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ŁL2EI5TA ARTOWI CZ
Instytut Bibliotekoznawstwa 
1 Informacji Naukowej UW

ETAPY TWORZENIA OęZYKA INFORMACYJNEGO 
DLA ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMOw INFORMACJI

Próba przedstawienia czynnościowej charakte
rystyki procesu tworzenia języka infocn^acyj- 
nego, uwzględniającej rozróżnienie dwu eta
pów: etapu projektowania języka jako formuło
wania jego koncepcji /formułowania modelu/ 
oraz etapu konstruowania jako konkretnej rea
lizacji modelu. Zakres działań projektotwór- 
czych: przygot0V/8nie metajęzyka umożliwiają
cego opia struktury projektowanego języka in
formacyjnego /metametajęzyka/, ustalenie pro
jektowanych poziomów języka informacyjnego i 
jego zakresu tematycznego, określenie ustroju 
pola semantycznego. Konstruowanie języka in
formacyjnego jako praktyczna, rozszerzona 
realizacja przygotowanego projektu, nazywana 
w metodologii projektowania etapem projekto
wania szczegółowego.

Języki informacyjne stosowane w zautomatyzowanych systemach 
informacji często powstaję w pewnej izolacji, przy doraźnym trak
towaniu rozwięzań w zakresie struktury danego języka i przy u- 
względnianiu profili zainteresowań węskoepecjalls tycznych środo
wisk użytkowników. Jest to charakterystyczne zwłaszcza dla języ
ków o słownictwie quasinaturalnym. między innymi dla języków des- 
kryptorowych. Przyjmowaniu prowizorycznych rozwięzań przy budowa-
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niu języków informacyjnych sprzyja także uproszczony sposób ujmo
wanie problemów tworzenie języka irformecyInego w literaturze nor
matywnej i metodycznej. Spośród uproszczeń najczęściej występują
cych i decydujących w znacznym stopniu o niedoskonałości języków 
informecyjnych należy wymienić:
- łęczne traktowfanie etapów projektowania i budowy języka infor

macyjnego. czyli etepu opracowywenia koncepcji języka i etapu 
praktycznej realizacji rozwiązań projektowych, a niekiedy pomi
janie etapu projektowania;

- sprov/adzanie procesu or oj ekt owa ni a i budowy języka do tworzenie 
tylko jednego z jego elementów, na przykład tylko leksyki.

W konsekwencji służby informacyjne oraz użytkownicy systemów in
formacji mają do czynienia z następującymi trudnościami;
- niedopracowanie struktury i składników języka i ograniczenie 

przez to zakresu wvkorzystania środków tego języka do jednego 
systemu informacji;

- powstawanie bariery językowej utrudniającej przepływ informacji 
między poszczególnymi systemami w układach regionalnych, krajo
wych, międżynarodowych i dziedzinowych;

- konieczność zapoznawania się przez użytkot^nlków z językiem każ- 
degc z użytkowanych systemów informacji;

- ograniczanie lub uniemożliwianie integracji języków informacyj- 
nycn w dziedzinach pokrewnych tematycznie;

- dublow/anie przez służby informacyjne prac nad tworzeniem języ
ków informacyjnych.

Za szczególnie istotne dla sprawności funkcjonowania języki 
informacyjnego należy uznać rozróżnienie etapu projektowania oraz 
etapu budowy /konstruowania ' języka informac>'jnego. Konsekwencje 
utozsamienis tych etapów w innych sferach życie - na przykład w 
budowractwie mieszkaniowym lub naczynowym - sę nietrudne dc prze
widzenia. Л' dziedzinie informacji oznacza to immanentnę "niewy
dolność’’ systemu informacji.

Niniejszy artyKui stanowi próbę szkicowego zilustrowania te
go rozróżnienia przez scharakteryzowanie etapów tworzenia - pro- 
lektcwanis i konstruowania - języka infornacyjnego, W celu pod
kreślenie pewnej Koniecznej dvscypliny metodycznej w tym zakre-



Sie celowe wydaje się odwołanie do podstawowych zedań metodologii 
nauk, niektórych nauk systemowych oraz metodologii projektowania.

Problemy konstrukcji systemów językowych wraz z właściwym im 
aparatem pojęciowym stosowanych na gruncie poszczególnych nauk 
stanowię - wraz z problemami kodyfikacji norm budowy języka dla 
danej nauki '« jedno z naczelnych zadań metodologii nauk. zreali
zowane, jak wiadomo, V4 zakresie bardzo skromnym w naukach induk
cyjnych i stosunkowo najpełniej w naukach dedukcyjnych /1/, Zagad
nienia budowy języka informacyjnego jako metajęzyka słuiłęcego do 
wyrażania metainformacji o treści i formie dokumentów również po- 
siadaję swój aspekt teoretyczny, ściśle zwięzany z deskryptywnymi 
i normatywnymi celami metodologii nauk /4/. 'Wymienione na wstępie 
problemy charakterystyczne dla stosowania Języków informacyjnych 
należę z kolei do sfery pragmatyki - funkcjonowania systemów in
formacji, których budowę i eksploatację można także rozpatrywać 
w Kontekście nauk praktycznych - na gruncie inżynierii systemów 
działania, zajmujęcej się działaniem racjonalnym, zorganizowanym, 
złożonym,steгov^anym i celowym /10/. Na tym tle niejako pomostem 
łęczęcym pragmatyczny aspekt projektowania języka informacyjnego 
jako elementu technologii systemu informacji z teoretycznym uję
ciem na gruncie metodologii nauk staję się procedury i środki me
todologii projektowania. Oako dziedzina korzystajęca w znacznej 
mierze z dorobku i programu metodologii neuk^metodologia projek
towania jest definiowana następujęco /8/;

1/ ogólnie opisana procedura lub zespół podstav'voy/ych zasad 
postępowania projektotwórczego, której podstawę stanowi logiczna 
teoria projektowania;

2/ nauka o metodach postępowania projektotwórczego, której 
obszerem badan sę stosowane w projektowaniu procedury, metody i 
techniki oraz zasady posługiwania się nimi w różnych systemach.

ZAKRES DZIAŁAŃ PRODEKTOTWÓRCZYCH

W traktowanym jako klasyczny prakseologicznym opisie postę- 
oowenie projektotwórczego, sformułowanym przez M, Asimowa^zosta- 
iy wyróżnione trzy podstawowe fazy procesu projektowania; bada



nie wyUonelności zedarfis, projektowanie wstępne i projektowanie 
szczegółowe /9. s. 86/.

W ujęciu inżynierii systemów dziełanis proces projektowania 
każdego systemu składa się z 4 następujęcych etapów sprzężonych 
informacyjnie:
- formułowanie zadania projektowego,
- projektowanie wstępne systemu,
- projektowanie pogłębione,
> projektowanie realizacyjne.

Etap formułowania zadania projektowego jest zwlęzany z cha' 
rakterystykę niektórych elementów systemu: zmiennę projektOYitę o~ 
kreślajęcę takie cechy systemu * jak: wielkość, struktura, koszty, 
jego zadania operacyjne, możliwości zabezpieczenia 1 ograniczenia 
systemu - na przykład ograniczanie operacyjne, ograniczenia wew
nętrzne /10, S.386/, W zwięzku z tym można przyjęć w pewnym u- 
proszczeniu, że badanie wykonalności budowy języka informacyjnego 
/tzw. feasibility study/ oraz formułowanie zadania projektowego 
obejmuję zbliżone zakresy prac. Chodzi przede wszystkim o anali
zę i ocenę realiów pozajęzykowrych, w jakich ma odbywać się proces 
tworzenia języka informacyjnego, składajęcych się na tzw. sytua
cję projektowę. Dc. tych uwarunkowań, zewnętrznych w stosunku do 
projektowanego języka, należę uwarunkowania pozasystomowe i wew- 
nętrzsystemowe. Spośród uwarunkowsń pozasystemowych można wymie-

- oboYłięzuj ęce przepisy pormalizecyjne,
- ukierunkowanie rozwięzań projektowych, stosowanych aktualnie 
w praktyce międzynarodowej,

Z kolei do uwarunkowań wewnętrzsystemowych można zaliczyć:
- strukturę organizacyjno-funKcjcnalnę systemu informacji,
- potrzeby informacyjne uczestników systemu /służb informacyj

nych i użytkowników informacji/, ^
- środki technologiczne systemu informacji /2/.

Głównym przedmiotem rozważań w niniejszym artykule eę zagad
nienia należęce do sfery projekroviania wstępnego,rozumianego jako 
formułowanie koncepcji języka i określanie środków; jego realiza
cji. f>rojektowanie szczegółowe lub pogłębione stanowi proces kon
struowania języka, czyli realizacji przyjętego modelu.



". kl&Eyczne^' juz pracy Carnaps poświeconej 2ag2dnier.i.oni 
tn&rocologii nauK wyi5i.eniony zosteł m.in. na£tępw)J«cy podstawowy 
weruneK Ludowy systecu Jfzykotvego: ..."'Ażeby sformułować reguiv 
projektowanego języka C trzeba posłużyć się jakimś istniejącym 
językiem 0*.... 3ęzyk D’musi być praktycznie przynajmniej usta
lony. Nie musi być to system określony za pomocy cxplicite sfor
mułowanych reguł - ne przykład język etniczny"* /6/,

W uzupełnieniu da tego stwierdzenia naleZy wspomnieć* Ze 
warćd podstawowych pojęć i problemów teoretycznej inżynierii sys- 
temów wymieniane jest pojęcie “tworzywa językowego“. reprezentu- 
jęce jeden z rodzajówr tworzywa systemowego w ogóle* obok tworzywa 
informacyjno-decyzyjnego oraz tworzywa strukturalnego* Terminy te 
nxe zostały jak dotęd zdefiniowane w sposób adekwat-ny ani rozłącz
ny: posłużyły głównie do zasygnalizowanie problemów językowych* 
stanowięcych białę plamę w teoretycznej i stosowanej inZynlerii 
systemów. Spośród środków językowych stosowanych obecnie do opisu 
modeli systemów wymienia się język naturalny, język graficzny /ry
sunkowy/ oraz język matematyki.

Sądnym z podstawowych działań projektotwórczych w odniesieniu 
oo języka informacyjnego jako części systemu informacji, będę^ago 
równocześnie metajęzykiem, jest przygotowanie /przez dokonanie wy- 
ooru/ pomocniczego języka pełnięcego funkcję metametajęzykowę i 
słuZęcegc jako środek opisu przedmiotu projektowania - modelu me
tajęzyka. №ięże się z tym kolejny problem wskazanie elementów pro
jektowanego języka opisywanych w trakcie projektowania oraz roz
strzygnięcia czy dc przygotowania takiego opisu byłby wyoterczaję- 
cy język naturalny. Oo zakresu zadań projektowych zwięzanych ze 
strukturę języka informacyjnego należy zaliczyć:

e/ wybór środków językowych, umożliwiajęcych wyznaczenia ob
szaru tematycznego projektowanego języka*

0/ określenie poziomów języka informacyjnego* będęcych przed- 
micteiF pr ojektowania*

С/ wybór środków językowych /metametajęzyWa/, umożliwiaję- 
cvcn opis elementów struktury projektowanego języka,

d/ sformułowanie podstawowych założeń struktury języka na 
jego posZwzególnycM poziomach, z uwzględnianiem zależności mię-



zz\- Kcncepcję nroroetyki /zdenie, текь’и/ е zasoDeir. leksykcinyir. 
jf-zykce 1 ustrcjem pole seroentyczneoo.

DoKonenie Kvyfaoru środków języKowych określe;;gcych obszar te -̂ 
astyczny orciektowBnepo języke informacyjnego, в zaraze№ precyzu- 
jacycP zóKres tematyczny funkcjonowanie danego systenu informacji, 
wymaga dokładnego rozeznania możliwości w tyir. zakresie, co > za> 
kłada się: - zostało wykonane w ramach etapu badanie wykonalności 
zaaania i oceny uwarunkowań zewnętrznych. Możliwości w tym zakre
sie sę następujęce:
~ Języki klasyfikacyjne o zasięgu międzynarodowym zaadaptowane 

także w wersjach narodowych - np, UKO;
- języki klasyfikacyjne o ̂ zasięgu międzynarodowrym dostępne w wer
sjach obcojęzycznych - np. BSO, Rubrykator Б̂Î T̂, klasyfikacja 
Blissa;

- języki klasyfikacyjne o zasięgu krajowym - np. Polska Klasyfi
kacje Tematyczne, obowlęzujęca na mocy decyzji edministrecyj- 
nych i z tego względu treictowane jako element uwarunkowań zew
nętrznych budowy języka; języki kiesyfikecyjne węsKotemetyczne;

- języki klesyfikacyjne o słownictwie quasinaturalnvop /lub ich 
elementy/ - np. tematy języka haseł przedmiotowych, zbiory lek- 
s/Ki języka deskryptorowego:

- tsrminy języka naturalnego. *
Każda z wymienionych możliwości wykorzystanie określonych 

języków informacyjnych /lub naturalnego/ w funkcji metametajęzy- 
Kowej więżę się ze znsnymi na ogół ograniczeniami i marikementami. 
które należałoby uwzględnić w remach '’naturalnych” ograniczeń sy
stemu. Przykładowo można tu wymienić:
- niedostatecz.nę precyzję, opóźnienia w przystosowaniu języka do 

zmian w strukturze wiedzy:
- ogólnikowość, r.iedoskonełość lub zupełny brak reguł i środków 
w danym języku,umożliwiajęcych wyrażenie tematów złożonych.

Ponadto ograniczenia wynikajęce z uwarunkowań zewnętrznych, 
tBKie jak obowiązek stosowanie określonego języka informacyjnego 
z racji zarzędzen administracyjnych /na przykład obowięzek stoso
wania Polskiej Klasyfikacji Tematycznej w systemie SINTC/ należy 
potraktować jeko obligetoryjny element' tego etapu projektowania 
języka.

e



■.Wykorzystanie języków o słownictwie qussinaturslnym jsko 
środka metametajęzykowego określajęcego zakres tematyczny projek
towanego języka można uznać za celowe w sytuacji, gdy;
- dostępny język został zastosowany w ramach etapu analizy wyko

nalności zadania projektowego do scharakteryzowanie zakresu te
matycznego' lub przedmiotowego zbiorów dokumentów przewidzianych 
do przetwarzania w syetemie:

- istnieje nadrzędny język deskryptorowy oparty na makrotezauru- 
sie,grupujęcym i systematyzujęcym nadrzędnę terminologię danego 
obszaru problemowego.

W zwięzku z powyższym celowe wydaje się wskazanie wśród moż
liwych przykładów wyboru środków językowych dla omawianego zada
nia środków obligatoryjnych, warunkujęcych uczestniczenie danego 
systemu informacji wraz z projektowanym językiem w systemach nad
rzędnych tematycznie, co należy traktować jako czynnik pozajęzyko- 
wy choć należęcy do warunków działania całego systemu informacji. 
Oo środków opcjonalnych wypada zaliczyć wszelkie z pozostałych 
wymienionych, których zastosowjanie może stanowić tylko v;ynik de
cyzji opartej na znajomości potrzeb systemu,

3ęzyk naturalny stanowi tu niezbędne uzupełnienie języków . 
artucznych w ich funkcji metametejęzykowej - na przykład w opisie 
-lodelu w dokumentaęji projektowej.

Ocena przydatności i uniwersalności wspomnianych środków ję
zykowych do wyznaczenie obszaru tematycznego projektowanego języ- 
t̂a w konkretnych systemach informacji /dla konkretnych zbiorów 
Jokumentów/ j^st odrębnym zagadnieniem vjymagajęcym szczegółowego 
;?roówienia w oddzielnym opracowaniu.

Ustalanie poziomów języka informacyjnego, będęcych przedmio- 
.am projektowania.wymaga wspomnienia o pewnych różnicach między 
^ym etapem procesu projektowania e sposobem przedstawienia tego 
problemu w metodologii nauk i logice, Oo elementów języka stano- 
i^ięcych przedmiot konstruowania w ujęciu logiki zalicza się: 
wyrażenia proste konstruowanego Języka,

«• reguły konstruowania zdań prostych i złożonych,
- reguły transformacji wyrażeń.

Mamy tu do czynienia z uproszczeniem polegającym na pomija
niu poziomu alfabetu języka i, przyjmowaniu za najmniejszę jego

9



jednostkę "wyrażeń prostych", co oznacza także nieuwzględnianie 
problemu reguł słowotwórczych, traktowanych jako "zasady kaligra~ 
fix" /16/. W pragmatyce projektowania systemów informacji i języ
ków informacyjnych pożędane i wręcz niezbędne jest wszechstronne 
ujmowanie czterech poziomów języka; alfabetu, wyrazu, zdania i 
tekstu /7/. Zasadność takiego podejścia wynika z ogólnej metajęzy
kowej funkcji języka informacyjnego zawsze realizowanej w odnie
sieniu do określonego zbioru dokumentów zapisanych w języku natu
ralnym. uzupełnianym niekiedy środkami innych języków sztucznych. 
Ponadto należy tu wspomnieć o uwarunkowaniach pozajęzykowych dzia
łań projektotwórczych, do których należę:
- czynniki normatywne i techniczne, wzajemnie powięzane - na przy

kład zestawy znaków alfabetu i innych, stosowane w sprzęcie kom
puterowym osięgalnym dla potrzeb danego systemu informacji;

- repertuar środków oprogramowania /software/ w systemach skompu
teryzowanych , określajęcych możliwości realizacji określonych 
procedur i strategii wyszukiwawczych, a tym samym stawiajęcych 
określone v/ynagenia wobec zbioru EOL języka inf ormacyjnego.

Bardzo istotny jest także wewnętrzjęzykov.;y zwięzek /zależność/ 
między zasobem alfabetu języka stanowięcym zbiór skończony a siłę 
semantycznę słownika, stanowięcego zbiór nieskończony.

środki opisu struktury projektowanego języka na etapie pro
jektowania wstępnego, formułowania jego koncepcji, pełnię w sto
sunku do tego języka funkcję metajęzykowę, czyli metametejęzykowę 
w ogóle. 3est to sytuacja podobne jak przy wyznaczaniu środków 
niezbędnych do określenie zakresu tematycznego projektowanego ję
zyka. Zakres zastosowania środków metametajęzykowych w stosunku 
do struktury języka może obejmować także pewne zadania zwięzane 
z opisem elementów struktury języka naturalnego jako języka teks
tów dokumentów pierwotnych^opracowywanych w ramach określonego 
systemu informacji. W szczególności funkcje środków metametajęzy- 
kowych mogę być następujęce:
a/ opis reguł słowotwórczych języka informacyjnego,
b/ opis pól semantycznych języka naturalnego i informacyjnego;

- cech konotacyjnych języka naturalnego,
- cech konotacyjnych języka informacyjnego.

10



- specyfikacja reiacjx paradygroatycznych i indeksowych Języka 
in formecyj nego;

С/ opis reguł gramatycznych na poziomie zdania i tekstu Języka 
informacyjnego;

d/ formalne porzędkowanle elementów budowanego Języka a zwłaszcza 
Jego leksyki.
W rozviraianlach potrzeby wykorzystania określonych środków 

metajężyko¥»ych do opisu wymienionych elementów językowych należy 
przyjęć 8 priori konieczność stosowania w funkcji metametajęzyko- 
wej Języka naturalnego, co najmniej Jako niezbędnego uzupełnienia 
innych środków opisu i stanowięcego równocześnie tworzywo do bu
dowy Języka informacyjnego. Vi powyższym wyliczeniu zakresu uży
cia środków oetametajęzykowych pominięto alfabet-Języka, charak
teryzowany przez wyliczenie Jego elementów.

