów autorskich czy też 
odnajdywania i dostępu do relewantnych dokumentów źródłowych, 
celem sporzędzenie kopii na życzenie odbiorcy, w warunkach sys
temów wyszukiwania danych fektograficznych, e nie bibliografi
cznych.

III Zastosowanie

3ak srynlka z artykułów przeględowych zamieszczonych w tym 
dziale sferę szczególnie szybko i gruntownie rozwijajęcę się 
Jest wykorzystanie komputerów w procesach wydawniczych. Lite
ratura na ten temat Jest Już bardzo obfita i w roczniku ARIST 
1975 S.M. Terraut zreferował w sposób bardzo zwarfy, niejako 
zinwentaryzował tylko najbardziej znamienne postępy w tym kie
runku. Komputery srykorzystuje się obecnie przy wszystkich 
działaniach składajęcych się na proces wydawniczy - redagowa
nie, składanie do druku, łamanie kolumn i redakcja techniczna, 
korekta, druk, falcowanie arkuszy, kompletowanie składek ltd. 
Autor przeględu uwzględnia aspekt techniczny /hardware/ urzę- 
dzeó komputerowych wspomagajęcych procesy wydawnicze oraz 
aspekt oprogramowania /software/. Intereaujęcy Jest końcowy 
wniosek, w którym autor wyraził postulat dężenla do koncepcji 
komputerowych systemów zintegrowanych - informacyjnych, a za
razem wydawniczo-publikacyjnych. W takich systemach wprowadza
nie danych źródłowych odbywałoby się tylko Jeden raz. po czyn 
dane te służyłyby do publikacji oraz do odwzorowania w bezie 
informacyjnej systemu.

W tym samym dziale w ARIST 1976 Jako nowe zagadnienie po
jawił się rozdział dotyczęcy roli informacji w procesie legis
lacyjnym. Na podstawie blisko 120 pozycji literatury z lat 
1964-1975 przedstawiono zróżnicowane potrzeby informacyjne 
środowiska Kongresu Stanów Zjednoczonych. Rozdział ma charak
ter w pewnej mierze “historyczny" i pozwala uzmysłowić sobie 
Jak bardzo trudno było te potrzeby zdefiniować 1 zintegrować. 
Jak doszło do określenia koncepcji, zaprojektowania 1 na ko-
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nl«c realizacji kilku najpilniej potrzebnych aystanów. Obecnie 
te ekoaputeryzowane syeteay ełuia tek Kongresowi, Jak 1 rzędo
wi Stanów Zjednoczonych. Эако najwalnlejeze wyalenlono wśród 
nich eystea bleięcej inforaacji o obowlęzujęcych noraach praw
nych, systea wspoaagajęcy proces foraułowania i redagowania 
uchwał 1 ustaw, systea wyszukiwania danych legislacyjnych 1 ey
stea oprąco«rywenie kalendarze legislacyjnego. Systeay inforaa- 
cyjne dla potrzeb Kongresu eą nadal rozbudowywane.

Oeóli chodzi o foraę zewnętrzna roczników, to nie zaszły 
w niej zalany• C^Jętoóć rozdziałów i tonów utrzyauje się na 
Jednya pozionle, ka±dy rozdział Jest Jak zwykle zaopatrzony w 
obszerny spis bibliograficzny, a każdy ton roczny zakończony 
szczegółowyn indeksea przedniotowo-alfabetycznyn. Na zakończe
nie pierwszego dziesięciolecia wydawnictwa ukazał się w osob- 
nya toaie kuaulowany indeks do całości wydanych roczników, tj. 
do toaów 1 - 10.

Roczniki ARIST spełniaJę zaalerzony cel dajęc wszechstron
ny obraz aktualnej wiedzy i stanu badań oraz praktyki w dzie
dzinie nauki 1 techniki inforaacji w Stanach Zjednoczonych. 
Godnę uznania Jest konsekwencja w redagowaniu roczników i na 
ogół duży stopień usystenatyzowanla ogromnej literatury będą
cej przedaiotea artykułów przeględówych zaaleszczanych w ARIST.

Ewa Stolarska
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UPOWSZECHNIANIE INFORMATYKI W społeczeAstwi E*'̂

W grudniu 1976 roku Prezydent Frencji Valery Giscard 
d'Estaing powierzył Inspektorowi Generalneau Finansów - Siaono- 
wi Nora przygotowanie raportu dotyczącego najistotniejszych za> 
gadnień zwięzanych z upowszechnlanlea inforaatyki w społeczeó* 
stwie oraz okreslajęcego aetody 1 środki realizacji tego proce
su.