Z opisem reguł słowotwórczych projektowanego Języka informa
cyjnego. umożliwiajęcych składanie znaków Jego alfabetu w cięgi, 
które po przypisaniu im interpretacji znaczeniowej traktuje się 
Jako elementarne Jednostki leksykalne tego Języka, zwięzana jest 
konieczność rozwięzania następujęcych przykładowych zagadnień:
- określenie długości /dopuszczalnej i pożędanej/ elementarnych 

jednostek leksykalnych /EOL/:
- ustalenie separatorów EOL,
- opis zasad generowania jednostek leksykalnych Języka opartych 

na znakach /notacji/ Języka naturalnego.
- opis zasad generov«nia Jednostek leksykalnych Języka opartych 

na wykorzystaniu notacji mieszanych /alfanumerycznych/, np. 
wszelkiego rodzaju E3L służęcych do oznaczania czasu.

- środki i zasady transliteracji znaków innych alfabetów na alfa
bet danego Języka,

- zasady adaptacji środków słowotwfórczych Języka naturalnego dla 
celów projektowanego Języka informacyjnego.

Potrzeba formalnego porzędkowania elementów projektowanego 
Języka pojawia się na poziomie jego leksyki Jako elementarnej 
Jednostki pełnej semantycznie. Najprostszym rozwięzaniem w tym 
zakresie Jest przypisanie Jednostkom leksykalnym oznaczeń kodo
wych w postaci kolejnego numeru lub kombinacji znaków alfanume
rycznych /na przykład А245/ w przypadku wprowadzenia podziałów 
szczegółowych - w remach klas, podklas itp.
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Zadaniom znacznie trudniejszym jest problem opisu semanryki 
języka naturalnego jako języka tekstu dokumentów opisywanych w sy- 
stecTie informacji w kategoriach języka informacyjnego. Do zadania 
tego należę; opis cech konotacyjnych języków naturalnego i infor
macyjnego oraz opis relacji /пр. paradygmatyęznych. tekstowych/ 
między jednostkami leksykalnymi tych języków. Sę to zagadnienia 
zwięzane z opisem pola semantycznego języka naturalnego oraz pro
jektowanego języka informacyjnego. Termin "pole semantyczne** po
winien stanowić przedmiot odrębnego opracowania ze względu na 'swo
je podstawowe znaczenie wśród omawianych zagadnień i równoczesnę 
trudność z jego zdefiniowaniem, wyrażajęcę się w istnieniu wielu 
odmiennych i nieprecyzyjnych definicji /5/. W językoznawstwie ter
min ten został wprowadzony na nurcie strukturalizmu, przejęty z 
fizyki, w której stosowany jest termin "kraftfeld" - pole siły.
W zwięzku z traktowaniem języka jako systemu znaków powstało po
jęcie systemu semantycznego języka, a następnie podjęto próby 
sformułowania teorii pola znaczeniowego, określonego w pierwszej 
definicji zaproponowanej przez G. Ipsens jako zespół wyrazów sko
jarzonych nadrzędnę treścię znaczeniowę, msjęcych formalne wykład
niki swojej łączności semantycznej, będż jako ugrupowanie wyrazów 
ooDowiadajęcych jakiemuś zakresowi jedno odnych zjawisk realnych 
1 sygnalizujęcych swę wzejemnę łęcznOść środkami strukturalnymi 
/na przykład tożsamościę budowy słowotwórczej, rodzaju gramatycz
nego itp./. Inne definicje pola znaczeniowego sformułowane przez 
językoznawców /m.in przez 0. Triera, urażanego za twórcę koncepcji 
tegoż pola, F.de Saussure'a - twórcę teorii pól asocjacyjnych^roz
winiętej następnie przez Ch, Bally'ego. W, Porziga, Dollesa/ były 
zwięzane w mniejszym lub większym stopniu z próbami uogólnienia 
aoserwacji nad rzeczywistymi grupami wyrazowymi języke naturalne
go. NieKiedy - jak w przypadku 3. Triera - stanowiły konsekwencję 
coprowsdzenia do skrajności tezy o systemowym charakterze języka.

kV przypadku języków informacyjnych mamy do czynienia z sytue- 
cję sztucznego tworzenie ich pola znaczeniowego, w trakcie budowy 
samego języka. Mimo iż stwierdzenie to wydaje się truizmem, prob
lem projektowania 1 konstruowania pola aemenatycznego w językach 
informacyjnych nie został dotęd wyczerpujęco opracowany. Problem 
ten poruszył 0. Ungurian к ramach rozwłażań nad kategoryzację pol-

12



sifzago nazewnictwa ogólnotechnicznego /17/, Autor ten żdefinlowal: 
pele semantyczne języka informacyjnego w pewnej opozycji do nieo
kreślonego pole semantycznego języka naturalnego, reprezentują
cego wszystko co można wyrazić w języku naturalnym. Pole semanty
czne języka informacyjnego etanowi - jego zdaniem - sumę zakresów 
wyrażeń tego języka, określonych przez jego cel i przeznaczenie. 
Według L. Sielickiej i E, ścibora polem semantycznym języka in
formacyjnego jest "wszystko, co można wyrazić za pomocę różnych 
środków, którymi dany język dysponuje”. Wskazana przez autorów 
różnica między polem semantycznym języka naturalnego i Informa- 
cyjnego dotyczy jedynie sposobu rozwoju tych pól, spontanicznego 
1 niekontrolowanego w przypadku języka naturalnego oraz kontrolo
wanego i świadomie organizowanego w przypadku języka informacyj
nego /3/, Nie wymieniono prẑ ' tym żadnych cech charak te ryzuj ę- 
cych strukturę pól znaczeniowych języków naturalnego i informa
cyjnego, co miało podstawowe znaczenie dla wykonywania rozważa
nych działań projektotwórczych.

Pole semantyczne języka informacyjnego jako przedmiot pro
jektowania i konstruowania wymaga pewnego uogólnionego opisu w 
celu chociażby dokładnego określenia działań projektotwórczych, 
Wykonanie takiego opisu wymaga uwzględnienia specyfiki interpre
tacji semantycznej obu rodzajów język6v;, sprowadzajęcej się naj
ogólniej do przyporządkowania ich wyrażeniom /elementarnym jed
nostkom leksykalnym, zdaniom, tekstom/ pewnych obiektów rzeczy
wistości pozajęzykowej /denotatów/. Зек wiadomo, w przypadku ję
zyka naturalnego obiektami tymi są elementy rzeczywistości nas 
otaczajęcej, natomiast w przypadku języka informacyjnego "obiek
tami" sę teksty dokumentów najczęściej wyrażone w języku natural
nym i opisujące fragmenty rzeczywistości. Obrazy świata zewnętrz
nego powstałe w obu rodzajach języków nie sę identyczne, co wyni
ka z odrębności ich reguł gramatycznych /na różnych poziomach ję
zyka/ i reguł semantycznych. Stąd też chcęc przedstav»ić nawet u- 
proszczonę charakterystykę pola znaczeniowego języka informacyj
nego przyjmuje się za podstawę pole znaczeniowe języka naturalne
go, a ściślej bioręc pewien uproszczony opis jego fragmentu, czy
li pewien model. W terminologii prakseóloglcznej model określa 
się jako złożony p^^zedmiot /również abstrakcyjny/ cdzwzorowujęcy
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ćle celów poznawczych lub praktycznych bardziej od niego złożony 
fragment rzeczywistości istniejącej lub projektowanej. , Z tego 
względu wyróżnia się m.in. modele odwzorowujęce /rzeczywistość 
istniejęcę/ i modele projektujęce /rzeczywistość projektowany/, 
co odpowiadałoby omawianej sytuacji projektowej, wymagajycej /14/: 

opracowania modelu odwzorowuj ycego fragment pola semantycznego 
Języka naturalnego,

- opracowania modelu projektujęcego pole semantyczne Języka in
formacyjnego pełnięcego w pewnym zakresie funkcję metajęzykdwę 
w stosunku do modelu pola semantycznego Języka naturalnego. '

Ograniczenie celów omawianej charakterystyki do wskazania 
dwu rodzajów modeli ich pól Jest oczywiście niewystarczające i 
wymaga uszczegółowienia. Umożliwia to odwołanie aię do pojęcia 
modelu semantycznego stosowanego m.in. w logice i objaśnianego 
Jako pewien układ przedmiotów /nazywany też dziedzinę, światem 
rozważań/ charakteryzowany przez wyliczenie Jego składników ta
kich Jak:
- zbiór indywiduów/Z/,
- podzbiory danego zbioru Z stanowięce zakresy predykatów Jedno- 

argumentowych lub denotacje,
- relacje, wyrażane przez predykaty wieloargumentowe,
- funkcje będęce symbolami działań wykonywanych na elementach da

nego zbioru /np, arytmetycznych, logicznych/,
- nazwy Jednostkowe Jako tzw. stałe indywiduowe /11/.

Układ ten przyporzędkowany wyrażeniom na przykład pewnej te
orii tworzy model semantyczny danej teorii. Wykorzystanie tak ro
zumianego pojęcia modelu do opisu pól znaczeniowych omawianych ro
dzajów Języków więżę się z koniecznościę wskazania cech charakte
ryzuj ęcych:
- desygnaty nazw Języka naturalnego,
- treść charakterystycznę nazw przedmiotów należęcych do danej 

dziedziny.
Przedmiotem zainteresowania i opracowania w ramśch modelowa

nia pola znaczeniowego Języków naturalnego i informacyjnego Jest 
wyłęcznie plan konotacji nazw, charakteryzowany np. w ich defini
cjach słownikowych przez wyliczenie, cech zwięzanych z danę nazwę. 
Charakterystyka modelu pola znaczeniowego Języka naturalnego .Jako 
Dodstawy projektowania modelu pola znaczeniowego Języka informa- 
eyjnego powinna zetem uwzględniać;
14



- ustalenie dziedziny modelov/ania,
- charakterystykę konotacyjnę wyrażeń Języka naturalnego,
- charakterystykę relacji systemowych między Jednostkami leksy

kalnymi ,
- charaktierystykę relacji tekstowych Języka naturalnego w dzie

dzinie nalSżęceJ do zakresu projektowania,
- charakterystykę kategorialnych wykładników relacji między Jed

nostkami leksykalnymi w tekstach dokumentów na podstawie ana
lizy zapytań użytkowników informacji.

Wstępne określenie dziedziny modelowanie pola znaczeniowego 
języka naturalnego odbywa się na etapie określania obszaru tema
tycznego projektowanego Języka, kiedy to za pomocę iTymienionych 
wyżej środków Językowych wskazywany Jest zakres tematyczny zbio
ru dokumentów opracowywanych w danym systemie informacji.

Przygotowanie charakterystyki konotacyjnej zbioru nazw Ję
zyka naturalnego należących do wskazanej dziedziny /obszaru te
matycznego/ również wymaga wyboru metajęzyka do opisu cech kono- 
tacyjnych enalizov/anych nazw. Funkcję tę może spełniać Język na
turalny użyty w sposób znany z leksykografii. Na przykład do 
cech konotowanych przez nazwę MODEL w Słowniku Języka polskiego 
zaliczono:
- bycie wzorcem, według którego coś Jest lub ma być v/ykonywane,
- bycie kopię lub wzorcem danego przedmiotu v^ykonanym zwykle w 

mniejszych rozmiarach,
- bycie próbnym egzemplarzem jakiejś produkcji,
- bycie typem, sposobem /np. model postępo\4ania, model gospodar

ki/,
- bycie układem względnie odosobnionym, możliwie mało skompliko

wanym, działającym analogicznie do oryginału.
Wobec niedostatecznej precyzji Języka naturalnego w omawia

nej funkcji metajęzykowej może być użyty komplementarnie lub rów
nolegle - na przykład Język rachunku predykatów pierwszego rzędu 
/predykatów Jednoargumentowych/, umożliwłiajęcych przedstawienie 
cech konotowanych przez danę nazivę w postaci zbioru formuł atomi- 
cznych. Zabieg szczegółov;ego definiowania konotacyjnego nazw Ję
zyka naturalnego Jako podstawy budowy pola semantycznego Języka 
informs-yjnego Jest na ogół pomijany /niesłusznie/ Jako praco-
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chłonny w pragmatyce systemóiv informacji i raczej zastępowany 
działaniami związanymi z ustalaniem relacji między jednostkami 
leksykalnymi tych języków. Praktycznę konsekwencję tego uprosz
czenia może być niedostateczna ścisłość Języka informacyjnego, 
trudności z organizację Jego pola znaczeniowego i w dalszej ko
lejności ograniczenie Jego przekładalności /tzw, kompatybilności/ 
na inne Języki informacyjne.

Opis relacji systemowych charakteryzuJęcych pole znaczenio
we Języka naturalnego Jest Jednym z najtrudniejszych zadań *w 
procesach projektowania i konstruowania Języka informacyjnego, 
przede wszystkim z racji cięgle niedostatecznego rozpoznania i 
systematyzacji samych relacji /15/. Spośród dostępnych środków 
metajęzykowych przydatnych w charakteryzowaniu tego aspektu pola 
semantycznego można wymienić:
- Język predykatów dwu- i wieloargumantowych,
- środki metajęzykowe przewidziane w źródłach normalizacyjnych 
/np. w normach na tezaurus/ lub zastosowane w rozwięzaniach 
analogicznych - na przykład w zbiorach leksyki o charakterze 
uniwersalnym ' lub z dziedzin pokrewnych /15/,

- środki Języka naturalnego.
Użycie wymienionych środków do opisu pola semantycznego Ję

zyka naturalnego v;ięże się z trudnościę Jasnego wskazania przydat* 
nych rodzajów relacji Językowych i pozaJęzykowych, tekstowych i 
sysremoivych i rozpatrywanych w różnych planach relacji kojarze
niowych, 2 tego względu na środek metajęzykowy porzędkujęcy w is
totny sposób pole znaczeniowe Języka naturalnego należałoby u- 
znać Vi/ykorzystanie propozycji tzw. relacji tematyczno-hierarchi- 
cznych, a wśród nich relacji indeksowych, umożliwiajęcych zbada
nie istotnego składnika pola. Jakim sę cięgi asocjacyjne lub ro
dziny analxzowanych terminów.

Scharakteryzowane za pomocę wymienionych środków pole zna
czeniowe języka naturalnego w postaci pewnego modelu odwzorowuję- 
cego mogłoby stanov;ić podstawę do sformułowania modelu projektu- 
Jęcego pola znaczeniowego Języka informacyjnego. Nawięzujęc do 
wspomnianej pracy 0, Unguriana /17/ wypada zauważyć, że.uświado
mione i podkreślane różnice w budowie pól znaczeniowych Języków 
naturalnego i informacyjnego nie zostały Jednak dostatecznie jae-



no pcrtiozme z гЛггупи etepairi buaowy języka infctmacYjnego, Oest 
tc szczególnie widoczne w przędątsy/ionym przez tego sutors porów
naniu oiijgćw ooerecji wykonywcnych przy charakteryzowanej organi
zacji słownictwa języka informecyjncgo w remach struktury faseto
wej i ir.onohierercnicznej. W porównaniu tyro operacja projektowa
nie ustroju 'pole aeraantycznego. tzv#, szkieletu organizacyjnego 
języka informacyjnego, została przypisana tylko językom o struktu
rze fasetowej i wymienione przed operację gromadzenia nazewnictwa 
/języka naturalnego/ i jego selekcji. Operacja gromadzenia słow
nictwa 1 jego selekcja rozpoczyna cięg operacji zwięzanych z orga
nizację słownictwa przy strukturze roonodendrytowej. Celowe wydaje 
się podkr©sienie, że podstawę decyzji o wyborze modelu pola zna- 
czenzowego języka informacyjnego powinna być charakterystyka /mc- 
del odwzorowujęcy/ pola znaczeniowego języka naturalnego vf zakre
sie określonym przez zbiór tekstów dokumentów przewidzianych ao 
opracowywania w danym systemie informacji i uwzględniająca wyżej 
wsKazane elementy opisu /cechy konotacyjne f/yrażeń, relacje języ
kowe i pozajęzykowe, systemowe i tekstowe/.

Dc operacji zwięzanych z projektowaniem pola senantycznego 
^v^yka informacyjnego w oparciu o cnarakterystykę /model/ języka 
naturęłuego należy zsliczyć:
- vvyt6r cgółnycn Kategorii wyznaczajęcych schemat struktury pola 

znaczeniowego na podstawie analizy cech kcnotacyjnych języks 
narurelnegc,

- /г'Ьог relacji orcenizujęcycn przyszłe zbiory leksyki języka in- 

' ■^ornBCs'inego,
- ustalenie zasap systemstyzocji zciorćw leksyki w remach grifów, 

isńcuchów, szerecoiv itp,,

- ustalenie zasad tworzenie cxęgóvv synonimicznych języks netural- 
negc,

- wstępne określenie reguł gramatyki języka informacyjnego пь 
poziomie zdanie i ewentualnie także tekstu.

Ne ustalanie reguł gramatyki projektowanego języka na po
ziomie zdart skłece się;
- wybór separatorów zdaniowych, wyznaczaięcycn ich granice,
- wvbór obowiązującej formuły zosniowej, tj, schematu określają

cego porzędeł jednostek leksykalnych użytych w zdaniu oraz



relacje syntegmatyczne między tymi jednostkamx,
- wskazanie środków wyrażania leksykalnej konstytutywności czło

nów zdania,
- ustalenie repertuaru niezbędnych lęczników zdaniowych i iniędzy- 

zdaniowych«
- ustalenie opcji wyszukiwawczych przewidywanych dla projektowa

nego Języka,
- ustalenie'dopuszczalnych reguł traneformacji wyrażeń Języka ln> 

formacyjnego | wzbogacejęcych możliwość! zakładanych* opcji wy
szukiwawczych /np. perroutacja* rotacja, zanurzanie/.

IV zwięzku z powyższym wyliczeniem zakresów ważniejszych 
działań projektowych dotyczęcych pola semantycznego i gramatyki 
Języka informacyjnego celowe wydaje się podkreślenie potrzeby 
łęcznego, nierozdzielnego traktov^ania tych obszarów projektowa
nia. Chodzi tu o wyeksponowanie bezpośredniej zależności istnie
jącej między wyborem ustroju pola semantycznego Języka informa
cyjnego i zakładaną formułą zdaniową z JeJ niezbędną szczegółową 
charakterystyką.

Klasycznym Już przykładem wykorzystywanym Jako ilustracja 
tej bezpośredniej zależności między przyjętymi w danym Języku re
gułami gramatyki z kategoryzacją Jego leksyki Jest stosowanie 
gramatyki pozycyjnej o różnym stopniu złożoności, np. w UKO, Ję
zykach haseł przedmiotowych i Językach deskryptorowych.

ZAKRES DZIA-ŁAN KONSTRUKCYJNYCH

Na obecnym, początkowym etapie rozwoju tzw. nauk systemo
wych, do których należy wzmiankowana we wprowadzeniu Inżynierie 
systemów, fragmentarycznie wykorzystana do uzasadnienia w niniej
szym artykule celowości i potrzeby pewnej systematyzacji działau 
związanych z tworzeniem Języków informacyjnych, nie dysponujemy 
Jeszcze pełnym opisem tych działań odpowiadającym różnym fazom 
inżynierskiego projektowania systemów. Przypuszczalnie przyczynia 
się do tego również nie rozwiązany dotąd problem konstrukcji sys
temów Językov/ych w metodologii nauk. a w szczególności V4 naukacti 
indukcyjnych. Stąd też charakteryzowane tu ope'acje bucr/w Języ-
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ks intorw&cyjnego zostsLy potrsictowane v- dużym ucroszczeniu jGKO 
składnikx procesu projeuicvvanxe poprzedzonego działaniami anali
tycznymi, rozpoznawczymi oraz procesu realizacji. Skłania do to
go przede wszystkim obserwacja pragmatyki wielu systemów informa
cyjnych w zakresie przygotowanie ich podstaw językowych, bez roz
graniczenia różnych acz podstawowych operacji projektotwórczych i 
realizacyjnych na różnych poziomach języka informacyjnego i natu
ralnego. Najważniejszę różnicę między omawianymi dwoma etapami 
budowy języka informacyjnego, wartę wyeksponowanie, choć intuicyj
nie oczywlstęi jesti
- rozgraniczanie wóród operacji projektowania operacji modelowa

nia odwzórowujęcego języka naturalnego oraz modelowania projek- 
tujęcego języka informacyjnego,

- skoncentrowanie czynności konstruowania języka Informacyjnego na 
realizacji decyzji o wyborze określonych rozwięzań na wszystkich 
poziomach języka Informacyjnego: alfabetu, słownika, zdania, 
tekstu. Proces konstruowania, języka należałoby traktować jako 
proces syntezy projektowej.