W styczniu 1978 roku raport został złocony. Sygnowali go 
- Simon Nora oraz Alain Minc, W liście przewodnia do Prezyden
ta uzasadniony został wybór zakresu przebadanej problematyki, 
przyjęte metody opracowania, przedstawiono równie! strukturę 
raportu oraz najważniejsze wnioski.

Raport uzupełniony Jest dwunastoma anekeaai oraz dziesię
cioma dokumentami o charakterze źródłowym. Эак zaznaczaję we 
wstępie autorzy, przyjęli oni pełnę odpowiedzialność za zawar
tość aneksów, pozostałe dokumenty załęcznikowe podpisane sę 
przez indywidualnych autorów.

Raport zawiera następujęce elementy:
Wprowadzenie - Francuski kryzys gospodarczy a informatyka 

- Od ’informatyki do telematyki 
Część pierwsza - Problemy teraźniejszości

Rozdz. I - Telematyka a nowoczesny wzrost gospodarczy
Rozdz. II - Telematyka a walka o władzę 
Rozdz. III - Telematyka a niepodległość narodowa 

Część druga - Punkty oparcia
Rozdz. 1 - Zagadnienia telekomunikacji
Rozdz. II - Państwo i inni uczestnicy gry informatycznej 
Rozdz. 111 - Informatyzacja administracji 

Część trzecia - Problemy przyszłości
Hipoteza pierwsza: Czy społeczeństwo zinformatyzowane 
będzie społeczeństwem konfliktów kulturowych?

X/NORA s . . MINC A. L 'informatisation de la eocietó. Raport a 
M. le President de la Republique. Paris 1978.
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Hipoteza druga: Zanierzenla na najbliżazę przyszłość: socja> 
llzacja /uspołeczniania/ informacji.

Ponadto raport zawiera:
- streazczanle aneksów i dokumentów załącznikowych,
- listę dotacji i innych środków, które umożliwiły opracowanie 
raportu*

- słownik uporządkowanych alfabetycznie terminów, występujących 
w tekście raportu.

Poniżej omówiono podstawrowe tezy raportu według obszernego 
streszczenia, które Jednocześnie pełni funkcję prezentacji ra
portu.

Upowszechnienie informatyki w społeczeństwie ma poważny 
zwięzek z sytuację gospodarczę; może ono prowadzić do pogłębie
nia się kryzysu gospodarczego i społecznego, lub też może przy
czynić się do Jego przezwyciężenia. Zależnie od przyjętej poli
tyki. informatyka może stać się czynnikiem pozytywnym lub nega
tywnym w rozwięzywaniu aktualnych problemów gospodarczych.

Najbardziej widoczne i naglęce trudności gospodarcze powo
dowane sę wzrostem cen na importowane surowce energetyczne. Po
woduje to zachwianie równowagi ekonomicznej i społecznej. Zada
niem na najbliższe lata Jest rozwięzanie tych problemów.

Jednakże reakcje na to zjawisko mogę okazać się mylne Je
żeli zignorowane będzie głębokie rozdarcie uważane przez wybit
ne umysły za kryzys cywilizacji. Dest on rezultatem konfliktu 
wartości tradycyjnych i wstrzęsów wywołanych przez industriali
zację i urbanizację. Kryzys cywilizacji prowadzi do kryzysu go
spodarczego. Można zapobiegać drugiemu tylko przez likwidowanie 
pierwszego z nich.

W najbliższym czasie Francja musi stawić czoło niebezpie
czeństwom naruszajęcym równowagę ekonomicznę, “konsensus społe
czny" i niezależność narodowę. Zdrowie i niezależność społe
czeństwa uprzemysłowionego opieraję się w rzeczywistości na rów 
nowadze wymiany zagranicznej, zadowalajęcym poziomie zatrudnie
nia i akceptacji przez obywateli reguł gry społecznej. Te trzy
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czynniki dotychczas uzupełniające się stały się obecnie przeciw
stawne.

Przyjęta polityka powinna spełniać trzy następujęce warun
ki:

1. Wzrost współzawodnictwa powinien łęczyc się z politykę 
uprzemysłowienia, dostosowanę do nowego międzynarodowego podzia
łu pracy, powodujęc poszerzenie rynków zbytu. Napływ finansów 
zagranicznych umożliwi stymulowanie nowych potrzeb wewnętrznych, 
a więc i wzrost zatrudnienia. Dego koszty będę oiogły być poli
czone na konto wzrostu produkcji.

2. Niezbędne Jest, aby organizacja społeczeństwa przysto
sowana była do rygorów i napięć, które sę charakterystyczne dla 
procesu rozwoju.

3. Opanowanie zmian struktur ekonomicznych i społecznych,
będzie możliwe o ile Francja uniknie nadmiernych presji innych 
państw 1 grup zewnętrznych, których cele mogę być przeciwstawne 
Jej celom. ^

- Wybór środków dla rozwlęzania kryzysu koniunkturalnego po
winien uwzględniać proces długofalowy, któremu podlega społe
czeństwo francuskie. Powoduje on wzroet aspiracji często prze
ciwstawnych; pragnienie emancypacji i równości, pocięgajęce za 
sobę przeszeregowanie tradycyjnych układów hierarchicznych.

Zjawiska te maję głębsze korzenie. Występuję w państwie 
ukształtowanym przez wieki trwajęcę centralizację, powszechnie 
krytykowanę i niezrozumiale podtrzymywanę.

Każda rewolucja technologiczna w przeszłości wywoływała 
całkowitę reorganizacJę gospodarczę i społecznę, zawsze powo
duje ona kryzys. Jednocześnie^dostarczaJęc środków do Jego 
przezwyciężenia. Tak było w przypadku pojawienia się maszyny 
parowej, kolei żelaznych i elektryczności.

"Rewolucja informatyczna" będzie siała o wiele poważniej
sze konsekwencje. 3est ona nie tylko innowację technlcznę.lecz 
stanowi czynnik ogólniejszy, który wpływa na wszystkie pozosta
łe. Szczególnie ze względu na całkowitę zmianę sposobów i środ
ków przetwarzania i przechowywania informacji, będzie ona wpły
wać na "system nerwowy" organizacji gospodarczych i społeczeń
stwa w całości.
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Do niedawna, Inforaatyka była kosztowna, trochę ekstrawa
gancka, dostępna dla wtajenniczonych i z tego względu ograni- 
czajęca się do niewielkiej liczby przedsiębiorstw i nielicznych 
funkcji. Dopiero inforeatyka masowa przeniknie społeczeństwo 
podobnie Jak zastosowanie sleketryczności. Dwa czynniki zadecy
dowały o cyn przekształceniu. Dotychczas były stosowane przewa
żnie duże komputery, obecnie istnieje wiele małych maszyn o du
żej mocy, a niezbyt kosztownych. Nie pracuję w izolacji lecz 
powięzane sę w tzw. "sieci komputerowe". Ścisłe powiężenie 
komputerów i telekomunikacji, które autorzy raportu nazwali 
"telenatykę"^^ otwiera nowe horyzonty.

Wiadomo, że órodki komunikacji formułuję społeczeństwa: 
drogi, koleje żelazne, elektryczność - poczęwszy od organizacji 
rodowej, regionalnej, narodowej, aż do międzynarodowej.

"Telematyka" w odróżnieniu od elektryczności nie przenosi 
obojętnego prędu lecz informację, a więc siłę, wpływ. Nośnika
mi zaś sę linie telefoniczne i kanały telewizyjne. Telematyka 
tworzęc sieć zupełnie innej natury, umożliwiajęcę grę obrazów, 
dźwięków i pamięci, będzie przekształcać współczesny model kul
tury. Telematyka będzie miała wpływ na wszystkie elementy, 
składajęce się na francuski kryzys gospodarczy. Będzie wywierać 
nacisk na równowagę ekonomicznę, modyfikować stosunki politycz
ne, zwiększać stawki w grze o niezależność.

- Wpłynie ona na poważny wzrost produkcji. To z kolei, w 
pierwszym etapie spowoduje wzrost bezrobocia, szczególnie w sek
torze usług. Z drugiej strony, właściwie wykorzystany wzrost 
produkcji stworzy lepsze warunki do współzawodnictwa i otworzy 
nowe rynki zbytu. Może ona w ten sposób ułatwić przywrócenie 
równowagi zewnętrznej, która jest podstawowym warunkiem wszel
kiego wzrostu. Sprzeczność pomiędzy ryzykiem natychmiastowego 
bezrobocie, a późniejszymi możliwościami poprawy zatrudnienia 
może być usunięta tylko poprzez bodźce, stymulujęce nowe po
trzeby. Panowanie nad tempem tej dwoistej polityki, konsolidu- 
jęcej współzawodniczęce sektory, 1 wywołujęcej poprzez trans-

T7franc, "telematique"; neologizm ten jest ekwiwalentny w sto
sunku do amerykańskiego terminu "compunication".
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far, wzrost konsumpcji - wynage elastycznej strategii. Całkowi
te unikanie lub przesadna antycypacja Jednego lub drugiego kie
runku wywołuje tradycyjne trudności; deficyt zewnętrzny lub bez
robocie. Infornatyka podsuwa sposoby opanowania tego typu wzros
tu.