Do działań konstrukcyjnych tak rozumianych należałoby zali
czyć:

a/ wygenerowanie zbioru jednostek leksykalnych języka w o- 
parciu o przyjęty alfabet, reguły słowotwórcze oraz ewentualnie 
zasady adaptacji wyrażeń języka naturalnego,

b/ skonstruowanie dla uzyskanego zbioru jednostek leksykal
nych pola semantycznego języka,

С/ sformułowanie i uściślenie reguł gramatyki języka infor
macyjnego wraz z regułami przekładu z języka naturalnego.

Generowanie jednostek leksykalnych zaprojektowanego Języka 
jest ivynikiem decyzji o wyborze notacji dla tego języka, która 
może być sztuczna lub oparta na notacji języków etnicznych. Pro
blem realizacji różnych rodzajów notacji i kryteriów ich doboru • 
jest tu jedynie sygnalizowany, ponieważ stanowi odrębny problem 
badawczy.

Cięg operacji składajęcych się na proces konstruowania pola 
semantycznego języka informacyjnego wymaga łęcznego traktowania 
z formułowaniem reguł gramatyki oraz reguł przekładu, uroożliwiaję- 
cych przybliżone odwzorowanie planu treści języka naturalnego 'ч
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języku informacy^rtym. W wyniku zabiegów analitycznych, zr^ięzanycn 
z projektowaniem języka, powstał pewien uproszczony opis cech kc- 
noiacyjnych wyjściowego zbioru wyrażeń języka naturalnego oraz 
wykaz relacji łęczęcych zanalizowane wyrażenia, jak również wykaz 
kategorii znaczeniov^ych przydatnych w realizacji pola znaczenio
wego języka informacyjnego. Uzyskane charakterystyka cech konota- 
cyjnych Języka naturalnego wyrażona к pomocniczym metajęzyku. o 
którym wzmiankowano w kontekście wyboru środków metaroetajęzyko
wych, umożliwia uznanie cięgów wyrażeń języka naturalnego ze cię- 
g„ synor.imiczne /równoznaczne i bliskoznaczne/ i quasisynonimicz- 
ne. Wybór wyrażeń synonimicznych lub quasisynonimicznych języka 
naturalnego stanowi operację równoiegłę z przypisani.em wygenero
wanym jednostkom leksykalnym cech konotacyjnych - na przykład 
cięgowi znaków r-iODEL można przypisać cechę "bycia abstrakcyjnym 
wzorcem",

Z przypisywaniem znaczeń jednostkom leksykalnym języka infcr- 
rr.acyjneco zwięzena jest kolejne operacja dctyczęce reguł orzekła- 
Ol- jcdnosrek języka naturalnego, różniących się znacznie w planie 
konotacyjnym lecz wygodnych z punktu widzenia zakładanej dla sys- 
renu strategii wyszukiwawczej, tzw. synonimów wyszukiwawczych. 
Anaioę.cznie może być potraktowane stosowanie reguł przekładu w 
ocni^esieniu dc zbiorów ivyrażeń języka naturalnego różnięcych się 
tylKO formalnie - ortograficznie, składniowo, a posiadajęcych te 
sare cechy konotacyjne /lub zbliżone/.

iV/nienione operacje rozpoczynają równocześnie proces grupo
wania pełnych juz semantycznie jednostek leksykalnych w zbiohy 
odoowiadajęce określonym Kategoriom znaczeniowym - na przykład 
fasety, pola asocjacyjne. Decyzja o zastosowaniu takich kategorii 
jest podejmowana na etapie projektowanie języka i oznacza przyję
cie dla tego języke jedno- lub wielowymiarowego ustroju pola se
mantycznego. Podział ten ivydaje się raczej formalny i odnoszący 
się tylko do zakresu wyrażania explicite relacji hierarchicznych 
w języku informacyjnym, nie zaś do ich faktycznego istnienia i 
stosowania. Problem ten wymagałby odrębnego zbadania i oceny.

Zcefiniowany i wstępnie zorganizowany w ramach kategorii 
znaczeniowych zbiór leksyki konstruowanego języka Jest poddawany 
kolejnemu zabiegowi organizujęcemu, jakim jest określenie na nim



relacji semantycznych: hierarcnicznych y'systemowych/, indeksowycn 
/tekstowych, częściowo pozajęzyko»vych - mereologicznych, kojarze
niowych/. Analiza x wybór moZliv.ro&ci hierarchicznej organizacji 
słownictwa języka informacyjnego jako niezbędny składnik procesu 
projektovi/ania języka zostały wzmiankowane wcześniej. Proces kon
struowania języka sprowadza się jedynie do praktycznego wprowadze
nia ustalonych rodzajów relacji. Charakterystykę operacji kons
trukcyjnych odpowiadających mono- i polihierarchicznej organiza
cji języka informacyjnego przedstawił O. Ungurian, zaliczajęc do 
tych operacji /17/г
- viprowadzenie relacji organizujęcych leksykę języka w graf lub 

w grafy semantyczne,
- budowę grafów semantycznych z uwzględnieniem ich różnych pozio

mów ,
.- działania uzupełniajęce, analiza i kontrola poprawności opraco- 

•wanych grafów, opracowywanie odsyłaczy.
Formułowanie reguł gramatyki języka zasygnalizowano w kontekś

cie projektowanie i konstruowania pola semantycznego języka infor
macyjnego. Ponsdto jest to proces ściśle podlegający uwsrunkows- 
nlołti zewnętrznym, s właściwie ograniczeniom technicznym /sprzęto- 
wym/, ograniczeniom wynikającym ze stosowanego oprogramowania sys
temu oraz ograniczeniom normalizacyjnym, ‘.V praktyce chodzi o opra
cowywanie dokumentacji instruktażowej systemu, potrzebnej przede 
wszystkim do przygotowywenia charakterystyki treściowej dokumentów 
z uwzględnieniem optymalnych /z punktu widzenia użytkownika/ i re
alnych strategii wyszukiwawczych.

Podjęta w niniejszym artykule próba przedstawienia różnego 
rodzaju operacji składających się na proces budowy języka infor
macyjnego, omawianych w literaturze w sposób zbyt powierzcnowny 
lub zbyt wyrywkowy,sprowadza się do rozróżnienia‘dwu podstawowyc- 
etapów tego procesu: projektowania i konstruowania. Tego wstępne
go ujęcia nie można z pewnością uznać za satysfakcjonujące z teo
retycznego ani pragmatycznego ounUtu widzenia. Przy braku oparcia 
w metoJologii nauk, umożliwiającegc uniwersalne rozwiązanie proc-



iemu budowy języków info^^nscyjr.ych dla 2 rói:nz.cowć«nycr /treściowo, 
przedmiotowo, formalnie/ zbiorów tekstów dokumentów ze konieczno 
naleZy uznać ekoncentrowanie uwagi ns opracowaniu wariantów szcza* 
golowych rozwiązań metodycznych, nawięzujęcych do zasad i środków 
projektowania inżynierskiego i uwzględniaj^cych systemowe otocze
nie języka'informacyjnego.
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STAGES OF CREATING OF THE INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGE 
FOR COMPUTERIZED INFORMATION SYSTEM

S u m m a  r у

The article makes an attempt of presentation of an functio
nal characteristics of the process of creation of the information 
retrieval language with differentiation of two stages; the stage 
of designing the language understood as formulation of this 
language's conception /formulation of model/ and the stage of 
constructing of language as the concrete implementation of model.

The range of design activities includes: preparing of an me
talanguage for description of structure of the designed informs-



tlop iancjDye n? tS5!etaln*.gyeot/. deternij^netion ov xaveis the 
designee language, xts subject scope and organx /Z3 fci.oT\ of s*sЙ13П-*- 
"xz. field. The construction of tf'e language is treated ss e prsr- 
tica^, extended impl em en tetier, ct the draft, celled in wethodoio- 
oy o*“ designing the stage of the detailed design.

ГТАПЫ ССЗДАНЙЯ ЙКФОРМАДЙОНКСТО ЯЗЫКА ДЛЯ АВТОМАТИЗйРСЬАйШл 
ЙКФ0РЫАДЛСЯЙ1Л СИСТЕМ

Р е з ю м е

Статьи является испытанием функциональной характеристики 
лрслесса сегдамия йкформапионнс-пойсксБОгс языка при учтеиии раз
личия двумя зтапамк: этап эм прое5:тиров8КйЕ языка как сегда-
кия его концепции (формулкревки асцели) и этапа‘построения языка 
как конкретного осуществления модели.

Объём гроентных действий включает: подготовку метаязыка, де- 
л£:5цего олисание структуры проектируемого языка (мета-
1етзязыка), слрелелекке уоовней создаваемсго язука, егс темати - 
ческсю соъёив. к ст'рся семантического поля. Кс-нсхруг-рование язы
ка счЕтается пралтлческлм, расширенным осуществлением лодготог - 
ленного лроекта. назыБаемого в цетодслогии проектирования этапом 
л г лос-Снег о ггсектйг с-ьания.
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3A0W1GA SADOWSKA 
Biblioteka Narodowa

INDEKSY PRZEDMIOTOWE DO KATALOGU SYSTEMATYCZNEGO

Indeks przedmiotowy Jako czynnik przyspiesza" 
j^cy obieg informacji. Indeks przedmiotowy 
do katalogu systematycznego ~ odmiana indek
su do tablic klasyfikacyjnych. Główny problem 
tworzenia indeksu przedmiotowego - sposób i 
stopień odzwierciedlenia struktury i zawartoś
ci treściowej katalogu systematycznego. Zależ
ności między katalogiem przedmiotowym i in
deksem przedmiotowym.

Indeksy zaliczyć można do środków przyspieszaJęcych obieg 
informacji, niezależnie od tego. czy będę to proste alfabetyczne 
wykazy nazw osóbowych. geograficznych, tytułów, czy bardziej 
skomplikowane układy działowe i systematyczne, uwzględniajęce za* 
leżnoóci, w Jakich pozostaje dane zagadnienie wśród innych zagad* 
niań współwystępujęcych. Pozwalaję one stosunkowo szybko ocenić 
zawartość treśclowę dokumentu. Jego przydatność w określonej sy
tuacji, zaoszczędzaję żmudnych i długotrwałych poszukiwań. Doty
czy to w szczególności wydawnictw, które zaliczane sę do tzw. 
źródeł informacji, a wśród nich w pierwszej kolejności biblio
grafii.

Indeks, to zgodnie z definicję zawartę w Słowniku Języka 
polskiego "alfabetyczny spis tematów, terminów naukowych, naz
wisk. miejscowości itp. omawianych, poruszanych lub przytoczo-

"Zagadnienia Informacji Naukowej" 1984 nr 2/45/



nych «V danym dziale^ umieszczony zwykle na kodcu tego dziele, z 
podaniem stron, ne których każdę pozycję spisu moZna znaleźć; 
skorowidz" /t, I, 783/. Inne znaczenie słownikowe indeksu wy- 
kraczaję poza zakres zainteresowań informacji naukowej.

Bardziej precyzyjnę definicję podaje Słownik terminologicz
ny informacji naukowej, określajęc Indeks Jako "spis pomocniczy 
/do księźek, czasopism, bibliografii, katalogów rzeczowych/ ze- 
stawiajęcy według określonej kolejności elementy treściowe lub 
formalne i odsyłajęcy za pomocę umownego wskaźnika /najczęściej 
liczby/ do właściwego miejsca w tekście /strony, rozdziału, pa
ragrafu, pozycji bibliograficznej, itp," /7, s, 51/.

W zależności od "przedmiotu zainteresowań" indeksów i bu
dowy wydziela się różna ich rodzaje: Indeks nazw osobowych, geo
graficznych, tytułów, przedmiotowy, alfabetyczny, dzialoviy. sys
tematyczny itd. Można przypuszczać, że najbardziej znanymi i 
rozpowszechnionymi sę indeksy w układzie elfebetycznymi^ nazw oso
bowych, geogra.ficznych i tematów. Dotyczy to zarówno indeksów do 
księżek. Jak również indeksów do wydawnictw informacyjnych. 3ed- 
nym z takich indeksów Jest indeks przedmiotowy, występujęcy w

Ч
księżkach, wydawnictwach informacyjnych, tablicach klasyfikacji 
biblioteczno-bibliograficznych i katalogach systematycznych.

Literatura polska poświęcona indeksom przedmiotowym skupia 
się przede wszystkim na indeksach do księżek /2, 4/ i wydawnictw 
informacyjnych /3, 4/, Brak Jest natomiast opracowań dotyczę- 
cych indeksów przedmiotowych do katalogów systematycznych, któ
rym z kolei poświęca się więcej uwagi za granicę /1. 5/.

Zagadnienie to ma dosyć istotne znaczenie w praktyce biblio
tecznej i informacyjnej chociażby ze względu na wlelkę różnorod
ność układów systematycznych, ich "starzenia się" , konieczność znâ - 
jomości klasyfikacji wiedzy itp.Indeks umożliwię szybkie dotercie 
do miejsca danego problemu w strukturze klasyfikacyjnej katalogu 
systematycznego, czy tablic klasyfikacji biblioteczno-biblj-ogra- 
fxcznej. Z tego względu indeks przedmiotowy do katalogów 1 karto., 
tek w układzie systematycznym zasługuje ne uwagę.



INDEKSY PRZEDMIOTOWE

Indeks przedmiotowy, to typ indeksu “y/skazujęcy w układzie 
przedmiotowym zapisy indeksowe dokumentów zarejestrowanych w bi~ 
bllografll lub indeks wskazujący w porzędku alfabetycznym tematy 
występujące w dokumencie /np. w księżce/"/?, s, 51/. Układ przed
miotowy polega na szeregowaniu opisów dokumentów w kolejności al
fabetycznej haseł przedmiotowych.

Pod względem budowy najbardziej proste sę indeksy przedmio
towe do księiek. Zwykle składaję się one z kilkudziesięciu czy 
kilkuset nazw przedmiotów, wybranych z treści księtki, ułożonych 
alfabetycznie z podaniem strony, do której odsyłaję. Bardziej 
złożone indeksy zawieraję obok nazw przedmiotów także terminy 
precyzujęce. Dotyczy to zagadnień, które należę do kręgu zeinte- 
resowatS różnych dziedzin /np, rodzina z punktu widzenia psycho
logii, religli, socjologii.../ lub takich zagadnień, które wpraw
dzie należę do jednej dziedziny, ale ze względu na specyfikę do
kumentu wymagaJę dokładniejszych określeń /np. żołędek w indek
sie przedmiotowym encyklopedii medycznej me zwykle kilka bliż
szych określeń: chirurgia, choroby, leczenie itp,/. Tak więc,za
sób i budowa indeksu przedmiotowego w księżkach warunkowane sę 
przez treść dokumentu. Jego objętość, przeznaczenie i typ wydaw
nictwa.

Bardziej skomplikowane eę indekśy przedmiotowe do wydawnictw 
informacyjnych, w tym szczególnie do bibliografii. Sę one przed
miotem odpowiednich norm /ostatnia polska norma PN-73/N-01159/. 
Ocena roli Indeksów przedmiotowych w bibliografii Jest złożona i 
zależy od wielu czynników, takich Jak:
Ч
- budowa hasła przedmiotowego,
- składniki zapisu indeksowego,
- układ graficzny.
Zagadnienia te nie sę przedmiotem niniejszego artykułu, choć wy
magałyby one omówienia, ponieważ przyjęte rozwięzania na przy
kład w indeksach przedmiotowych Przewodnika Bibliograficznego sę 
inne niż w Bibliografii Zawartości Czasopism, a te z kolei inne 
niż na przykład w Wydawnictwach Katalogu Centralnego Biblioteki 
Narodowej.



INDEKSY PRZEDMIOTOWE DO TABLIC KLASYFIKACYJNYCH I KATALOGÓW 
SYSTEMATYC2NYC H

Tworzenie indeksów przedmiotowych do klesytikacji bibliote- 
czno-bibliograficznych i ketalogów systematycznych w praktyce na
leży do zadań trudniejszych. Więżęce się z tym problemy metodycz
ne dadze się sprowadzić do następujęcych pytań:
- do Jakiego stopnia indeks przedmiotowy do dowolnego układu sy

stematycznego powinien być z nim zgodny pod względem termino.- 
logicznym?

- czy indeks przedmiotowy powinien być tworzony na wzór katalogów 
przedmiotowych /tematy z dużę lloócię określników/ czy na wzór 
indeksów do ksleżek /szczegółowe tematy z małę lloócię okrećl- 
ników/?

- do Jakiego stopnia indeks przedmiotowy powinien być skorelowa
ny z katalogiem przedmiotowym. Jeóli taki istnieje w danej bi
bliotece?

- do Jakiego stopnia indeks przedmiotowy powinien być dokładny w 
stosunku do układu systematycznego w zakresie struktury i zo- 
wertości treściowej?

Jak widać więc główny problem, to stopień odpowledniości 
między układem systematycznym 1 Jego odzwierciedleniem w postaci 
przedmiotowej, choć wydawać by się mogło, że każdy układ systema
tyczny da się odtworzyć w sposób prosty w układzie alfabetycznym. 
0 złożoności tego zagadnienia może świadczyć fakt. że tylko nie
wiele bibliotek ma indeksy przedmiotowe do katalogów systematy
cznych. choć stanowię one zdecydowanę większość wśród katalogów 
rzeczowych w Polsce.

Zgodność terminologxczna

Problem zgodności terminologicznej dotyczy przede wszystkim 
zgodności strony tormalnef. Oto przykłady z tablic i indeksu 
przedmiotowego UKD/546/:
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tablice; 355.7 Zakłady wojekowe
Ko S2 a r у . S2 pi t a le • Fabry к i^ lo**® • ̂ c e
aprowizacyjne.Lotniska 

338.245 Cosjpodai^a wojenna
Z ̂ o  juanie. Prze jecie z gospodarki wojennej do 
gospodarki pokojowej

indeks: Zbrojenia
fabryki zbrojeniowe 353.7 
gospodarka wojenna 338.245

3ak widać istnieje tu zgodność terminologiczna, choć np.fa» 
-bryki zbrojeniowe moina byłoby w indeksie wyrazić przez przemysł 
zbrojeniowy czy zakłady zbrojeniowe, zwłaszcza. Ze fabryka móZe 
być uznana za słowo przestarzałe.