- Infornatyka oferuje różnorodne rozstięzanla, które nogę 
być adaptowane do wszystkich fora zarzędzanla 1 sterowania. U- 
nożliwie ona decentralizację 1 autononlę komórek podstawowych, 
dostarczajęc Jednostkon peryferyjnym i izolowanym informacje,• 
które dotychczas były wykorzystywane tylko przez bardzo duże 
organizacje centralne. Celen informatyki Jest też zwiększenie 
efektywności adninistracji. a co za tyn idzie poprawa JeJ sto
sunków z obywatelami. Uaujżliwia ona większę swobodę społecznoś
ci lokalnych, daje większe szanse współzawodniczenia małych i 
średnich przedsiębiorstw z dużymi. Znienla ona również równowa
gę na rynkach konkurencyjnych i relacje poniędzy grupani społe- 
cznynx. Modyfikuje pozycję społeczną różnych zawodów. .Powoduje 
zacieranie się konturów poniędzy grupani społecznymi.

Byłoby Jednak nieuzasadnione, aby oczekiwać od sanej tylko 
informatyki zmiany struktury społeczeństwa czy hierarchii wła
dzy. Tradycje, oraz model kultury odziedziczone z przeszłości, 
uprzywilejowały centralizację i rozrost adninistracji, a w kon
sekwencji zesztywnienie struktury hierarchicznej w dużych przed
siębiorstwach i ich donlnację nad małymi. Hamuje to p/zeważnie 
inicjatywę i zdolności przystosowawcze, tek potrzebne w nowocze
snym społeczeństwie partnerekln.

Dedynie wprowadzenie polityki śmiałych przemian unożliwi 
rozwiązanie problemów, które uwydatniła telanetyka i unożliwi 
wykorzystanie JeJ potencjalnych sił. Telenatyka noże ułatwić 
kształtowanie nowego społeczeństwa, lecz sana nie noże go two
rzyć.

- Wreszcie, telenatyka powoduje podwyższanie stawek gry 
o niezależność. Pierwsze duże komputery francuskie powstały na 
skutek dążenie do niezależneści militarnej. Władze w trosce o 
autonomię popierały rozwój przemysłu informatycznego.

Obecna polityka powinna uwzględniać nowe żądanie koncernu 
IBM. Do niedawna tylko producent komputerów, obecnie IBM stara
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się przemoc funkcję gestora telakoaunlkecjl. Oę2y on do utaO'" 
rżenie kontrolowenej eiecl trenealejl. Próbuje więc zawłednęć 
sferę będęcę tradycyjnie dowenę paAstwa.

□edynle polityka rzędu, znlerzajęca do noraallzacji sieci 
teletranaaisyjnychf popierajęca rozwój satelitów dla celów ko~ 
■unlkacjl oraz tworzenie banków danych uaoUlwi społeczeństwu 
frsDcuskleeu zachowanie swej oryginalności.

Władze powinny wykorzystywać pozytywny wpływ telewatykl 
na rozwój produkcji, nlnlwslizujęc Jednocześnie JeJ negatywne 
oddziaływanie na atan zatrudnienia. Powinny do naksinua wyko
rzystać JeJ eolllwoścl w reorganizacji adwlnlstracjl, ueacnlać 
aałe 1 średnie przedsiębiorstwa, refornować du2e. uporzędkować 
warunki pracy ltd.

Państwo nie aołe być Jedynya proaotorea takiej polityki.
W trosce o uaocnlenle pozycji w ukłedach alędzynarodowych,rzęd 
powinien wykorzystać swoje atuty, oddzlaływujęc odpowiednio na 
społeczeństwo poprzez sterowanie rólnyal procesaal, które aogę 
Ję osłabić lub wzaocnlć.

- Cedynie organizacja o charakterze alędzynarodowya aogła- 
by prowadzić dialog z IBM z równych pozycji. Mogłaby ona utwo
rzyć sojusz organizacji i przedsiębiorstw telekoaunlkacyjnych. 
Zadanlea władzy Jest a.ln. wzaocnienle pozycji Francji Jako 
członka takiej organizacji. Wyaaga to koncentracji sił 1 środ
ków. NaleZy utworzyć Ministerstwo Komunikacji, koordynujęce 
działalność Dyrekcji Generalnej Telekomunikacji /OGT/, Telewi
zji Francuskiej /Tele - Diffusion de France - TDF/ i Narodowe
go Ośrodka Badań Przestrzeni Kosmicznej /Centre national d'etu
des spotlales - CNES/.

Takie OGT powinna ewoluować 1 zwiększać swę mobilność. 
Prawdopodobnie niezbędny będzie rozdział poczt i telekoaunika- 
cjl i utworzenie krajowej organizacji telekomunikacji, co po
winno zapewnić Ich wlększę elastyczność.

- Polityka Państwa wobec innych uczestników "gry inforaa- 
tycznej" powinna być elastyczna, dostosowana do specyfiki każ
dego z nich. Na przykład, popierać organizacje usługowe i po
mocnicze w stosunku do informatyki, zezwolić na kontrolę spo- 
łecznę badań naukowych. Inicjować pewne akcje, kształtować po-
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lirykę od powiadaj ęcę roli krajowego "konstruktora*' wielkich • 
konputerów.

- Przedstawicielstwo Generalne przy Piarwszya Ministrze 
nogłoby zbadać noiliwości zmian w aparacie adninistracyjnya 1 
zarysować ich kierunki. Zastosowanie telaaatyki w taj dziedzi
nie umożliwiłoby wprowadzenie usprawnień 1 odciężenie aparatu 
administracyjnego.

Obserwujęc i kontrolując pewne zachwiania, które aogę być 
spowodowane upowszechnianiem informatyki, w cięgu najbliższego 
dziesięciolecie Państwo nogłoby dopuścić do znacznych zmian, 
unikajęc występienla charakterystycznej sekwencji - "zesztyw
nienie - eksplozja". Byłoby to przygotowaniem gruntu na duże 
wstrzęsy cywilizacji, które może spowodować rewolucja informa
tyczna.

Pesymiści upatruję w upowszechnieniu informatyki duże ry
zyko; wzrost bezrobocia, zesztywnienie struktur społecznych, de
waluację zawodów i wzrost bezosobowości. Informatyka, ich zda
niem zwiększałaby siłę "wiedzęcych", pozostałych sprowadzajęc 
do roli robotów.

Optymiści wxerzę, że przeciwnie, mamy do czynienia z praw
dziwym cudem; informatyka wyrównuje poziom informacji, informa
cja wyrównuje poziom kultury, ta zaś prowadzi do emancypacji i 
demokratyzacji. Lepszy dopływ informacji umożliwia współuczest
nictwo w realizacji procesów społecznych, zwiększa odpowiedzial
ność indywidualnę.

Jedna i druga postawa prowokuję te same pytania. Czy podę- 
żamy w kierunku kształtowania takich społeczeństw, które będę 
korzystały z nowoczesnej techniki w celu wzmocnienia mechaniz
mów autorytetu, dominacji i usztywnienia struktur społecznych? 
Czy, przeciwnie, będziemy wiedzieli Jak zwiększać przystosowal- 
ność. swobodę i efektywność komunikowania się, aby każdy obywa
tel i każda grupa społeczna wypełniały swe zadania w sposób 
bardziej odpowiedzialny?

w rzeczywistości, żadna technologia, nawet najbardziej no
watorska nie przynosi na dłuższę metę tylko negatywnych kon
sekwencji. Skutki Jej sę zdominowane przez ewolucję społeczeń
stwa, a nie na odwrót.
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Tradycyjne aetody analizy aocjologicznej 1 przewidywanie 
przyszłości społeczeństw utraciły swojQ siłę. Interpretacja 
zjawisk społecznych w oparciu o analizę konfliktów wyrosłych 
w sferze produkcji nie Jest efektywna dla opisu świata, który 
się z takich konfliktów uwalnia.

Przyszłość nie wyaaga Już szczegółowego badanie obecnej 
sytuacji lecz raczej konkretnego programowania działań 1 zape
wnienia zdolności każdego narodu do wypracowania własnej orga
nizacji pozwalajęcej na realizację tych działań.

Tak więc, nie należy wracać do celów i metod Już przeży
tych. Przygotowanie się do przyszłości wymaga nowej strategii, 
wypracowania nowej koncepcji wolności, odstępowania od dawnych 
zwyczajów 1 schematów Ideologicznych. Oczekujemy społeczeństwa 
dojrzałego, które będzie rozwijać swoję spontaniczność, żywot
ność 1 wyobraźnię, akceptujęc Jednocześnie zobowięzanla 1 rygo
ry wynikaJęce z układów ogólniejszych, narodowych i międzynaro
dowych. Oczekujemy także państwa, które bloręc na siebie bez 
kompleksów funkcje zarzędzaJęcego, zgodzi się Jednocześnie na 
to, aby nie mieć prawa wyłęczności w "grze społecznej**.

Barbara Krygier
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K R O N I K A

MIE3SCE INF0RMAC3I REG10NALNE3 W KRAOOWYK 
SYSTEMIE INFORMACJI NAUKOWEJ 

Sesja naukowa. Poznań, 23 października 1979 r.

Sesja naukowa nt. niejsca inforwacji regionalnej w krajo- 
wyn systemie informacji naukowej została zorganizowana przez 
Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Oddział w Poznaniu, wspólnie 
z Komisję Informacji Naukowej Oddziału Poznańskiego PAN. Celem 
sesji było przedstawienie środowisku pracowników informacji 
naukowej Polski północno-zachodniej dotychczasowych prac nad 
systemem informacji regionalnej oraz dorobku placówek informa
cyjnych środowiska, szczególnie poznańskiego.