Aby utrzymać zgodność terminologicznjg z układem podstawowym, 
a jednocześnie być w zgodzie z zasadami przedmiotowości, stosuje 
się czasami zapisy podwójne: proste i zinwertowane, np.:

Prawo biblioteczne i Bibliotekarstwo - prawo lub 
Prawo biblioteczne zob. Bibliotekarstwo - prawo lub 
Bibliotekarstwo - prawo zob. Prawo biblioteczne 

KeZdy z tych zapisów jest poprawny i każdy z nich znajdzie swoich 
przeciwników i zwolenników. Sę jednak wypadki, kiedy istnieje wy~ 
raźna różnica między zapisem przyjętym w nauce, a tym samym w 
klasyfikacji bibliotecznej. a zapisem zgodnym z zasadami budowy 
hasła przedmiotowego. Na przykład w tzw. socjologii szczegółowej 
występuję takie zagadnienia, jak: socjologia wsi, socjologia kul- 
tury, socjologia pracy i przemysłu ltd. W indeksie przedmiotowym 
powinny one występie w postaci zapisów: Wieś - socjologia. Kul
tura - socjologia. Praca - socjologia, Przemysł-socjologla. Nie 
jest to jednak zgodne z terminami przyjętymi w nauce. MoZna za
dowolić obie strony stosujęc odsyłacze całkowite lub uźywajęc o- 
bu form. Ze względu jednak na to, źe katalog ayatematyczny eks
ponuje ujęcie przedmiotu, należałoby w indekeie uwzględnić sam 
przedmiot w postaci , tematu, a jego ujęcie w określniku, a więc 
zapisy typu: Wieś - socjologia itd.

Zgodność terminologiczna dotyczy także nezw jednostkowych, 
które czasem ulegaję zmianom /np. nazwy państw afrykańskich.
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nazwy miest z terytoriów pogranicznych, nazwy кгзхп hietorycz- 
nych/. Indeks przedmiotowy powinien sygnalizować te zmiany w 
postaci odpowiednich odsyłeczy* np. Cejlon zob« sri Lanka; Kam
bodża zob. Kampucza. Zmiany te nie muszę być dokonywane w zrębie 
głównym, wystarczy, że są one uwzględnione w indeksie.

Indeks przedmiotowy a. katalog przedmiotowy

Indeks przedmiotowy i katalog przedmiotowy maję podobnę bu
dowę. wykorzystuję bowiem zasady tego samego Języka - Języka ha
seł przedmiotowych: Jest on Jednak nieco inaczej realizowany.

Różnice między indeksem przedmiotowym i katalogiem przede 
młotowym wynikaję z różnic funkcjonalnych. Indeks zawsze pełni 
rolę, pomocniczy wobec katalogu systematycznego. Katalog przedmie* 
towy Jest samodzielny, nawet wtedy Jeśli potocznie uważa się gc 
za pomocniczy /£J. uzupełniający/ wobec katalogu systematycznego. 
Zarówno w indeksie przedmiotowym Jak i katelogu przedmiotowym 
Jednostkę podstawowy Jest temat. Jednostkami pomocniczymi dopo
wiedzenia i określniki. Różnica sprowadza się do sposobu opero
wania tymi Jednostkami, Indeks nie daje żadnego wyobrażenia o 
ilości zebranych dokumentów, wskazuje tylko miejsce danego za
gadnienia w strukturze katalogu systematycznego. Oeśli przyjęć, 
ze taka Jest podstawowa rola indeksu, to nie ma potrzeby umiesz
czać przy temacie wielu określników. tak Jak to się dzieje w ka
talogu przedmiotowym; wystarczy odesłanie do tematu. Jeśli Jed
nak przyjęć, że indeks przedmiotowy powinien dawać wyobrażenie o 
zawartości treściowej katalogu systematycznego, to należałoby 
stosować takie same i tyle samo określników, co w katalogu przed* 
młotowym.

Katalog systematyczny często zawiera sformułowania, które 
w katalogu przedmiotowym traktowane sę rozdzielnie, np. Ekonomi
ka i organizacja handlu - może to być Jeden dział katalogu sys- 
teroatycznego; w katalogu przedmiotowym natomiast zagadnienie to 
będzie wyrażone w postaci: Handel - ekonomika. Handel - organi
zacja. Wydaje się, że indeks przedmiotowy powinien przyjęć sfor
mułowanie adekwatne do treści, a więc: Handel - ekonomika i or-
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ganiî f̂ cja. Struktury katalogu przedmiotowego nie należy bezkry
tycznie przenosić do indeksu przedmiotowego, sle należy ję brać 
pod uwagę, bo ułatwia to pracę prowadzęcym katalogi^ a użytkow
nikom poszukiwania. Zbieżność między katalogiem przedmiotowym i 
xndeksem przedmiotowym powinna się ograniczać do Jednakowego na
zywania przedmiotów, tzn. do jednakowego formułowania tematów.
Np. jeśli katalog przedmiotowy przyjmuje sformułowanie Autorstwo 
« prawo, to w indeksie przedmiotowym zagadnienie to nie powinno 
być wyrażane przez Prawo autorskie; jeśli zagadnienia organiza
cji i zarzędzania w katalogu przedmiotowym umieszcza się pod te
matem Kierownictwo, to w indeksie przedmiotowym nie mogę one 
znaleźć się pod tematem Zarzędzanie. Można oczywiście dyskutować 
nad słusznościę przyjętych rozwięzaó. Zbieżność w zakresie sto
sowania określników nie musi być tak rygorystycznie przestrzega
na, już choćby dlatego, że Indeks przedmiotowy stosuje ich mniej 
w haśle przedmiotowym, zwykle jeden lub dwa. Nie powinno się 
jednak wprowadzać określników Innych niż te, które występuję w 
katalogu przedmiotowym, choć można je nieco inaczej wykorzysty
wać, np. łęczyc.

Wszystko to. co zostało powiedziane wyżej, odnosi się do 
sytuacji, kiedy istnieję równolegle dwa katalogi: przedmiotowy 
i systematyczny. Sytuacja taka należy jednak w praktyce polskiej 
do rzadkości. Co zatem powinno być punktem odniesienia w zakre
sie słownictwa indeksu przedmiotowego tam. gdzie katalog przed
miotowy nie istnieje? Wzorem wtedy mogę stać się tematy zamiesz
czane w charakterystykach treściowych dokumentów opisywanych w 
Przewodniku Bibliograficznym.

Odzwierciedlenie struktury i zawartości treściowej 
katalogu systematycznego w indeksie przedmiotowym

Celem indeksu przedmiotowego jest ułatwienie poszukiwań w 
katalogu systematycznym. Katalog systematyczny wymaga znajomości 
klasyfikacji nauk, dokonuje też nieraz arbitralnych;przydziałów, 
zwłaszcza dotyczy to zagadnień międzydyscyplinąrnych, może mleć 
terminologię przestarzałę w stosunku do najnowszych ustaleń,tak
że dlatego że eksponuje ujęcie przed przedmiotem. Stwarza to pew-
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ne ргоЫепу praktyczne, np. czy prawo, lokalowe, handlowe, goapo*' 
darcze powinno być umieszczone w dziale Państwo i Prawo czy tei 
odpowiednio w dziale Nauk Ekonomicznych; czy .psychologia pracy w 
dziele Psychologia, czy Praca itd. Indeke przedmiotowy gromadzi 
te rozproszone przedmioty w różnych ujęciach, dlatego Jego ist
nienie Jest tak ważne. W Jakim Jednak stopniu indeks przedmioto
wy powinien odzwierciedlać strukturę 1 zawartość treściowę? Czy 
powinien odzwierciedlać wszystkie zagadnienia, które występię w 
katalogu systematycznym, czy też należy przyjęć Jakló stopień'u- 
ogólnienia, a nawet eelekcji? Odpowiedź na te pytania nie noże 
być Jednoznaczna. Zależy ona ogólnie ujmujęc od wielkości katalo
gu systematycznego, stopnia skomplikowania ̂ J. szczegółowości/ 
Jego struktury oraz przeznaczenia /biblioteka ogólna, specjalis
tyczna/.

W praktyce umieszczenie hasła w indeksie przedmiotowym i o- 
desłanie do odpowiedniego miejsca katalogu systematycznego zwykle 
dotyczy tylko tych zagadnień, które sę wyrażone explicits w tab
licach klasyfikacyjnych. Poza zasięgiem indeksu pozostaję wte
dy pewne zagadnienia szczegółowe zwięzane z tematem głównym lub 
te zagadnienia, dla których w tablicach przyjęto nazwę ogólnę. 
Mamy wtedy do czynienia z następujęcymi sytuacjami:

a/ gdy treść i zagadnienia szczegółowego możne wyrazić za 
pomocę określnika, np. Oęzyk polski - gramatyka, odsyłejęc dc te
go samego działu, co hasło główne,

b/ gdy treść zagadnienia szczegółowego można wyrazić za po- 
ffiocę określnika, np. Oęzyk polski - nauczenie, odsyłejęc do in
nego dziełu niż hasło główne,

С/ gdy treść trzeba wyrazić za pomocę tematów, np. Używki, 
szczegółowo: Herbata, Kawa, odsyłejęc do tego semego dziełu.

Rozpatrywane przykłady należałoby potraktować Jako wzory 
odzwierciedlania zawartości treściowej katalogu systematycznego 
w indeksie przedmiotowym. Obowlęzujęce powinny być przykłady b 
X c, nieobowięzujęce - a.

Tak samo należałoby postępie z tematami Jednostkowymi. Oeś- 
li Jakieś nazwisko czy nazwa miejscowa występuje w więcej niż 
Jednym dziale należałoby to>zasygnalizować w indeksie, np. mate
riały ne temat Vuka Karadzicla w katalogu systematycznym /który
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eksponuje ujęcie/ Mogę eię zneleźć w dziale Filologii. Etnogra
fii, Kultury, Historii, materieły dotyczęce Slkoreklego - w 
dziale Historii i Wojskowości.

Wprowadzenie nazw jednostkowych do indeksu przedniotovi>ego 
noże budzić wętpliwoścl, powoduje bowien jego dużę rozbudowę. 
Najprostszym rozwięzanlem byłoby poprzestać ne odsyłaczu orien
tacyjnym typu: Lekarze zob. biografie w dziale Medycyna, Litera
ci /Pisarza/ zob. nazwy poszczególnych literatur itd. Umieszcze
nie nazw jednostkowych w indeksie przedmiotowym znacznie rozbudo
wuje go, dlatego zwykle pomija się je, choć sę one definicyjnie 
równoprawnym i przydatnym elementem indeksu.

Odzwierciedlenie struktury katalogu systematycznego jest 
łatwe i proste w katalogach, które stosuję notację /np, katalogi 
dziesiętne/. Znacznie bardziej pracochłonne jest to w katalo
gach tzw. bezznakowych. Zapis w indeksie przedmiotowym uwzględ
niać musi kolejne stopnie zależności hierarchicznej, np.

Oęzyk polski 
zobi 

Filologia
Oęzykoznaws two

językoznawstwo szczegółowe 
Języki indoeuropejskie 

Języki słowiańskie
Języki zachodniosłowiaóekie

Ten sam zapis w katalogu dziesiętnym /UKD/ jest wyrażony w po
staci Język polski 808.4

W praktyce czasem opuszcza się niektóire stopnie zapisu, u- 
znane ze mai o ważne. W przedstawionym wyżej przykładzie można by
łoby opuścić stopień trzeci /Językoznawstwo szczegółowe/, zakła- 
dejęc pewnę wiedzę u u^tkownika.

Ważne .ulejsce w indeksie przedmiotowym zajmuję odsyłacze. 
Ncjczęściej sę to odsyłacze całkowite, ale także uzupełniajęce 
i orientacyjne. Odsyłacze całkowite dotyczę głównie terminologii 
/przyjętej formy hasła przedmiotowego/, odsyłacze uzupełniajęce 
tworzę powiężenia międzydziałov^e, odsyłacze orientacyjne wskazu
ję kierunek poszukiwań, wtedy, gdy jakjlać tematy nie sę wyrażone 
w indeksie bezpośrednio.
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Istniejęce indeksy przedmiotowe do katalogów aystemetycz- 
nych twor^zone e« według różnych zasad i zwykle nie zawierają peł
nego wykazu haseł <- pomijane sę tematy Jednostkowe, nie zawsze 
próbuje się wyjść poza tematy naleZęca do poziomu tablic klasyfi
kacyjnych. Wszystko to sprawia. Ze indeksy przedmiotowe pełnię 
tylko połowicznie swoję rolę.'

Warto też zwrócić uwagę na konieczność kumulacji indeksu 
przedmiotowego, tzn. ułoZenia w Jednym cięgu alfabetycznym wszy
stkich haseł /czasem sę one umieszczone przy każdym dziale/,po
nieważ dopiero wtedy tworzy się pełny obraz istniejących tematów 
i ich ujęć. Pozwala to od razu ustalić kierunek poszukiwać.
□est to szczególnie istotne przy tematach przydzielanych w spo
sób arbitralny, tematach międzydyscyplinarnych i tematach, które 
mogę być przedmiotem opracowania róZnych dziedzin. Na przykład 
temat Powstanie styczniowe w zaleZnoóci od rozpatrywanego aspek
tu moZe mieć następujęce zapisy w indeksie przedmiotowym: 

Powstanie styczniowe - historiografia 
zob.

HISTORIA

Powstanie styczniowe - bitwy 
zob.

WOJSKOWOŚĆ

Powstanie styczniowe - literatura 
zob.

FILOLOGIA

Jeśli te zapisy znajdę się w Jednym cięgu alfabetycznym, to użyt
kownik nie tylko wie, w Jakim dziale poszukiwać danego zagadnie
nia. ale także dowiaduje się. w Jakich aspektach to zagadnienie 
Jest opracowane w tym katalogu systematycznym.

Niektóre biblioteki skracaję czas poszukiwań w katalogu sy
stematycznym. zaznaczaJęc przy hasłach numery szufladek, podajęc 
także kolejne stopnie struktury klasyfikacyjnej /nie mogę to być 
Jednak same tylko numery szufladek/. Jest to w praktyce spore u-
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łatwlenle* choć nakłada na pracowników dodatkowe zajęcia, związa
na za atał« akto^allzacj§.

Warto byłoby, aby biblioteki, któro prowadz^^ Indeksy przed- 
•lotowa do katalogów eyeteastycznych podzieliły el« spostrzela- 
nlaoii, dotyczgcyol oetodykl Ich tworzenia, bo Jest to clggle za* 
gadnlenla wymagaJęce pewnych ustaleó 1 ujednoliceń.

Indeks przedmiotowy naloty traktować Jako obowlęzujgcg część 
ekładowę katalogu systematycznego. Razem stanowię one całość In- 
formacyjno-wyszuklwawczę, w której katde zagadnienie Jest trak
towane dwojako: od strony ujęcia 1 przedmiotu. Seat to szczegól
nie istotne przy tematach międzydyscypllnarnych, zwłaszcza wtedy, 
gdy brak Jest równoległego katalogu przedmiotowego.

Podstawowa rola Indeksu przedmiotowego, to ułatwienie poszu
kiwań w katalogu systematycznym przez odzwierciedlenie Jego za
wartości treściowej we fragmentach struktury klasyfikacyjnej. 
Wierność w odtworzeniu tej struktury oznacza bezpośrednie odes
łanie do odpowiedniego miejsca katalogu systematycznego. Bar
dziej liberalnie należałoby podejść do dokładności w odtworzeniu 
zawartości treściowej, tzn. zachować szczegółowość na poziomie 
tematów 1 tych określnlków, które po połęczenlu z tematem odsy- 
łaję do Innych działów niż temat główny, zrezygnować natomiast 
z tych określnlków, które wprawdzie precyzuję zakres tematu, ale 
odsyłaję do tego samego miejsca, co temat główny.

Indeks przedmlotow^y nie Jest tworem stałym i skończonym, 
tak Jak nie Jest nim żaden katalog biblioteczny, niezależnie od 
stabilności klasyfikacji, na której się opiera. Uzależniony Jest 
od napływu piśmiennictwa, ustaleń metodycznych w zakresie Języka 
haseł przedmiotowych /Jest Jego uproszczonę wersję/. Istnienia w 
danej bibliotece katalogu przedmiotowego. Spełnia on poroocnlczę, 
ala istotnę rolę w dostępie do Informacji.
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SUBOECT INDEXES FOR SISTEMATIC CATALOGUES 

S u m m a r y

The subject index is one of factora which activate the 
circuletion of information. It occurs in form of alphabetic list 
of headings in books, reference works snd in library and biblio- 
graonic classifications.

The subject index for systematic catalogue makes a verlant 
of classification tables' index. The main problems in construc
tion от The index of this typo are:
- tne way of reflection of structure and subject contents of a 

systematic catalogue.
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- the extent of this reflection,
- the interdependence between subject cetalogue end subject 

index.

ПРЕДМЕГ1ШЙ УМВАТЕЛЬ К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ К&ТАЛ017 

F e 8 ю u e

Предметный указатель является одним из факторов ускоряю
щих обращение информации. Он выступает в виде алфавитного пе
речня заголовков в книгах, информационных изданиях, таблицах' 
библиотечных и библиографических классификаций. -Предметный 
указатель к систематическому каталогу является видом указателя 
к классификационным таблицам. Основной проблемой при создании 
указателя этого вида являются:
- способ отражения структуры и содержания систематического 

каталога,
- степень отражения,
- зависимость между предметным каталогом!и предметным указате
лем.
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WIESŁAWA OGÓRKIEWICZ 
BARBARA WERESZCZY^KA-CISŁO
Instytut Przemysłu Fermentacyjnego

BADANIA WPŁYWU STOSOWANIA WSKAl^NIKÓW ROLI ORAZ 
SPECYFIKAC3I RELAC3I KOJARZENIOWYCH 
NA EFEKTYWNOŚĆ WYSZUKIWANIA INFORMACJI 

Wstępne opracowanie materiału badawczego

Problemy żwięzane z opracowaniem materiału 
badawczego przeznaczonego do budowy ekspery
mentalnego systemu Informacyjno-wyezukiwaw-' 
czego w celu przeprowadzenia badań wpływu wy
branych środków konatrukcji Języka informa- 
cyjno-wyszukiwawczego i tezaurusa na efektyw
ność wyszukiwania informacji. Charakterystyka 
metod i procesu wspólnego wstępnego opracowa
nia materiału, który został wykorzystany w 
dwu Jednocześnie podjętych pracach badawczych: 
"Wpływ wskaźników roli na efektywność wyszuki
wania informacji z zakresu wybranej gałęzi 
technologii Żywności" 1 "Przydatność specyfi
kacji relacji kojarzeniowych w procesie wyszu
kiwania informacji z zakresu wybranej gałęzi 
technologii Żywności". Kryteria wyboru oraz 
Jakość i eystematyzacja dokumentów, definicje 
podstawowych pojęć obejmujęcych m.in. charak
terystyki eksperymentalnego Języka informacyj
no- wyszukiwawczego i tezaurusa, metody wyszu
kiwania dokumentów oraz specyfika i budowa 
instrukcji indeksowania wykorzystanej do two
rzenia charakterystyk dokumentów i budowy te
zaurusa.

Wyniki badań dokumentacyjnych systemów informacyjno-wyszuki- 
wawczych /SIW/, przedstawione w literaturze przedmiotu, wykazały.
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te efektywność dziełania każdego SIW zależy w głównej mierze od 
jakości stosowanego w danym systemie języka informacyjno—wyszu
kiwawczego /OIW/ /1, 2. 3. 6, 11, 14, 21/. Miarę efektywności 
języka informacyjno-wyszukiwawczego sę współczynniki kompletności 
i trafności zbiorów dokumentów wyszukiwanych w SIW przy użyciu da
nego języka. Tak na przykład, z danych przedstawionych w publika
cjach wynika, że w systemach informacyjno-wyszukiwawczych dla nau
ki i techniki^stosujęcych języki deskryptorowe,średnia wielkość 
vJ3półczynniks kompletności waha się na ogół w granicach 60-70^^ 
a średnia wielkość współczynnika trafności wynosi 40-5P5d, przy 
tym ze optymalne, możliwe do os lęgnięcia jednocześnie wielkości 
obu tych współczynników uznaje się 55 do 60% /1, 2, 6. 9, 11, 20/.