Na obradach plenarnych Sesji przedstawiono trzy referaty: 
Metody badań nad potrzebami użytkowników informacji - prof,dr 
hab. Stanisław Kubiak; Systemy terytorialne w Projekcie Ogól
nym t̂ SINTO - dr Jan Sójka; Próba określenia modelu funkcjonal
nego 1 organizacyjnego ośrodka informacji regionalnej - dr Cze
sław Burdziński.

w S e k c j i  I: Organizacja informacji naukowej w sy
stemie terytorialnym. Użytkownicy - przedstawiono Jedenaście 
referatów i komunikatów, które skupiły się na następujęcych za
gadnieniach: Analiza stanu aktualnego i potrzeby informacji 
regionalnej - mgr Halina Ganlńaka: Stan aktualny i perspektywy 
kadr informacyjnych w regionie /woj. poznańskie/ - dr Stanis
ław Badoń; Organizacja regionalnej sieci intormacji w bibliote
kach. Stan i perspektywy - mgr Andrzej Karpowicz; Organizacja
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ragioftalnej sled Inforaacjl • archiwach. Stah 1 perspektywy - 
dr Stanisław Kłys; Aktualne potrzeby użytkowników regionu w nau
kach społecznych /na przykładzie nauk pedagogicznych/ - agr 
Piotr Choryhskl: Aktualne potrzeby użytkowników regionu w nau
kach ścisłych 1 przyrodniczych. Konunikat - agr Alina Stacho
wiak; Oaósrienle wyników badaó nad potrzebawl użytkowników w nau
kach cheaicznych - agr Stanisław Laaperski. ngr Małgorzata Obla
ła; Aktualne potrzeby użytkowników regionu w zakresie inforaacjl 
naukowej w naukach rolniczych - ngr inż. Wacław Sokołowski; 
Aktualne potrzeby użytkowników regionu w naukach technicznych. 
Konunikat - agr Inż. Krystyna Adaaska; Aktualne potrzeby użyt
kowników Inforaacji naukowej regionu w naukach nedycznych - ngr 
Bolesław Howorks; Efektywność inforaacji patentowej - agr Zyg- 
aunt Wachowski, agr Oefzy Sonnewend.

Sekcji tej przewodniczyli agr Halina Ganińska z Ośrodka 
Inforaacji Naukowej PAN,Oddział w Poznaniu i dr Jan Sójka z 
Biblioteki Głównej Akadenii Ekonoaicznej w Poznaniu.

W S e k c j i  II: Zbiory i narzędzia inforaacji o 
zbiorach przedstawiono 11 referatów i konunikatów. Charaktery
styka zbiorów w ośrodkach INTE - ngr Stanisław Zenkteler; Wiel
kopolski zasób biblioteczny - agr Franciszek Łozowski, ngr Zo
fia Płatkiewlcz; Specjalizacja zbiorów w regionie - agr Zdzis
ław Szkutnik; Rola bibliografii regionalnej - ngr Jadwiga Ka- 
szubkiewicz; Aktualne potrzeby inforaacji o dokuaentach życia 
społecznego w regionie. Konunikat - agr ^en Aleksióski; Postula
ty w zakresie potrzeb inforaacji o zbiorach specjalnych w regio
nie - prof, dr Henryk Kowalewicz; Tradycyjne i nowoczesne nośni
ki Inforaacji - ngr Kazlnlerz Laurentowski, ngr Piotr Przydryga: 
Dokunentowanie obiegu naterlałów Infornacyjnych - ngr Jacek Szaa- 
belan; Klasyfikacja zbiorów regionalnych - dr Elżbieta Jasie
wicz; Magazynowanie 1 ochrona zbiorów infornacyjnych w regionie 
- dr Janlsław Oslęgłowski; Mechanizacja prac infornacyjnych w 
regionie - ngr Sylwester Gohl, ngr Katarzyna Anioła.

Obradon przewodniczyli dr Stanisław Badoó z Biblioteki 
Głównej Politechniki Poznańskiej 1 ngr Sylwester Gohl z Branżo
wego Ośrodka INTE przy Instytucie Obróbki Plastycznej w Pozna
niu.
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w S e k c j i  111 obradowano na temat: Zastosowanie 
komputerów. Doświadczenia i postulaty. W ramach sekcji zaprezen
towano 5 referatów i komunikatów. Ooówiadczenia wynikaj«се z 
eksploatacji systemu KONFERENCJE - dr Urszula Kosisl; Próby za
stosowania komputerów do gromadzenie informacji bibliograficz
nej. Komunikat z badań - mgr niroałsw Górny, mgr Roman Jawors
ki; Komputeroary system dokumentacyjno-inforaacyjny /па przykła
dzie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu/ - mgr Dariusz Smoczyńs
ki; Potrzeby koaputeryzscjl zasobu archiwalnego - prof.dr hab. 
Stanisław Nawrocki; Prace nad oprogramowaniem Jednodziedzino- 
wych konwersacyjnych systemów informacyjno-wyszukiwawczych - 
doc.dr hab. Zbigniew Kierzkoweki, mgr ini. Krystyna Szwaja.