Efektywność języków informscyjno-wysżukiwewczych wykorzysty
wanych w dokumentacyjnych SIW najczęściej nie zadowala w pełni u- 
żytkowników tych systemów. W zwięzku я tym podejmowane sę liczne 
prace zmierzajęce do podwyższenie efektywności ietnlejęcych i bu
dowanych 3IW.

Rezultaty szeregu badać porównawczych efektywności różnych 
sposobów poprawy kompletności i trafności wyszukiwania wykazały, 
że oprócz pewnych nielicznych środków wpływajęcych korzystnie ne 
oba wskaźniki /indeksowanie hie^^archiczne, wykorzystywanie wskaź
ników więzi oraz iloczynów logicznych w wyszukiwaniu/, stosowanie 
pozostałych środków podwyższanie kompletności, do których należy 
wykorzystywanie w 3IW relacji kojarzeniowych, wpływa ujemnie no 
trafność, a z kolei stosowanie środków podwyższajęcych trafność, 
do których należę wskaźniki roli, powoduje obniżenie kompletnoś
ci wyszukiwanie. Na podstawie tych wyników sformułowano twierdze
nie o zależności odwrotnie proporcjonalnej pomiędzy kompletnośclę 
a trafnościę wyszukiwania w określonym SIW stosujęcyn tekio śród- . 
ki. niektórych pracach dotyczęcych tych zagadnieó zakłada się 
jecnek istnienie takich systemów, w których możliwe jest jednocze
sne podwyższanie kompletności i trafności wyszukiwania dokumentów 
/1, 7/. Założenie to uzasadnia celowość podejmowania bedeó wpły
wu różnych czynników podwyższenia współczynnika kompletności albo 
współczynnika trafności na efektywność języków inforroacyjno-wyszu- 
kiwawczych budowanych dla poszczególnych SIW.
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w związku z powyźezynl stwierdz8nl.einl, podjęto Jednocześnie 
dwie prace, których celen było dokonanie ocen wpływu zestosowanla 
dwóch różnych sposobów podwyższania efektywności deskryptorowego 
3IW na efektywność wyszukiwania dokumentów w systemie informacyj- 
no-wyszukiwawczym dla technologii żywności, wykorzystujęcym taki 
Język, Tematem jednej z prac była ocena efektywności stosowania 
wskaźników roli, a tematem drugiej ocena przydatności specyfikacji 
relacji kojarzeniowych w wyszukiwaniu informacji z zekreeu wybra
nej gałęzi technologii żywności /13, 22/.

Badanie przydatności stosowania poszczególnych sposobów po
prawy efektywności З'УУ w tym samym systemie Inforiaacyjno-wyszuki- 
wawczym.stwarza lepsze możliwości porównywania uzyskanych.wyników. 
Wykorzystywania do różnych badań, prowadzohych w ranach Jednego 
SIW, tego samego materiału badawczego dodatkowo zwiększa te możli
wości. W zwięzku z tym uznano za celowe wykorzystanie w obu pra
cach tego samego i Jednakowo wstępnie opracowanego meteriełu ba
dawczego. Przeprowadzenie podjętych przez autorki badań wymagało 
wykorzystywania tezaurusa technologii żywności 1 odpowiedniego 
Języka deskryptoroweno. Stanowiły one niezbędne narzędzia bedaw- 
cze umożliwiaJęce: po pierweza indeksoiwanie dokumentów w celu o- 
znaczania w ich charakterystykach wyszukiwawczych zaprojektowanych 
wskaźników roli albo wyróżnionych relacji kojarzeniowych, specyfi- 
kowanych następnie w tezaurusie, a po drugie przeprowadzenie eks
perymentów wyszukiwawczych w calu określenia wpływu badanych środ
ków na efektywność zbudowanego 3IW. Ze względu na brak tezaurusa 
technologii żywności, a więc i odpowiedniego Języka deksryptorowe- 
go, zaistniałe konieczność zbudowenla eksperymentalnego systemu 
informacyjno-wyszukiwawczego od podstaw. Wobec tego postanowiono, 
że w oparciu o materiał badawczy wykorzystywany w obu pracach zo
stanie zbudowany eksperymentalny tezaurus wybranej gałęzi techno
logii żywności, czyli technologii owoców i warzyw. Stworzenie eks
perymentalnego deskryptorowego Języke dla taj gałęzi oraz określe
nie podstawowych zasad strategii wyszukiwania dokumentów ze pomocę 
instrukcji wyszukiwawczych wyrażonych w tym Języku włęczono do za
dań badawczych, a opracowanie metody budowy i proces budowy odpo
wiedniego tezaurusa zaliczono do zadań wchodzęcych w zakres wstęp
nego opracowania materiału badawczego /2, 3, 12, 19, 21/.
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We wstępnym etapie opracowywania metody badań ustalono kry
teria wyboru materiału badawczego, Oo nSJIstotniejszych kryteriów 
wyboru Jako materiału badawczego dokumentów dotyczących technolo
gii owoców i warzyw zaliczono powszechność stosowania w pozosta
łych gałęziach technologii Żywności większości metod i procesów 
jednostkowych wykorzystywanych w technologii owoców i warzyw, któ
re implikuje rooZliwość wykorzystania teoretycznych i praktycznych 
wyników prac w procesie budowy 31W dla całej dziedziny. Wybrany 
zgodnie z tymi kryteriami materiał badawczy obejmował podstawowy 
zbiór dokumentów stanowięcy reprezentatywny próbę analiz dokumen
tacyjnych artykułów w języku polskim lub obcojęzycznych, analiz 
dokumentacyjnych zestawień tematycznych i pytań informacyjnych 
wpływajęcych do'^istniejęcego systemu oraz pomocniczy zbiór doku
mentów składajęcy się z odpowiednich podręczników, słowników 1 
encyklopedii.

W następnym etapie określono podstawowe pojęcia wykorzystywa
ne w opisie pracy. Między innymi określono pojęcia przedmiotów do
kumentu, słów kluczowych, języka deskryptorowego, deskryptorów, 
deskryptora głównego oraz typów desygnatów wyrażeń języka deskryp
torowego. Ostatnie z tych określeń, sformułowane w oparciu o 
przedatawionę w jednej z prac propozycję wyróżniania typów desyg
natów wyrażeń OIW /16/. brzmi następujęco: desygnatami bezpośred
nimi wyrażenia języka deskryptorowego sę dokumenty /informacje/, 
a desygnatami pośrednimi wyrażenia języka deskryptorowego sę 
przedmioty dokumentu /przedmioty informacji/. Ustalono również 
określenie i charakterystyki formalne eksperymentalnego języka 
deskryptorowego nie uwzględniajęcego wskaźników roli i tezaurusa 
nie uwzględniajęcego specyfikacji relacji kojarzeniowych oraz me
tody wyszukiwanie dokumentów przy ich użyciu z wykorzystaniem de
skryptorów węższych i kojarzeniowych oraz suro, iloczynów i różnic 
zbiorów. W eksperymentalnym deskryptorowym 3IW wyróżniono dwa 
podjęzyki: język charakterystyk wyszukiwawczych 1 język instruk
cji wyszukiwawczych, różnięce się zasobami leksyki pomocniczej 1 
pewnymi regułami gramatycznymi. Wymienione wyżej charakterystyka 
formalne tworzonego 01V« obejmuje szczegółowy opis reguł gramaty
cznych języka, który stanowi treść wykazu reguł tego 3IW dołęczo- 
nego w dalszej części pracy do zbudowanego tezaurusa.
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Kolejne etapy pracy obejmowały: sporządzenie cherakterysty** 
ki jakościowej i ilościowej podstawowego materiału badawczego 
etematyzację zbioru dokumentów według określonych wstępnie kate
gorii tematycznych, opracowanie instrukcji indeksowania, indekso
wanie analiz, dokumentacyjnych za pomocę opracowanej wstępnie in
strukcji indeksowania, oznaczenie w powstałych charakterystykach 
wyszukiwawczych dokumentów nie specyfikowanych relacji kojarzenio
wych, a także selekcję* pytaó informacyjnych /2-5, 10, 15, 21/.

Charakteryzujęc rezultaty wymienionych wyżej działań określo
no ich dalsze wykorzystanie obejmujęce budowę tezaurusa nie u- 
względniajęcego specyfikacji relacji kojarzeniowych oraz zróżnico
wane rodzaje ich wykorzystania w indywidualnych podstawowych bada
niach prowadzonych w ramach każdej z prac. Poniżej omówiono krót
ko poszczególne etapy opracowyv^nia dokumentów należących do pod
stawowego zbioru;

w wyniku analizy 620 dokumentów stanowięcych wybrany materiał 
badawczy, obejmujęcy 474 analizy dokumentacyjne ertykułów, 26 ana
liz dokumentacyjnych zestawień tematycznych oraz 120 pytań infor
macyjnych, wyróżniono trzy następujęce szerokie kategorie tematycz
ne tych dokumentów: "wytwarzanie", "Jakość" i "ekonomika". Posłu
guj ęc się symbolami tych kategorii /cyfry rzymskie: I, II, III/ 
usystematyzowano podstawowy materiał badawczy przydzielajęc doku
menty wielotematyczne do więcej niż jednej kategorii. Następnie 
w oparciu o opracowanę wstępnie specyficznę instrukcję, indeksowa
nia. zaindeksowano 500 badanych analiz dokumentacyjnych i oznaczo
no w sporzędzonych charakterystykach wyszukiwawczych nie specyfi- 
kowane relacje kojarzeniowe pomiędzy deskryptorami /3, 8, 11, 12/. 
120 pytań informacyjnych przeznaczonych do wykorzystania w ekspe
rymentach wyszukiwawczych poddano analizie treściowej i selekcji 
pod kętem możliwości występowania w zbiorze badanych dokumentów 
takich dokumentów, które sę relewsntne do poszczególnych z tych 
pytań. Ze względu na stosunkowo niskę liczebność zbioru dokumen
tów przeznaczonych do przeszukiwanie, zwięzanę m.ln. z konieczno- 
ścię wyszukiwania manualnego, uznano za konieczne połęczenle nie
których z tych pytań, w celu zwiększenia liczby dokumentów wyszu
kiwanych w odpowiedzi na pytanie.- W rezultacie tego postępowania 
uzyskano zbiór 75 pytań informacyjnych. Liczba analiz dokumenta- 
cyjnych i liczba pytań informacyjnych wykorzystanych Jeko mate-

43'



rieł do prac była zdeterKxncwa>ne wnioekaiRi badawczymi przedstawio» 
nymi w pracy Sparck-3ones i Rijebergera. według których minimal
ny przeszukiwany zbiór dokumentów i minimalny zbiór pytaó informa
cyjnych zapewniajęce miarodajność uzyskanych wyników badań efekty
wności 3IW to 500 przeszukiwanych dokumentów i 75 pytań /18/.

Przyjęcie założenia, że badane dokumenty będę indeksowane 
przy użyciu tezaurusa zbudowanego w oparciu o materiał badawczy 
wymagało stosowania specyficznej instrukcji indeksowania, która 
umożliwiała:

a/ wybieranie spośród e/nonimicznych i bliskoznacznych słów 
kluczowych dokumentów terminów, których formy graficzne nadav/ano 
tworzonym deskryptorom stanowięcym leksyk,ę podstawową budowanego 
OIW;

b/ indeksowanie dokumentów przy użyciu tych deekryptorów.
w związku z tym opracowanie takiej instrukcji indeksowania 

dokumentów oraz pierwotne indeksowanie dokumentów w oparciu o nię 
zaliczono do zadań wchodzęcych w zakres wstępne o opracowania ma
teriału badawczego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, opracowana instrukcja indek
sowania została poszerzona zarówno o zasady wyboru słów kluczo
wych Jak i o empiryczne, formalne oraz merytoryczne kryteria wy
boru deskryptorów,

W trakcie tworzenia słownictwa OIW problemy eliminacji syno- 
niroii oraz homonimii i wieloznaczności deskryptorów rozwiązywano 
sposobami konwencjonalnymi zalecanymi w literaturze przedmiotu w 
oparciu o własnę kompetencję Językową oraz ze pomocą dokumentów 
należących do pomocniczego materiału badawczego. Problem mocnej 
antonimii terminów został rozwiązany zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zasadami, to znaczy z dwóch terminów związanych stosunkiem mocnej 
antonimii uznawano za odpowiednik graficzny deskryptore ten z nich, 
którego częstotliwość y^ystępowania w dokumentach była wyższe /2.
3, 4/. Na przykład z dwóch następujących terminów •’stabilność" i 
"niestabilność" wytypowano na wzór deskryptore pierwszy z nich a 
drugi uznano za eskryptor. Ponieważ przyjęto, że słowa kluczowe, 
a więc i deskryptory mogą mieć tylko formy rzeczownikowe,poza nie
licznymi wyjątkami obejmującymi wyrażenia przymiotnikowe, w wypad
ku występov^ania w tekstach dokumentów wyrażeń nierzeczownikowych, 
które powinny zostać uznane za ełowa kluczowe, konieczne było do-
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konywanie zamian leksykalnych /пр. "filtrować" na “filtracja"/, 
które jak zauważono były oparte na wykorzystaniu pewnych funkcji 
leksykalnych stosowanych w pracach Mielczuka i Żółkowskiego /17/. 
Przy wyborze słów kluczowych dokumentów stwierdzono również, że 
pewne nazwy obiektów, stanowiących surowce roślinne opisane w do
kumentach, sę wieloznaczne z punktu widzenia egzemplifikacji tych 
obiektów.. Tak na przykład nazwa "groch" bywa zastępowana zarówno 
nazwę egzemplarza "ziarno grochu" jak i nazwę egzemplarza "stręk 
grochu" w pewnych dokumentach dotyczęcych oceny surowców. Nazwy 
tego typu uznano za wyrażenia wieloznaczne i potraktowano analogi
cznie jak pozostałe wyrażenie tego typu. Przyjęto również, że dla 
użytkowników SIW z zakresu technologii żywności istotnymi cechami 
formalnymi tekstów dokumentów sę:

8/ j§zyk dokumentu,
b/ typ publikacji, tzn. określenie czy praca jest przeględo- 

wa, czy też oparta na badaniach własnych.
Ponieważ podział w punkcie b/ jest dychotomiczny. dla poiiwyż- 

szenia ekonomiki indeksowania za deskryptory uznano jedynie ART 
PRZEGL. i ZT,, z których pierwszy reprezentuje skrót terminu "ar
tykuł przeględowy" a drugi akronim terminu "zestawienie tematycz
ne", będęcych nazwami prac przeględowych. Ze względu na potrzebę 
ograniczenia liczebności budowanej leksyki 3IW, zamiast deskrypto- 
rów reprezentujęcych nazwy przedziałów czasu opisywanych w doku
mentach wydarzeń przyjęto za deskryptor schemat "ROK X", za pomo
cą którego przy zastosowaniu podanych reguł postępowania tworzy 
się właściwe deskryptory w trakcie indeksowania dokumentów,Oprócz 
wymienionych viytej zasad związanych z wyborem słów kluczowych i 
deskryptorów o-az zasad budowania charakterystyk wyszukiwawczych 
dokumentów i instrukcji wyszukiwawczych, opracowana instrukcja 
indeksowania zawiera jeszcze określenie maksymalnej dopuszczalnej 
liczby deskryptorów w charakterystyce dokumentu wynoszącej 21, 
którą ustalono na podstawie badań empirycznych.

Podstawowy etap wspólnego wstępnego opracowanie materiału ba
dawczego stanowiła budowa eksperymentalnego tezaurusa technologii 
owoców i warzyw /nie uwzględniającego specyfikacji relacji koja-
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rzeniowych/. Budowę tezaurusa poprzedziło opracowanie opisu for-
X/nalnego metody jego budowy '.

Powstały w Wyniku wspólnego opracowania materiału badancżego 
31W został wykorzystany w pierwszej z wymienionych wyżej prac ja
ko podstawa budowy języka informacyjno-wyszukiwaweżego uwzględnia- 
jęcego zaprojektowane wskaźniki roli,a z kolei opracowany tezau» 
rus tego aiw został wykorzystany w drugiej z tych prac jako pod
stawa budowy tezaurusa, w którym wprowadzono specyfikację wyróż
nionych relacji kojarzeniowych. Ponadto opracowane wspólnie 
i Jego tezaurus posłużyły do przeprowadzenia kontrolnych ekspery
mentów wyszukiwawczych w obu pracach.

Zdaniem autorek przedstawiona powyżej charakterystyka metody 
wspólnego wstępnego opracowania materiału badawczego, przeznaczo
nego do badań dwóch różnych czynników efektywności deskryptoro- 
wych 3IW, może stanowić przydatny przykład toku postępowania przy 
ustalaniu szczegółowych metod budowy eksperymentalnych lub pro
fesjonalnych systemów informacyjno-wyszukiwawczych,wykorzystuję- 
cych Języki deskryptorowe.
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STUDY OF THE INFLUENCE OF USING ROLE INDICATORS AND THE 
SPECIFICATION OF ASSOCIATI‘>/E RELATIONSHIPS ON THE 

EFFECTIVENESS OF INFORMATION RETRIEVAL 
Preliminary Preparation of the Research Material

S u m m a r y

The article deals with problems connected with elaboration 
of the material assigned for building of an experimental informa
tion retrieval system including means of construction of the in
formation language and thesaurus. There are characterized methods
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ot eleboracion in commons by twe euthors ot this msterisl which 
was then used in two simoultaneusly undertaken research works: 
'The influence of role indicators on the effectiveness of infor
mation retrieval in the realm of the selected branch of food 
technology" /by W, Ogórkiewicz/ and "The usefulness of the speci
fication of -association relationships in the process of informa
tion retrieval in the realm of the selected branch of food tech
nology" /by B, Wereszczyńska-Cisło/.

The authors outlined criterions of arranging documents, de
finitions of basic concepts and terms used in their work such as 
information retrieval language, methods of searching documents 
and instructions used in indexing documents.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УКАЗАТЕЛЕЙ РОЛИ 
- И СПЕЦИФИКАЦИЙ АССОЦИАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОИСКА ИНФОРМАЦИЙ 
Предварительная обработка исследовательского материала

Р е з ю м е

В статье обсуждаются проблемы связанные с .обработкой мате
риала предназначенного для создания экспериментальной ЙПС, вклю
чая средства построения поиского языка и тезауруса, Охарактери - 
зованн методы совместной обработки этого материала, предприня - 
той авторами, который далее был использован в двух одновременно 
начатых исследовательских работах; ‘'Влияние указателей роли на 
эффективность поиска информации в избранной отрасли пищевой про-- 
мышленности" (В, Огуркевич); "Пригодность спецификации ассоциа - 
тиБных отношений в процессе поиска информации в избранной отра
сли пищевой промышленности (Б. Верещиньска-Цисло),

Авторы охарактеризовали: критерии систематизации доку1лентов, 
определения понятий и основных.терминов в их работе, как напри - 
мер, информационный язык, а также методы поиска документов к ин
струкции, используемые при индексировании документов.
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l^iblioteke Un^wersy 
ff Poznaniu

■ Ł C f t e

TELEWIZYDNA AUDYCDA DYDAKTYCZNA W SZKOLENIU 
INF0RMACY3NYM STUDENTÓW

Konieczność szkolenia info macy;) ne go studen
tów. Kształcenie studentów Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie informa
cji naukowej. Treści programowe tzw. przyspo
sobienia bibliotecznego. Telewizyjna audycja 
dydaktyczne - założenia teoretyczne. Warunki 
kompozycji scenariusza. Scenariusz telewizyj
nej audycji dydaktycznej dla studentów UAM. 
Oceny pokazów sondażowych. Korzyści płynęce 
z realizacji i stosowania telewizyjnej audy
cji dydaktycznej w szkoleniu informacyjnym.