Sekcji tej przewodniczyli: doc.dr in2. Zbigniew Kierzkows- 
ki ze środowiskowego Ośrodka Przetwarzania Danych Politechniki 
Poznańskiej i doc. dr inż. Adam Górski z Branżowego Ośrodka 
INTE Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

W popołudniowych obradach plenarnych przedstawiono referat 
doc.dr Bronisława Ługowskiego nt. Rozwój społeczny a problemy 
informacji naukowej oraz przewodnicz«cy sekcji złożyli sprawo
zdania z przebiegu obrad i wyników dyskusji.

Całości konferencji przewodniczyli prof, dr hab. Stanis
ław Kubiak - przewodniczgcy Komisji Informacji Naukowej PAN 
i dr Czesław Burdziński - Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Od
dział w Poznaniu.

Problemy dotyczące informacji regionalnej w Wielkopolsce 
a niejednokrotnie i zagadnień szerszych zostały omówione w 31 
opracowaniach przygotowanych przez przedstawicieli kilku ro
dzajów ośrodków informacyjnych.

W referatach dokonano aktualnego przeglądu stanu organiza
cyjnego sieci placówek informacyjnych w Wielkopolsce /207/, o- 
nówiono zasoby i charakter zbiorów piśmienniczych i Innych w 
regloniś. Jak i stosowanie określonych technik i technologii 
pracy informacyjnej : wreszcie przedstawiono doświadczenia i 
postulaty w zakresie wykorzystania techniki komputerowej. Po
nadto omówiono potrzeby informacyjne użytkowników w wybranych 
dyscyplinach wiedzy.
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w sMjl uczestniczyło 120 osób reprezentujących ośrodki 
informcjl województw północno-zschodnlej Polekl.

Wszystkie referety zostsły powielone techniką offsetowp 
/ze wyj^tkien precy egr Andrzejs Kerpowlcze/. naterieły z se
sji opatrzono wstępea 1 dołączono do nich prograa sesji. 
/Miejsce Infornacjl regionalnej w krajowym syateale informa
cji naukowej. Sesja naukowa. Poznaó, 23 października 1979 r. 
Polska Akademia Nauk Ośrodek Informacji Naukowej, Oddział w 
Poznaniu, Komisja Informacji Naukowej PAN w Poznaniu/.

Czesłew Burdziński

ROZWÎ Ŝ ZYWANIE PROBLEMÓW KOMPATYBILNOŚCI 
OęZYKÓW INFORMACYJNYCH 

Spotkanie III Grupy Roboczej ECSSIO 
Wiedeó, 11-13 listopada 1979 r.

W dniach 11-13 listopada 1979 r. w Wiedniu odbyło się 
spotkanie III Grupy roboczej ds. kompatybilności Języków in
formacyjnych /Working Group III/ zorganizowane zgodnie z Pro
gramem działalności Europejskiej Współpracy w zakresie Infor
macji i Dokumentacji w Naukach Społecznych /ECSSID/ na lata 
1979-1980 oraz zgodnie z rekomendacjami ze spotkania tej gru
py w kwietniu 1979 r. w Moskwie. Organizatorem spotkania był 
Europejski Ośrodek Koordynacji Badań i Informacji Nauk Społe
cznych /tzw. Ośrodek Wiedeński/. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele następujących krajów i organizacji międzyna
rodowych: Bułgarii, Hiszpanii, NRD. Polski, RFN, Szwecji, Wę
gier, Wielkiej Brytanii, ZSRR, BSO-Panel, FID,C/3, lASSIST. 
INFOTERM,

III Grupa robocza Jest Jednę z czterech grup działajęcych 
w ramach programu ECSSIO. Pozostałe grupy zajmuję się:

I Grupa - wymianę dokumentów pierwotnych i wtórnych, ba
daniem potrzeb użytkowników,
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II Grupę - wiyeienę inforaacji o badaniach « toku,
IV Grupa * organizację kursów 1 sealnariów szkoleniowych. 
Zakres dzlałalnoóci Grupy III obejmuje problemy kompaty

bilności języków informacyjnych oraz formatów zapisu danych 
zwięzane z wymianę informacji na nośnikach magnetycznych.

Podstawę dyskusji na spotkaniu w Wiedniu była I wersja^^ 
Pilotowego Projektu badań w tym zakresie opracowanego przez 
przewcdniczęcycn III Grupy - G. Zahradile /CSSR/ i M. Krom- 
mei— Benz /INFOTERM/ oraz materiały przedstawione przez 
uczestników spotkanie.