Powszechnie wiadomo, iż rozwój informacji naukowej nierozer
walnie związany Jest z rozwojem nauki; z kolei rozwój nauki uwa
runkowany jest stanem informacji naukowej. Dlatego też, szkolenia 
z zakresu zagadnień informacji naukowej powinno być permanentne, 
występować na wszystkich etapach nauczanie, poczęwszy od szkoły 
podstawowej aż po studia czy kursy dokształcajęce. Niestety obec
nie obligatoryjnie zostało wprowadzone tylko do programów szkół 
podstawowych i średnich. Zasadniczo nie prowadzi się go w szko
łach wyższych, gdzie Jest szczególnie potrzebne. Uczniowie, kon
tynuujący naukę w szkołach wyższych, spotykaję się z zupełnie in
nym systemem nauczania, w którym samodzielność docierania do li-

"Zagadnienia Informacji Naukowej" 1984 nr 2/45/
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teretury umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł i nośni
ków informacji, znajomość i umiejętność korzystania z całego sys
temu biblioteczne-informacyjnego funkcjonujęcego w Polsce, ne ko
niec umiejętność samodzielnego sporzędzania pochodnych źródeł in
formacji od prostych zestawień bibliograficznych ai po skompliko
wane abstrakty, aę szczególnie ważne i przydatne. Przysposobienie 
czytelniczo-informacyjne w szkole podstawowej czy średniej nie 
Jest w stanie zapewnić takiego stopnia opanowania przez uczniów 
wiadomości z tego zakresu, aby mogli korzystać bez problemów z. 
biblioteki naukowej« jej różnorodnych zbiorów informacji ltd. 
Dlatego też szkolenie informacyjne w szkole wyższej powinno być 
- po pierwsze, traktowane jako kontynuacja dotychczasowego kształ
cenia w tym zakresie, po drugie - co wynika z myśli poprzedniej - 
obowiązkowe dla wszystkich studentów. Trzeba niestety także dodać, 
że nauczanie zagadnień informacji w szkole podstawowej.czy śred
niej też nie jest dziś doskonałe, o czym mówi literatura przed-

1/miotu . Można- nieć tylko nadzieję, że przedmiot informacji nau
kowej obowiązkowo wprowadzony w roku 1983 będzie wszędzie w prak
tyce realizowany począwszy od nowego roku szkolnego, co poprawić 
powinno istniejęcę sytuację.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu jest jednę z nie
licznych uczelni w Polsce prowadzęcę obowięzkowe, dwustopniowe 
szkolenie w zakresie informacji naukowej dla wszystkich studen
tów'. W pierwszych dniach października każdego roku akademickie
go nowo przyjęci studenci przechodzę dwugodzinne tzw. przysposo
bienie biblioteczne istenowięce pierwszy etap kształcenia. Studen
ci III lub IV lat wszystkich kierunków studiów zaliczyć muszę 
przedmiot "Podstawy informacji naukowej", prowadzony zasadniczo 
w wymiarze 12 godzin przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej, 
co etanowi etap drugi szkolenia.

Zatrzymamy się ne pierwszym etapie ksztełcenla w zakresie 
informacji naukowej. Wychodzęc z założenia, że zgodnie z przyję
tym programem, uczniowie szkół średnich rozpoczynajęcy studia 
powinni posiadać taki zasób wiadomości, który pozwoliłby im o- 
cólnie orientować się 1 korzystać z każdej innej biblioteki, 
chcemy w ramach tego kształcenia przekazać zasadniczy zasób wie
dzy o Bibliotece Uniwersyteckiej, jej funkcjonowaniu, rodzajach
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zbiorów, metodzie korzystanie z nich poprzez podstawowe źródła 
i narzędzia informacji. Praktycznie szkolenie to obejmuje 1 godz. 
wykładu i 1 godz. ćwiczeń w pomieszczeniach katalogu. Wykłady 
prowadzone były dotychczas poza pomieszczeniami katalogu, czytelń 
czy wypożyczalni, tak że słuchacze byli zmuszeni wierzyć niejako 
tylko na słowo wykładowcy. Dopiero po prelekcji następowało o- 
prowadzenle po bibliotece i wspomniane ćwiczenia praktyczne.
Chcęc z jednej strony uniknęć cięgłego powtarzenia treści wykła« 
du. które dla każdej grupy musiały być przecież identyczne, z 
drugiej zaś strony, przybliżyć je słuchaczom poprzez możliwość 
ich ilustracji, zrealizowano telewizyjnę audycję dydaktycznę. Bę
dzie óna prezentowana każdej grupie studentów zamiast tradycyj
nego wykładu, po niej zaś jak dotęd, przechodzić będę oni szkole
nie praktyczne.

Same idea zastosowania audycji telewizyjnej w dydaktyce 
szkolnej nie jest nows. Nie istnieje dziś w zasadzie problem czy 
stosować ję. lecz pytanie, jak ję zastosować aby przyniosła naj
większe korzyści dydaktyczne, konieczne jest spełnienie szeregu 
warunków oraz udzielenie odpowiedzi na podstawowe nieraz pytania 
i Wątpliwości, poczęwszy od wyboru treści, które chcemy przeka
zać, kończęc na warunkach i możliwościach technicznych. Samo za
stosowanie audycji telewizyjnej w nauczaniu zagadnień informacji 
naukowej uznać można chyba źa jak najbardziej wskazane gdyż wia
domo, że współczesna praktyka informacyjna to także m.in, wyko
rzystywanie nowoczesnych środków technicznych.

Telewizyjna audycja dydaktyczna jest - ogólnie ujmujęc - 
pewnę odmianę filmu dydaktycznego. Powstała później niż film, co 
zwięzane było z późniejszym rozpowszechnieniem telewizji oraz 
względnie późnym zastosowaniem telewizji w nauczaniu szkolnym.
W zv/ięzku z tym nie ma tak bogatej literatury przedmiotu na ten 
temat. Należy jednak dodać, że wiele z problemów możne rozwięzać 
przy zastosowaniu oslęgnięć teorii i prektykl stosowania filmu 
dydaktycznego.

Definicji i prób określenie czym jest film dydaktyczny ist
nieje wiele. Dedna z ogólniejszych mówi, że jest to specjalny 
rodzaj pomocy naukowej, przystosowany ściśle do tematyki obowię- 
zujęcego programu nauczania 1 przeznaczony do określonego pozio
mu szkcły2/ stojęc na gruncie tego ogólnego ujęcia dodać moż-
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na, że telewizyjna audycja dydaktyczna róZni się tylko tyra, ze 
sporzędzona być rausi i wykorzystywana za pomocę Innego rodzaju 
urzędzeń technicznych. Decydujęc się na wybór filmu przyjęliśmy 
za punkt wyjście stwierdzenie W. Strykowskiego, Ze posiada on 
najbardziej wykształcony język i specjalne techniki, którymi nie 
dysponuję inne środki dydaktyczne, co stawia film dydaktyczny m  
pierwszym miejecu wśród środków komunikacji audiowizualnej^. De- 
cydujęc się zaś na wybór filmu telewizyjnego wzięliśmy pod uwagę 
szereg innych czynników, które naszym zdaniem stanowię o jego . 
szczególnym znaczeniu. Pierwsze sę natury technicznej i występu* 
ję przy realizacji audycji; nie istnieje konieczność dysponowa** 
nia specjalistycznego rodzaju aparaturę oprócz magnetowidu i kâ  ̂
mer, nie ma trudności z jej udźwiękowieniem /co występuje w przy
padku filmu/, nie istnieję odrębne procesy obróbki materiału; 
nagranę audycję można momentalnie odczytać i w ten sposób wychwy» 
cić wszelkie uchybienia i mankamenty a ostatecznie taśmę magneto<> 
widowę możne w.ielokrotnie nagrywać i mazać. Kłopoty sprawia ko
nieczność nagrania audycji /dla uniknięcia zakłóceń technicznych 
występujęcych przy wykorzystywaniu ogólnie dostępnego sprzętu/ 
bez przerw, co wymaga sprawności zarówno ze strony osoby prezer- 
tujęcej treści merytoryczne, jak i od obsługi technicznej kamer 
czy czytnika. Oprócz tego, przy wykorzystywaniu taśmy magneto
widowej istnieję optymalne warunki do jej odbioru przez słuchaczy. 
Można ję prezentować w sali niezaciemnionej co umożliwia prowa
dzenie notatek, po drugie - nie istnieję problemy z zatrzyraanierr. 
filmu dla szczegółowego wyjaśnienia oględanych obrazów, bezprob
lemowe jest cofnięcie taśmy dla powtórnego obejrzenia wybranegc 
fragmentu oraz po zatrzymaniu filmu można go bez trudności uru
chomić powtórnie. Zaletę dodatkowę jest łatwość obsługi magne
towidu. Nie bez znaczenia jest także, że aparatura telewizyjna 
umożliwia szybkie, niemal niedostrzegalne dla odbiorcy przecho
dzenie od demonstracji żywej do przekazywania dokumentu filmowe
go lub fotograficznego^^

Decydujęc się na wybór tej techniki przekazu wzięliśmy tak
że pod uwagę wysokę efektywność nauczania osięganę przy jej za-

5/stosowaniu . Efektywność tę determinuję w zasadzie trzy podstawo- 
we grupy czynników, Pierwszę stanowię czynniki zwięzene z jakoś-
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cię filmu i jego strukturę w aspekcie pedagogicznym, drugę - czyn
niki zwięzane z metodykę ich stosowania, trzecię — czynniki zwię- 
zane z aparaturę słuięcę do ich projekcji. Audycje dydaktyczne mu
si więc. uwzględniajęc pierwszę grupę, zostawiać odbiorcy dostate- 
cznę ilość czasu na refleksję myślowę» utrzymywać pdpowiednię ko
relację między wizualnymi i akustycznymi efektami, dostosować po
ziom do możliwości intelektualnych odbiorców. Wspomniane równo
ległość przesyłania informacji dwoma kanałami percepcyjnyml- wzro
kowym i słuchowym, wielokrotność zetknięcia się z tymi samymi in
formacjami w sposób szczególny przyspiesza proces uczenia się. 
zwiększa jego efektywność. Ponadto, nyysoka redundancja, charaktery
styczna dla komunikatu audiowizualnego, powoduje, że staje się on 
bardziej odporny'na zniekształcenia i na podstawie niektórych je
go fragmentów można zrekonstruować całość. Uwzględniajęc czynniki 
zwięzane z metodykę wykorzystywania trzeba pamiętać, że komunikat 
nie może zastępować nauczyciele akademickiego, ani taż tłumić tak 
pożędanej w nowoczesnym nauczaniu aktywności studentów. Bioręc 
pod uwagę czynniki zwięzane z optymalizację warunków wykorzysta
nie trzeba dężyć do optymalizacji warunków projekcji. A te, jak 
już wspomniano w przypadku magnetowidu, sę bardzo dobre^‘*C Prze
prowadzone badania pozwalaję stwierdzić, że wykłady telewizyjne 
wykorzystywane w kształceniu studentów sę efektywniejsze dydakty
cznie o ok, 30% od wykładów tradycyjnych^

Tak więc, przystępując do realizacji telewizyjnej audycji 
dydaktycznej, chcęc uwzględnić wspomniane wymagania, które za
pewnić mogłyby jak najwlększę efektywność nauczania, trzeba by
ło udzielić odpowiedzi na szereg pytań szczegółowych, aby na tej 
podstawie przystępie do czynności zasadniczej - napisania sce
nariusza, 8 potem scenopisu. Q/

Po pierwsze - jak wynika z założeń teoretycznych^ - nale
żało określić temat, a więc zasadniczy zasób treści, które po
winny zostać przekazane. W tym przypadku temat i główne proble
my, które należało przedstawić wynikały z myśli przewodniej, 
idei realizacji audycji - zastępienia tradycyjnego wykładu. 
Istniał inny ważny problem, a mianowicie czy wszystkie zagadnie
nia przekazywane dotęd w formie ustnej, będzie można przedstawić 
w przygotowywanej audycji. Obawa taka wynikała z jednej, ale w
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naszym przypadku bardzo ważnej okoliczności, tj, skromnych, nxe- 
profesJonslnych w pełni możliwości technicznych. Będzie Jeszcze 
o tym mowa, można Jednakże stwierdzić, że Z:a8edniczo nie wpłynę
ły one na zmiany w przekazywanych treściach programowych, ale 
zmusiły nas w fazie realizacji do drobnych korekt założeń pier
wotnych. Poważniejszę zmlenę było wprowadzenie osoby lektora, 
która pierwotnie w założeniach scenariusza nie figurowała. Po 
drugie, należało brać pod uwagę, kto będzie odbiorcę audycji. 
Wiedzieliśmy, że w naszym przypadku maję to być wszyscy nowo . 
przyjęci studenci Uczelni, gdyż dla nich przede wszystkim miała 
być ona przeznaczone. Taka szeroka i zróżnicowana grupa odbior
ców /poczęwszy od przedstawicieli nauk filologicznych, history
cznych e kończęc na przedstawicielach nauk ścisłych/ stawiała 
nas przed pewnę koniecznościę. Musieliśmy zrezygnować z prezen
tacji specjalistycznych, przeznaczonych dla węekich grup odbior
ców informacji: musieliśmy dężyć, aby film był Jak najbardziej 
ogólny, tak aby trafiał do każdego ze studentów bez względu na 
kierunek studiów czy indywidualne zainteresowania. Można Jednak 
stwierdzić, że konieczność tekiej właśnie konstrukcji scenariu
sza sprawiła, że zrealizowane na Jego podstawie audycja, dzięki 
swemu bardzo uniwersalnemu charakterowi może być dziś także pre
zentowana innym grupom odbiorców, np. uczniom ezkół średnich, 
czy bibliotekarzom różnych bibliotek, pragnęcym zapoznać się w 
ten sposób ogólnie z naszę instytucję. Ten rezultat, choć nieza
mierzony pierwotnie, dodaje pracy dodatkowego, pozytywnego wa
loru. I

Po trzecie, należało także brać pod uwegę kiedy audycja po
winna być prezentowana /w' którym momencie procesu dydaktycznego/, 
Specyfika zajęć z tzw. przysposobienia bibliotecznego, e więc 
fakt, że odbywaję się one w formie zorganizowanej tylko raz, na 
poczętku roku akademickiego, a szczegółowe poznawanie wszystkich 
niuansów pracy z całym aparatem informacyjnym to zasadniczo pro
ces samokształcenie, czynił ten warunek bardzo Istotnym. Dodatko
wo byliśmy świadomi tego. o czym wspominaliśmy na wstępie, że 
poziom wiedzy w zakresie przysposobienia informacyjnego absolwen
tów szkół średnich nie Jest wysoki. Musieliśmy brać pod uwagę 
także specyfikę neszej biblioteki. Wszystka to wymagało od reali
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zatcTcv. pc traki ovjaniB zenixorzcnyct'» ac prezer.csĉ ii treści w suc- 
Bób podstawowy. Zelozyliśiay, ze audycja rausi dawać przyszłym 
ij;tytKownikoi<‘< oj.biicteki solidne podstawy, w ooarciu o które bu- 
doivac i cłosKona^tc umzejętoość korzystania z jej zbio-
rowr aparatu iriformacyjnego itd,

Z kolec musieliśtny odpcwiedzxec na pytane, jakie cele po
znawcze. kształcące i wychowawcze audycje powinna pełnić. Cel 
poznawczy ro ogólne poznanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Pozna
niu /rzecz jasna w stopniu potrzebnym studentom/, a więc ogólnie 
struktury organizacyjnej, zasad funkcjonowania,, charakterystyki 
zbiorów itp. Cel ksztełcęcy to wyjaśnienie szczegółowe zasad 
Korzystania z katalogów, czytelń, techniki dokonywania wypoZy- 
czeń, 0 więc wyjaśnienie zagadnień w omawianym przypadku naj
ważniejszych. Cel ten w sposób szczególny realizowany jest przez 
wspomnianę drugę część zajęć przysposobienia bibliotecznego. 
Ogólnie więc, funkcje poznawczo-kształcęce, to zbliżenie uczniów, 
studentów do poznawanej rzeczywistości oraz kształtowanie ich 
cech intelektualnych i sprawnościowych. Integralnie zwięzana z 
nimi jest funkcja emocjonalno-motywacyjna, Treści prezentowane 
za pomocę środków audiowizualnych wywołuję określone przeżycia 
1 wzruszenia przez co rozbudzaję zainteresowania odbiorców ma- 
teriałetr nauczania. Trsści intelektualne przestaję być suche i 
obojętne a stsję się pcrywajęcc, budzą zapał i wisrę w ich zna
czenie, wartości. Cddziaływujęc na sferę smccjonainę wywołuję v 
człowieku procesy motywacyjne. Stęd tv<ierdzenie, że środki audio
wizualne wztaacniaję u studiujęcycr motywy uczenia aię. rozyjiiaj? 
zainteresowania, jak również wywołuję pożądane nastawienie do 
nauki szkolnej^/realizacja celu wycnowawczego/.

 ̂ Piętę z postawionych pytań wymagało określenia formy audy
cji, Wiadomo było, że ma to być uuoycja telewizyjna, sle oozcsra- 
wały do wyboru dwie podstawowe formy struktury jej realizacji, 
Piery,'sza to struktura liniowa, drugs - cykliczne. W przypadku 
ttrukrury liPioivej audycje musi spełniać następujęce warunki. 
Elementy struktury filmu muszę być uporzędkowane w postaci lir.i_. 
szeregu; przewazaję między nimi relacje logiczne, wszystkie 
treści traktuje się na ocół równorzędnie, msrerieł nauczania w y 

łożony jest w sposób podający, co w r.słym stopniu aktyv.-izuje



uczących się. W przypadku nadania struktury cyklicznej, dc czego 
1 ny dężyllśmy. nauczanie za pomocę filmu ma charakter częściowo 
problemowy 1 programowy. To znaczy, film ten powinien spełniać 
pewne odmienne nlZ w przypadku poprzednim warunki. Elementy stru
ktury uporządkowane sę w pewne cykle odpowiadajęce problemom 
szczegółowym filmu; relacje między nimi maję charakter logiczny 
i merytoryczny, każdy cykl zaczyna się postawieniem pytania s 
kończy uogólnieniem,.w którego tworzeniu współuczestniczy odbior
ca filmu, gdyż ma ono charakter programowego zadania kontrolnego. 
Przy czym. jak wykazuję doświadczenia, w porównaniu z filmem o 
strukturze liniowej, efektywniejszy jest on o ok. 12%, co zade
cydowało o jego wyborze^^ W naszym przypadku nie udało się. bo 
1 trudno było, oslęgnęć realizacji warunku ostatniego. Progra
mowe zadanie kontrolne wykonuję studenci dopiero w ramach dru
giej części zajęć, ćwiczeń z katalogiem, lecz można uznać. Iż 
odpowladaję one tekże częściowo na to jak zrozumiane zostały i 
przyswojone treści przekazywane w ramach audycji.

Przedostatnim już zadaniem w tej fazie pracy, było określe
nie czasu trwania audycji. Była ona llffiitor<fana przez trojakiego 
rodzaju czynniki. Pierwszy opierał się na przyjętym w psycholo
gii 1 pedagogice założeniu, że audycja taka nie może być zbyt 
długa, gdyż prezentujęc szereg zupełnie lub prawie zupełnie no
wych dla odbiorcy treści, mógłby przez rozwlekłę formę spowodować 
ich niepełne przyswojenie poprzez spadek napięcia uwagi. Drugi 
warunek to limitowany czas trwania zajęć - 90 minut, z których 
część przeznaczona być musi na ćwiczenia, trzeci - ograniczona 
długość taśmy magnetowidowej. Po uwzględnieniu tych warunków pla
nowaliśmy takie skonstruowanie audycji, by trwałe ona ok. 20 mi
nut.