Omawiany projekt dotyczy kompatybilności systemów klasy
fikacyjnych stosowanych w różnych regionach geopolitycznych; 
UKD, BSO oraz Rubrykatora MISON. Cel badań jest dwojaki:
- opracowanie tablic przejście między różnymi klasyfikecjssi 
ułatwiajęcymi wymianę inforsscji.

- optymalizacja każdego z wymienionych systemów klasyfikacyj
nych na podstawie wyników prac porównawczych.

Podstawę do realizacji proponowanego projektu badań nogę sta
nowić ;
- eksperymentalny zbiór około 3000 dokumentów w zakresie nauk 
społecznych zaindeksowany równolegle za pomocę UKD i Rubry- 
ketora MISON w Bibliotece i Ośrodku Informacji Naukowej Aka
demii Nauk CSSR,

- dokumenty indeksowane za pomocę Rubrykatora MISON w Insty
tucie Informacji Nauk Społecznych /INION/ AN ZSRR.

- źródła terminologiczne i bibliograficzne zgromadzone 1 opra
cowane w ramach INFOTERM i INTERCONCEPT. ■

- zbiory dokumentów opracowywane w systemach innych krajów.
Z racji rozlagłości i złożoności prac w zakresie samych 

tylko schematów klasyfikacyjnych za pożędane uznano włęczenie 
się do działalności III Grupy organizacji międzynarodowych, ta
kich. jak UNESCO-BSO. FID C/3. ICSSIO i udzielenie pomocy za
równo merytorycznej, jak i finansowej.

PILOT PROJECT on compatybility of information retrieval lan
guages used for international exchange of information in the 
social sciences, Prague. May 31, 1979
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Materiały oraz głosy я dyskusji przedstawione na spotka
niu wykazały pewne równice Metodyczne w rozwiązywaniu proble- 
aów koapetybilności Języków informacyjnych, wynikaJęce ze sto
pnia zaawansowania budowy Języków i systemów informacji w po
szczególnych krajach oraz odrębności praktyki informacyjno-do- 
kumentacyjnej.

W propozycjach Ośrodka Informacji Naukowej PAN. Jako 
przedstawiciela Polski, podkreślono potrzebę badania w plerw" 
szej kolejności metodyki indeksowania dokumentów w systemach 
informacyjnych funkcjonujęcych w różnych strefach Językowych 
i kulturalnych, a następnie konkretnych Języków informacyj
nych uzależnionych od przyjętych koncepcji metodycznych. W ma
teriałach polskich przedstawiono również konkretne propozycje 
idcładu OIN PAN do prac w tej dziedzinie.

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że rozwięzywanie bar
dzo złożonego problemu kompatybilności Języków informacyjnych 
Jako narzędzi lingwistycznych niezbędnych do urymiany informa
cji w skali europejskiej wymaga przygotowania zmodyfikowanej 
wersji projektu badań uwzględniajęcej:
- szczegółowe przedstawienie celów, zakresu, metod i spodzie
wanych praktycznych rezultatów badań; '

- rozszerzony opis merytorycznego programu badań również w 
zakresie kompatybilności Języków deskryptorowych. Jako środ
ków lingwistycznych niezbędnych do szczegółowego indeksowa
nia i wyszukiwania dokumentów w systemach informacji;

- wykorzystanie rezultatów dotychczasowych prac prowadzonych 
w tym zakresie w ramach UNESC0-UNI51ST.

Oednocześnie podkreślono konieczność podjęcia niezbęd
nych dla wyżej wymienionych celów prac terminologicznych w za
kresie informacji naukowej zapewniajęcych spójność metodycznę 
badań nad Językami informacyjnymi.

Wyniki dyskusji prowadzonej podczas spotkania zostały za
warte w rekomendacjach. Zweryfikowany na tej podstawie projekt 
badań będzie poddany pod dyskusję na spotkaniu Grupy III w ro
ku 1980 Jako podstawa do podziału prac i środków służęcych wy
mianie informacji w naukach społecznych w ramach ECSSIO.
Udział w pracach w tej dziedzinie stanowi równocześnie okazję
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do zgroaadzenla obserwacji i doświadczeń aetodycznych u2ytecz- 
nych przy projektowaniu Języków inforaecyjnych dla krajowych 
systeaów inforoacji o naukach społecznych, pozwalajęcych przy
jęć rozwlęzania najbardziej optyaalne z punktu widzenia korzy
stania z obcojęzycznych baz danych, opracowywanych w rółnych 
strefach kulturowych i uzyskiwanych w rasach wyaiany Inforsa- 
cji w skali Europy.

Elżbieta Artowicz
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