Ostatni problem stanowiło określenie gdzie audycja powinna
4

zostać zrealizowane - w studio czy poza nim. Za pierwszym rozwią
zaniem przemewleły względy techniczne /zeinstelowane na stałe a- 
parature, odizolowanie od czynników i osób postronnych/. Zdecy
dowano się jednak na realizację audycji w gmachu Biblioteki Uni
wersyteckiej. Wzięto pod uwagę, że audycje ukazywać będzie stu
dentom autentyczne wnętrze, pomieszczenie, ich wyposażenie /z :i- 
mitację których w studio byłyby problemy/, w ktćryoh będę sto-



denci się poruszać, z nich korzystać. Liczono się w zwięzku z 
tyis z rooiliwościę iwystępienia trudności natury technicznej.

Dodatkowo plszęc scenariusz należało brać^pod uwagę, że wy
kład telewizyjny z denonstrację charakteryzuje się wzajemnym u- 
zupełnianiem obrazu i dźwięku, w zwięzku z czym szczególnego zna
czenia nabiera w tym przypadku selekcja materiału ilustracyjnego, 
aby uniknęć skrajności. Z jednej strony ’‘przegadania" audycji, 
z drugiej "kalejdoskopu obrazów" luźno zwlęzanyćh z treścię audy
cji, lub nie tylko nie wspomagajęcych. a wręcz przeszkadzających 
w prawidłowej ich percepcji.

Bloręc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania i założenia te- 
oretyc2 e napisano scenariusz, a na Jego podstawie scenopis, we
dług którego zrealizowano audycję.

Otwiera Ję plansza z podaniem tytułu i przeznaczenia filmu. 
Następna sekwencja rozpoczyna Już prezentację treści merytory
cznych. Pierwszym zadaniem było postawienie problemu. Ma on u- 
świadomlć odbiorcom dlaczego kształcenie w zakresie informacji 
Jest tak ważne. Ponieważ zrezygnowano z'dokonywania tzw.dokrę- 
tek na taśmie f i l m o w ej na le ża ł o  problem ten rozwiązać przy 
pomocy bardziej statycznych rozwiązań z zastosowaniem magneto
widu i nagrania w studio. Zdecydowano się na zespół plansz i 
wyjaśniający'tekst przedstawiany przez lektora. Miały one zasyg
nalizować problem narastania, zalewu informacji i występujące w 
związku z tym trudności z dotarciem do poszukiwanej literatury. 
Cykl ten zamyka plansza z pytaniem Jak w związku z tą sytuacją 
odnaleźć potrzebną literaturę.

Po chwilowym zatrzymaniu kadru na wspomnianej planszy, ka
mera przenosi się na lektora. Zwraca on uwagę na fakt, że Poznań 
posiada rozbudowaną sieć bibliotek naukowych, których zbiory 
mają określone specjalizacje. Następnie w dwóch, trzech zdaniach 
charakteryzuje Jo kolejno, czemu towarzyszy prezentacja fotogra
fii ich gmachów. Kolejno przedstawia; Bibliotekę Kórnicką PAN, 
Bibliotekę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Bibliotekę 
Politechniki PozijańskieJ . Bibliotekę Akademii Ekonomicznej . Wo
jewódzką Bibliotekę Pedagogiczną, Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. E. Raczyńskiego, końcźąc na omówieniu Biblioteki Uniwersy
teckiej. Ta ostatnia omówiona Jest oczywiście w stopniu najwyż-
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szym, poczynając od bardzo skrótowego przedstawienia rysu hxstc- 
Tycznego, przez podanie najwazniejszych spraw związanych ze struk> 
turę organizacyjnę /Biblioteka Główna i sieć/ do charakterystyki 
zbiorów, kierunków specjalizacji. Prezentacji tych treści towa
rzyszę plansze, które pojawiaję eię równolegle do słów wypowia
danych przez lektora. Tak na przykład wspomniane kierunki specja
lizacji sę równolegle wypisane na planszy, co pozwala na dotarcie 
informacji do odbiorcy dwoma kanałami. /Uzasadnienie stosowanie 
tego typu rozwięzań oraz plansz problemowych na poczętku nowych 
merytorycznie części wynika z wymienionych wcześniej założeń te
oretycznych/.

Omówienie tych zagadnień natury ogólniejszej miało z jednej 
strony wyjaśnić odbiorcy, że poszukiwanę literaturę znaleźć moż
na w różnych placówkach systemu biblioteczno-informacyjnegc. e 
także wskazać ne najważniejsze jego ogniwa w mieście Poznaniu. 
Takie ujęcie miało według założeń stanowić logiczne rozwięzenie 
postawionego na wstępie problemu i przejście do najbardziej nas 
interesujęcej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Następne fazy problemowe wyjaśniaję technikę korzystanie ze 
zbiorów tej biblioteki, a więc spełniaję podstawowe zadsnie.szko- 
lęc odbiorców w zakresie przysposobienie bibliotecznego.

Poławiaję się w tym momencie i występuję do końca audycji 
dwie dalsze osoby. Nowo przyjęta studentka, która po rez pierw
szy znalazła się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej oraz osobę 
pełnięca rolę przewodnika. Aby spotkanie tych dwóch osób przebie
gało w sposób naturalny oraz aby uprościć dalszy sposób zwracanie 
Się ich do siebie przyjęto^ że tę druęę osobę będzie znany jaj 
student, dobrze orientujący się w sprawach bibliotecznych.

Pierwsze sekwencja tej części audycji rozpoczyna się więc 
•^Drżypadkowym'' spotusniem na korytarzu, krótkim wyjaśnieniem 
studentki, że jest one po raz pierwszy w bibliotece, chce wypo
życzyć księżki i nie wie co musi w tym celu zrobić. Ma ona in
scenizować sytuację, w której każdy z odbiorców audycji prędzej 
czy później znalazłby się osobiście. Stanowi więc zasygnalizowa
nie problemu, które pobudzić me motywacje odbiorców, poprzez 
identyfikację z występujęcę osobę.
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Przewodnik proponuje rozwięzanie problemu od podstaw, tj. od 
zaoisanie się do biblioteki. Stenowi to wraz z przejściera do od
dalonej o iO ®, wypożyczalni drugę sekwencję filmu. Koi^cowy moment 
ich przejścia ao pomieszczeń wypożyczalni wykorzystano na najazd 
kamery na tablicę informujęcę o godzinach funkcjonowania tej ko
mórki.

Sekwencja trzecia, to wyjaśnienie przede wszystkim procedury 
zapisania się do biblioteki, ale też wskazanie i wyjaśnienie roli 
tzw, księgozbioru wypożyczalni. Te dwie różne treściowo frazy od
dziela plansza z krótkim przypomnieniem, że karta biblioteczna 
stanowi podstawę korzystania z czytelń 1 dokonywania wypożyczeń 
na zewnętrz.

Śekwencja kolejna rozpoczyna się postawieniem przez student
kę pytania jak odnaleźć inne poszukiwane kslężki, nie znajdujęce 
elę w księgozbiorze wypożyczalni. Przewodnik proponujęc przejście 
do katalogu, podkreśla, że należy pamiętać o tym. iż nie wszyst
kie księżkl udostępnia się na zewnętrz. Po tym następuje plansza 
z pytaniem: jakich kslężek nie udostępnia się na zewnętrz? /a 
więc postawienie kolejnego problemu/ oraz prezentacja tych mate
riałów, której towarzyszy niezbędny komentarz lektora.

Zdecydowano się na taki układ treści, choć może się wydać, 
że informacja w tym momencie o materiałach nieudostępnianych nie 
Jest zgodna z przyjętym założeniem logicznej konsekwencji i bez- 
pcśrsdraegc wynikenis problemów. Przyjęcie takiego rozwięzania 
podyktowane było względarai technicznymi. Trzeba bowiem zaznaczyć, 
ze nie w pełni przeciąż profesjonalna aparatura, jakę dysponuję 
szkoły wyższe, nie jest doskonała. Przerwa w nagrywaniu audycji 
pozostawia ślad w postaci zakłóceń, które sę widoczne każdorazo
wo przy odtwarzaniu. Chcęc tego unlknęć należało audycję nakrę
cać bez przerw. To z kolei wymagało zapełnienia treścię luki. 
która powstałaby w momencie przechodzenia z wypożyczalni do ka
talogu, Dlatego też zdecydowano się na prezentacje w tym cza&ie 
treści, dla wyjaśnienia których wystarczała osoba lektor©. W tym 
momencie dochodzimy także do wyjaśnienie /zasygnalizowanej uprze
dnie sprawy/ pojawienia się osoby lektora, 3yła cne konieczna 
właśnie z wymienionych przycz>'n technicznych po to, aby zapeł
niać luki, przejście między kolejnymi sekwencjemi. Trzeba jednak



dodać, 2e w związku z zaistniały koniecznośćly występowania lek
tora obarczono go także wygłaszaniem części kwestii, które uprze-

12/dnio przypisane były "przewodnikowi .
Powróćmy - po tym wyjaśnieniu - do scenariusza. Kolejna sek

wencja rozpoczyna się ukazaniem dwójki bohaterów zmierzajycycb do 
pomieszczeń katalogu. Znowu studentka stawia problem, pytajyc - 
jak posługiwać się katalogiem? Przewodnik krótko wyjaśnia zada
nia katalogu głównego, informujyc także o jego budowie, wskazuje 
na katalog alfabetyczny i systematyczny oraz wyjaśnia, że w bi
bliotece istnieje system katalogów specjalistycznych. Następnie 
wylicza je podajyc ich lokalizację.

Następuje teraz cykl sekwencji wyjaśniaJęcych zasady budo
wy i korzystania kolejno z katalogu elfabetycznego oraz aysteme- 
tycznego. Rozpoczyna je plansze z pytaniem - jak korzystać z ka
talogu alfabetycznego? Lektor wyjaśnia kolejno, w jakich przy
padkach się nim posługujemy, jak szereguje się hasła /co stanowi 
tego podstawę// omawia rodzaje kart odsyłączowych, przykładowa 
transliterację itp. Przez cały czas lektor jest. niewidoczny, na-‘ 
tomiast pod czytnikiem prezentowane sę plansze ilustrujęce oma
wiane przez niego zagadnienia, wyjaśniajęce na przykładach teo
retyczne założenia przyjęte przy budowie katalogu alfabetycznego*

Ten cykl zagadnień poświęconych katalogowi alfabetycznemu 
nie kończy się Żadnym uogólnieniem czy pytaniem sprawdzejęcym.
Po wyczerpaniu tematu lektor przypomina, że obok kat-alogu alfa
betycznego funkcjonuje katalog systematyczny. Pojawia się plansza 
z pytaniem - jak się korzysta z katalogu systematycznego? Następ
ne sekwencje audycji poświęcone sę omówieniu tego zagadnienia.
In formujęc, że dzieli on piśmiennictwo na działy główne, później 
poddziały węższych stopni o coraz mniejszych zakresach, wyjaśnia 
sposób ich oznakowania, informuje o skróconych schematach, kart
kowym indeksie przedmiotowym, które stanowię ułatwienie w prowa
dzeniu poszukiwań, wyjaśnia zasady układu kart. Zamknięcie tej 
frazy stanowi plansza nakazujęca, aby wyszukane w katalogu sys
tematycznym tytuły sprawdzić w katalogu alfabetycznym. Ponieważ 
całe omawiana audycja ma charakter niejako eksperymentalny nie 
tylko w skali naszej uczelni, liczęc się z koniecznośćlę Jej we
ryfikacji - i być może - jej powtórnego nagrania, zastosowano
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dla przedstawienia tych problemów inne niż w odniesieniu do kata
logu alfabetycznego rozwiązania. Kamera pokazuje mówiącego lekto
ra, parę studentów przy szafkach katalogu systematycznego i przy 
indeksie przedmiotowym, wykorzystano natomiast mniejszę liczbę 
tablic i plansz informacyjnych. Założeniem autorów było przepro
wadzenie po pierwszych pokazach krótkich sondaży, v»ywiadów i ocena 
na ich podstawie, które z rozwięzaó Jest lepsze, tzn, pełniej 
informuje o danym katalogu, doskonalej instruuje Jek z niego ko
rzystać.

Kolejnę sekwencję stanowi instruktaż Jak wypożyczyć do domu 
odszukanę księżkę. Przewodnik - będęcy wówczas na wizji - wyjaś
nia i wskazuje gdzie znajduję się rewersy, następnie przedstawia 
dokładnie Jak rewers należy wypełnić. Ilustrację Jego kolejnych 
wypowiedzi sę odpowiednie dane, nanoszone na pusty rewers położo
ny pod kamerę czytnika. Następnie oprowadzaJęcy na zakończenie 
tej części informuje o trybie realizacji zamówienia. 3ak poprze
dnie i ta sekwencja kończy się planszę informujęcę /treścię swę 
nawięzujęcę do omawianych zagadnień/.

PowracaJęc następnie do prowadzonych poprzednio rozmów, oso
ba oprowadzana pyta, gdzie można korzystać z księżek nie wypoży
czanych do domu. Na otrzymanę odpowiedź, że tylko w jednej z czy
telń, prosi o wyjaśnienie. Jakie czytelnie funkcjonuję w Biblio
tece Uniwersyteckiej. Oprowadzajęcy wymienia Je kolejno, podajęc 
ich lokalizację, a na ek anach obserwujemy zdjęcia kolejnych po- 
ffii.eszczen, I znowu z przyczyn technicznych - zbyt małej ilości 
kamer i dużych odległości między czytelniami - musiano posłużyć 
się tylko zdjęciami a nie żywę, bezpośrednię ich ekspozycję.

Kolejka sekwencja r zpoczyne się postawieniem problemu - z 
jakich księżek korzysta się w czytelniach. Czy tylko z księżek 
r.ieudostępnianych do domu z magazynu? Przewodnik odpowiadajęc 
an^orrouja więc o księgozbiorach podręcznych czytelń, ich specy
ficznym charakterze odpowiednim dla każdej z nich. Wyjaśnia dal
sze wętpliwcści. roówięc w Jaki sposób zamawia się do korzystania 
w czytelni księżki z księgozbioru podręcznego oraz z magazynu. 
Ccia ta sekwencja została zrealizowana także w trochę inny spo- 
sóo, tzn. przebiega ona od postawienia pierwszego problemu w fer
mie dialogu tych dwóch osób, bez żadnych programowych przerywni-
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40W: /р1ап£г. tablic xtp. CłIcśc nagrane została natomiast vv 
pomieszczeniu czytelni humanistycznej. przylegającej co kat^io- 
9-*.

Następuję dwie ostatnie, powięrane ге sob$, sekwencje sudy-'^ 
cji. Po planszy zamykajęcej problematykę korzystanie z czytelń 
psda pytanie gdzie, do kogo można się zwrócić w razie kłopotów 
Z6 znalezieniem literatury na interesujący czytelnika temat. Od
powiedź Jest dwustopniowa. Początkowo osoba oprowadzająca wyjaś-. 
nis, ze przede wszystkim do czytelni Oddziału Informacji Naukowej 
i dyżurującego tao pracownika, który udzieli odpowiednich infor
macji i udostępni konieczne informatory. Dalej, Już lektor /i tu 
przechodzimy do ostatniej sekwencji filmu/ informuje, że odpowie*- 
dzi na dalsze pytania szczegółowe dotyczące Biblioteki Uniwersy
teckiej i jej zbiorów oraz zasad kerzystenie znajdują się w ora- 
each traktujących o tych croblemach. Wymienia ich tytuły, czemu 
towarzyszy prezentacja tychże prac poprzez czytnik.

Następuję plansze informujące o autorach scenariusze, reali
zatorach i audycje oohiege końca.

Oak wspomniano - według założeń - audycja ma zastąpić wykład. 
Czy się udało te zamierzenie zrealizować odpowiedzieć będzie moz> 
ns po szerszej prezentacji audycji, którą stanowić będzie w>świe
tlenie jej w roku akademickim 1984/85 wszystkim grupom studentów. 
Przed tym jednak audycję pokazano Już sondażowe,prosząc o opinię^ 
grupie nauczycieli tibliotekarsy-metodoiogów z całej Polski,zgro-• 
raaczonycn w Kaliszu na ogólnopolskiej konferencji na temat orga
nizacji -warsztatu informacyjnego oiblioteki oraz grupom stuaen- 
tón, odbywających praktyki zawodowe w Sibiictece Uniwersyteckiej,
Z tych pierwszvcn ncen wynika, ze audycja spełnia stawiane przed 
nię zadeniE, jest czytelna, przystępna, pomaga zrczurcieć .treści 
fcęaące Drzedmiotem nauczenia, ułatwia ich zspamiętanie /dzięki 
zosrcscweniu plansz ргсЫесюлУсН i podsumowujących oraz dwutoro
wemu orzekezwtfaniu treści/. Są i pewne niedocięgnięcis wymaga
jące Korekt przy evvenruelnej powtórnej realizacji eudycji, tj, 
słabo czvtelne 0Kazsł> się prezentowane erygineine karty katalo
gowe /należy zastępie Jc planjzaroi o większej czcionce/ or&z 
podkład muz/czny kC"~rrowersyjny - dlfc jeonyc'’! zOyt głetny. die 
arupich co przy'ic^c, . stron?, merytoryczna nie budzi zastrpezer:.



г --vx Z6 V.' zvMijzki; re specyfikę Kstsiogow naszej biblioteki, nie 
аз ona charsKtsru uniwaręainego, nowi tylko c tej właśnie biblio-' 
tece. Ale takie też było założenie audycji. Weryfikacje, o któ
rej v/spominaroy "kończec - jak pisze Д. Skrzypczak - jeden cykl 
przygotowania danej audycji, jest jednocześnie punktem wyjścia 
do przygotowania jej kolejnej, udoskonalonej v/ersji. Ta cięgła 
cptymalizscja, konieczna zresztą nie tylkc w przypadku eudycji 
telewizyjnej jest nieodzownym warunkiem rzeczywistego unowoczsś- 
r.iariia poczynań dydaktycznych" Będęc świadomi tego, zrealizo
wany audycję poddamy ostatecznej weryfikacji ne IV Ogólnopolskim 
Roboczym Spotkaniu Wykładowców Informacji Naukowej, które odbę
dzie się w CSarocinis w dniach 3-5 wrześnie 1984

Kończyc, podsumujmy jakie płynę korzyści z realizacji i 
wykcrzystania audycji. Zapewnia ona pełne reslizację niezbędnych 
treści programowych każdej grupie słuchaczy, a przede wszystkim 
pokazanie w tej fazie zajęć tego, cc dotychczas studenci mogli 
naocznie zobaczyć dopiero w trakcie ćwiczeń, oraz pewnych mate
riałów ilustrujących wykład, które w tradycyjnym przekazie były 
tylkc omawiane. Zastępując tradycy'jny wykład obrazem telewizyj
nym, łęczyc słowo z obrazem,zwiększa efektywność dydaktyczny za
jęć, Eliminuje grupę osób prowsdzęcych wykład /oszczędność około 
240 godzin wy«tiadowych/ orcz uciężliwe oprowadzanie grup studen- 
ckicn po gmachu biblioteki. Dzięki skróceniu wykładu z 45 dc 25 
minut pozwala no przedłużenie czasu trwania ćwiczeń praktycznych 
w katalogu. Stwarza ponadto możliwość prowadzenia tzw. lekcji bi
bliotecznych dla uczniów szkół średnich oraz organizowanie poka
zów dla innych grup odwiedzajęcych bibliotekę. Pozwoli także na 
ewentualne łęczenie 2-3 grup ćwiczeniowych /tyloma, tj. ok. 60 
miejscami dysponuje przygotowane sala/, co usprawni techniczny 
stronę organizacji zajęć /ćwiczenia odbywać się będę nadal w 
oddzielnych grupach ćwiczeniowych/.

Widać już z tego, że o ile tylko istnieję możliwości i wa
runki należy tę formę prowadzenia zajęć propagować i rozszerzać, 
także na kształcenie w zakresie "Podstaw informacji naukowej", 
gdyż Korzyści płynęce z tego sy bardzo rozległe.

*■'̂ 200, doniesienie w dziale Kronika na str. 156,
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P r z y p i s y

1. W 1978 г. s. Badoń opublikował wyniki badań ankietowych,
w których stwierdza, że szkoła średnia nie przygotowuje ucz
niów w wystarczaj§cyro stopniu do samodzielnego korzystania ze 
zbiorów-bibliotek nie tylko naukowych ale nawet powszechnych, 
że posiadają oni braki w zakresie wiedzy o informacji naukowej, 
bibliografii, kartach dokumentacyjnych itp. /S. Badoń: Rola 
i zadania bibliotek szkół wyZszych w kształceniu uczniów 
szkół średnich z "Przysposobienia bibliotecznego". W: Infor
macje naukowa w systemie szkolnym PRL. Poznań 1977, s. 31/. 
Ostatnio O. Oydowiczowa stwierdza fakt. Iż większość studen
tów spotyka się z problematykę informacji naukowej po raz 
pierwszy w murach uczelni, co powoduje, że nauczanie informa
cji w szkole wyższej rozpoczyna się z reguły od zera, powodu- 
jęc ograniczenie zaplanowanych do przekazania treści /0. Dydo- 
wiczowa: Ogólna problematyka działalności dydaktycznej biblio
tek szkół wyższych. W: Neodidagmata, R. 16:1983 s. 118/.

2. Zborowski 3. Środki audiowizualne i techniczne w procesie na
uczanie. W: Zeszyty Naukowe WSP Opole, 1967 s. 47.

3. Strykowski W. Podstawy teorii filmu dydaktycznego. W: Neo
didagmata, R. 11:1977 s. 183.

4. Fleming E. . Oacobs 3. środki audiowizualne w dydaktyce szkoły 
wyższej. Warszawa: 1969, s. 246.

5. por. Sipowicz P. Badania nad telewizję dydaktycznę w Polsce,
W: Neodidagmata, R. 9: 1976 s. 179-180.

6. zob. W. Strykowski: Film dydaktyczny w kształceniu uniwersy
teckim,W: Neodidagmata, R. 7:1974 s. 179-180; T. Maruszewski,
Vi. Strykowski: Nauczanie audiowizualne i Jego psychologiczne 
wyjaśnienie. W: Neodidagmata, R. 12:1979 s. 96-97.

7. Skrzydlewski W. Struktura wykładu telewizyjnego w telewizji 
dydaktycznej obwodu zamkniętego. W: Neodidagmata, R. 11:1978 
s. 202.

8. zob. Vk. Skrzydlewski. 3. Skrzypczak: Scenariusz i scenopis
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telewizyjnej audycji dydaktycznej. W: Neodidagmata, R.8il976 
s. 147.

9. Strykowski W. Pojęcie, klasyfikacja, funkcje i metodyka stô - 
sowania technicznych środków dydaktycznych. W: Kształcenie 
pedagogiczne młodej kadry naukowo-dydaktycznej. Z.V. Nowe 
techniki kształcenia. Poznań 1977, s. 30-32.

10. Strykowski W. Film dydaktyczny w kształceniu uniwersyteckim. 
W: Neodidagmata, R. 6:1974 s. 182-183.

11. Istniała bowiem koncepcja aby zastosować dokrętki na taśmie 
 ̂filmowej, które zostałyby wykonane w różnym czasie i miejs
cach i dopiero zmontowane w sposób zgodny z intencjami auto
rów, tj. przedstawiające problem b. żywiołowo i dynamicznie.

12. Wyniknęło to z obawy przed koniecznością powtarzania wszyst
kich ujęć od poczętku, w momencie widocznej pomyłki jednej
z osób. Wprowadzenie niewidocznego w momencie wyjaśniania 
szczegółowych zagadnień lektora, który mógł posługiwać się 
tekstem pisanym, eliminowało praktycznie do zera możliwość 
ich popełnienia.

13. Skrzypczak J. Telewizyjna audycja dydaktyczna i JeJ scena
riusz. W: Kształcenie pedagogiczne... op.cit., s.ll3.

THE TV TEACHING BROADCAST IN TRAINING STUDENTS IN 
THE FIELD OF INFORMATION

\

S u m m a r y

The author of the article substantiates the necessity of 
conducting the permanent training of students at all stages of 
education i.e. from elementary schools up to universities. Such 
activity was undertaken at the Adam Mickiewicz University in Po
znań. There are outlined the contents of programs in library 
training and the idea of replacement traditional lectures for



students by TV brosdcssts.The theoreticel asoumpti-cns and condi
tions of scenario of such в program эге presented. Then the author 
descrioes the concrete scenario of the TV teaching fcroederst for 
students at the Adarr Kickievvicz University in Poznań end opinions 
about sounding denonstratione. In recapitulation of this ezosri- 
ment there ere mentiored some benefits from realisation end appli
cation of TV jnsans in inforrasrional treining.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА ПО ТЕЛЕВЕДЕНйЮ В OEJiACTŁI 
йНФ0Р1Ш1И0Нп0И ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Р е з ю м е

Автор статьи доказывает необходимость постоянного проведе
ния информацконноь подготовки студентов на всех этапах обучения: 
е начальной школы пс высшие учебные заведения. Деятельность тако
го рода началась в Университете имени Адама Мицкевича в Познани.
Ь статье охарактеризованы: содержание программы по библиотечной 
подготовке студентов» идея замены традиционных докладов переда
чей ПС телезкдениЮк ПредстаБЛзнь: теоретические предпосылки к ус
ловия КОМПОЗИЦИЙ сценария для такой программы. Автор описывает 
конкретный сценарий дидактической передачи по телеЕидению для 
студентов Уикверситета имени АдагиЗ Мицкевича в Познани к мнения 
после экспериментальной демонстрации. В подведении итогов зкепе- 
ршлента перечислены выгоды вытека:осие из осуществления программы 
и применения средств ТВ в информационной подготовке.
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HCaNG VI NAM
Instytut Informacji Nauk Społecznych 
Komitetu Nauk Społecznych 
Socjelietycznej Republiki Wietnamu

ZARYS ROZWOSJ NAUK SPOŁECZNYCH W WIETNAMIEX /

Zarye historyczny powstania Socjalistycznej 
Republiki Wietnamu i welk v.ryzwolenczych na
rodu wietnamskiego. Organizacja życia nauko
wego w Wietnamie. Struktura organizacyjna 
Komitetu Nauk Społecznych. Główne kierunki 
badah w zakresie nauk społecznych. Struktu
ra organizacyjna Instytutu Informacji Nauk 
Społecznych.

Rozwój nauk społecznycn w 'Wietnamie w clęgu ostatniego 
czterdziestolecia był ściśle zwięzany z kształtowaniem się zader. 
jakie stawiała przed sobę, w ważnych jej etapach, dokonująca sxę 
tam rewolucja. Ta organiczna jedność nauki i rewolucji wyznacza
ła główny cięg rozwoju nauk społecznych w Wietnamie. Oedność ta 
dowodzi, ze nauki społeczne stanowię nieodmiennie ideologiczny i 
teoretyczny instrument oddziaływania Komunistycznej Partii Wiet
namu /KPW/.

W okresie od połowy wieku XIX do poczętku XX w Wietnamie 
rodziły się kolejno ruchy patriotyczne kierowane przez reprezen-

X / Tytuł oryginału napisanego w języku rosyjskim: "Nekotoroe o 
rezvltii obscestvennych nauk w Socjslisticeakoj resputlike 
V'etnam.

Zagadruenie Informacji Naukowej" 1984 nr 2/45/
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tantów feudalnych, drobnoburzuazyjnych 1 narodowoburżuazyjnych 
warstw społecznych. Ruchy te jednakże nie zdołały jeszcze dopro
wadzić do zwycięstwa.

W roku 1911 tow. Ho Szi Min, który wyjechał za granicę, aby 
poszukiwać dróg ratowania Ojczyzny, zetknęł się z marksiznero-le- 
niniznem. Stał się on pierwszym wietnamskim komunistę upewniajęc 
się, że niezbędnym warunkiem zviycięstwa rewolucji w Wietnamie 
jest skierowanie jej na drogę przebytę przez Wielkę Socjalistycz- 
nę Rewolucję Pażdziernikowę w Rosji.

3 lutego 1930 r. powstała Komunistyczna Partia Wietnamu. 3ej 
powstanie było wynikiem zaszczepienia i rozpowszechnienia się w 
Wietnamie marksizmu-leniniznu połęczonego z walkę klasową prole
tariatu i patriotycznym ruchem wśród przepełnionego rewolucyjnym 
entuzjazmem narodu, i stało się tym wydarzeniem szczególnym.któ- 
re oznaczało kardynalny zwrot w rozwoju rewolucji wietnamskiej.

OuZ w roku 1930 KPW ogłosiła deklarację polityczną, w której 
stwierdzono m.in.: "Przede wszystkim należy dokonać rewolucji na- 
rodowc-demokratycznej, następnie zaś przejść bezpośrednio do re
wolucji socjalistycznej, omijając kapitalistyczne stadium rozwoja 
Ostatecznym celem partii jest urzeczywistnienie komunizmu".

W walce o władzę polityczną kształtował się front kultural
ny skierowany przeciwko polityce obskurantyzmu, którą prowadzili 
wówczas kolonizatorzy francuscy, i nastawiony na organizację sił 
rewolucyjnych w kraju. V/ roku 1943 opublikowane zostały "Tezy o 
kulturze", stanowiące faktycznie pierwszy program KPW w dziedzi
nie kultury i ideologii. Dokument ten stał się podstawą działal
ności patriotycznych i postępowych kręgów inteligencji zarówno w 
okresie przed, jak i po Rewolucji Sierpniowej 1945 r.

Po upływie ponad jednego roku od momentu uzyskanie przez na
ród wietnamski władzy politycznej zmuszony on został do ponownego 
chwycenia za broń w walce przeciwko agresorom francuskim i amery
kańskie imperialistom, która trwała 9 lat.

W latach 1947 i 1946 opublikowane zostały kolejno prace: 
"Długotrwała wojna wyzwoleńcza przyniesie zwycięstwo" oraz "Mark
sizm s kultura wietnamska", których autorem był ówczesny sekre
tarz generalny KPW, tow. Chuong Tun. Dzieła te stały się jednymi
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z najważniejszych dokumentów partyjnych, równocześnie zaś •> w ro
ku 1948 - powstało Towarzystwo Kultury Wietnamskiej, skupiające 
przedstawicieli oświaty, kultury, sztuki i nauki. Zadaniem Towa
rzystwa było tworzenie kultury jednocześnie narodowej, masowej i 
opartej na przesłankach naukowych.

W sprawozdaniu politycznym Komitetu Centralnego KPW, przed
stawionym na II Zjaździe Partii w 1951 r,, sformułowany został 
program intensyfikacji ogólnonarodowej, totalnej wojny wyzwoleó- 
czej. W dziedzinie szkolnictwa wyższego i działalności badawczej 
znalazło to wyraz w podporz$dkowaniu szeregu specjalności spra
wie zaspokojenia elementarnych potrzeb obrony narodowej. Otwarta 
została akademia medyczna z narodowym językiem wykładowym, której 
absolwenci zasilali wojskowe jednostki sanitarne i placówki och
rony zdrowie(Wspierajęc w ten sposób zdolność bojowę całego na
rodu, jak też bezpośrednich uczestników wojny wyzwoleńczej.Równo
cześnie prowadzono specjalne kształcenie w dziedzinie nauk spo
łecznych, tworzęc w ten sposób kadrę profesorów i wykładowców 
dla utworzonego później Uniwersytetu w Hanoi. W roku 1953 pows
tał również Zakład Literaturoznawstwa, Historii i Geografii,któ
ry został później przekształcony w istniejący obecnie Komitet 
Nauk Społecznych Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Działalność 
w zakresie nauk społecznych rozpoczęła się od gromadzenia mate
riałów naukowych, krytyki kolonialnych i feudalnych tendencji w 
literaturoznawstwie i historii oraz od badań dotyczących Rewolu
cji Sierpniowej i wojny wyzwoleńczej.

Trudna i długotrwała wojna wyzwoleńcza narodu wietnamskiego 
przeciwko kolonizatorom francuskim 1 ich amerykańskim sprzymie
rzeńcom zakończyła się historycznym zwycięstwem w bitwie pod 
Oien Bień Phu i porozumieniem genewskim podpisanym w 1954 r. Dak 
stwierdził tow. Le Duań, sekretarz generalny KPW, zwycięstwo to 
"stało 8xę epopeą o legendarnej wojnie narodowej.,. zostało za
pisane w historii podobnie jak Вас Dang, jak Tu Lang lub jak 
Dong Da dwudziestego wieku i weszło na trwałe do historii śwla-

Nazwy miejscowości, w których naród wietnamski odniósł duże 
zwycięstwa nad zaborcami chińskimi w wieku XIII 1 XVIII.
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towei jako siewny wyłom w twierdzy kolonialno-cieioiężycielskleoc 
systemu imperiaiizreu ' .

Wyrazem solidarności narodu polskiego i wietnamskiego,w tym 
i uczonych obu krajów, było sympozjum naukowe z okazji trzydzie
stolecia bitwy pod Oien Bień Phu. zorganizowane w V/arszewie przez 
wojskowy Instytut Historyczny, Akademię SztaOu Generalnego, Pols
kę Akademię Nauk i Wyzszę Szkołę Nauk Społecznych przy КС PZPR, 
ne którym to forum przedstawione kilkadziesiąt referatów^

Zwycięstwo pod Dien Bień Phu przyniosło wyzwolenie zeledwia 
północnej połowy Wietnamu, Część południowy zagarnęli natomiast 
najeźdźcy amerykańscy. W tej sytuacjo. III Zjazd KPW, który od
był się w 1960 r., nakreślił program równoczesnej walki z impe
rialistami amerykańskimi i budowy nowego życie w Wietnamie ‘̂ ó̂ł- 
nocnym.

W warunkach tej niezwykle srogiej, trwajęcej około 20 lat 
wojny dokonał się rozwój nauki, w tym i nauk społecznych, edek- 
wetny do obu strategicznych zadań postawionych przez KPW.

Ouż w końcu lat pięćdziesiytych wiele szkół wyższych, w tym 
uniwersytetów, otwarto dla młodzieży robotniczej i chłopskiej z 
zamiarem wyszkolenia postępowych kadr dydaktycznych, w tym samym 
czasie utworzono Państwowy Komitet Nauki, skupiejgcy badaczy •'ь- 
orezentujęcych różne oyscyolir.y naukowe w Wietnamie. Ns poczętku 
lat sześćdziesiętycn Zakład Literaturoznawstwa, Historii i Geo
grafii został przekształcony w dwa samoczielne instytuty: Lite- 
raturoznawstwa oraz Historii. Ponadto utworzono Instytut Filozo
fii i Instytut Nauk Ekonomicznych. Późniejszy rozwój sieci pla
cówek wyspecjaiizowanycn w zakresie nauk społecznych miał prze
ważnie charakter ekstensvwny. iV rezultacie z Instytutu Literatu
roznawstwa wyoorębniła się część zajmujęcs się językoznawstwem i 
przekształciła się w samodzielny Instytut Dęzykoznawstwe. Podob
nie, kilku etnografów pracujęcycn w Instytucie Historii wyłęczy- 
łc się z niego tworzęc Instytut Etnografii, Zespół wchodzęcy w

Le Oueń - Duoi la cc ve.‘vanc cua Dang 
1975, s. 55-56.

. Ha NÓi, 3u that
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skłDc ekspedycji archeologicznej zapoczątkował powstanie Instytu
tu Archeologii. Następnie, w roku 1968, powołano Instytut Nauk 
Prawnvch,

Л roku 1965 - w warunkach wojennych, które nie sprzyjały 
konrantracji placówek naukowych - Państwowy Kcnltet Nauki został 
rozdzielony na Panotvwwy Komitet Nauki i Techniki oraz Komitet 
Nauk Bpcłecznych. Od owego momentu Komitet Nauk Społecznych,jako 
część składowa akademii nauk, zajmuje się badaniami w sferze 
nauk społecznych. Następnie niektóre z placówek naukowych wyłę- 
czono z Państwowego Komitetu Nauki i Techniki tworzęc z nich 
Narocowe Centrum Naukowe, które działa jako część instytutów a- 
kademii nauk zajmująca się badaniami w sferze nauk przyrodniczych, 
natomzast sam Państwowy Komitet Nauki i Techniki koncentruje się 
na sterowaniu działalnościę naukowo-techniczną. Równocześnie, o- 
bok prac związanych z organizację iycla naukowego, duię uwagę 
zwraca się w Wietnamie na tworzenie środowiska więżącego naukę ze 
społeczeństwem; są to wierne polityce partii kadry naukowe. a 
zwłaszczs czołowi przedstawiciele poszczególnych sfer życia spo
łecznego.

Podczas wojny wyzwoleńczej skierowanej przeciwko Imperialis- 
tor amerv^afiskim główną tendencję rozwoju nauk społecznych к Wie
tnamie stanowiło ooskcnelenie ich dociekliwości analitycznej i 
zdolności do uogólnień teoretycznych, Szereg opracowań,zwłaszcza 
z dziedziny historii oraz literaturoznawstwa, opublikowano z na- 
ctawienlen na krytykę neokolonializmu panoszącego się wówczas w 
W'letnamie Południowym, jak też na wsparcie sprawiedliwej wojny z 
£»rer/kańskimi agresorami i ich sługusami orsz CKldzżaływania kultu- 
rcwsgo ze strony czynnych w południowej części kraju sił wyzwo
leńczych. PubJikecje te miały również przyczyniać się do prze
zwyciężania oDcych rewolucyjnej i naukowej praktyce poglądów po
jawiających się w toku badan nad narodem i społeczeństwem wiet- 
''<aosk*r>. Wiele uwagi poświęcono pracom badawczym dotyczącym teo- 
“i;. i metodologii historii i literaturoznawstwa.

Wielu oadaczy i wykładowców wietnamskich miało w owym cza
sie możność zapoznania się z teoretycznymi i metodologicznymi 
pracami takich uczonych polskich, jak np. Topolski reprezen
tujący nauki historyczne. V/ zakresie polskiej literatury pięknej
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przetłumaczono i rozpowszechniono w latach sześćdziesiątych 
szereg utworów /powieści, opowiadaó, wspomnieć, utworów drama
turgicznych/ pisarzy polskich, w tym ;^ioru opowiadań Z. Nał- . 
kowskiej: "Medaliony*', tłumaczonego przez Ngyen Tran Ba, który 
obecnie przebywa w Polsce jako charge d'affaires Ambesady Wiet
namu. W roku 1983 zostało opublikowane tłumaczenie powieści S. 
Stawińskiego:"Młodego warszawiaka zapiski z urodzin"; obecnie 
zaś drukuje się kilka przekładów Innych polskich dzieł literac
kich. Przeważnie Jednak środowiska naukowe i artystyczne Wietoe- 
nu poznaję twórczość bratniej Polski za pośrednictwem Języka an
gielskiego, francuskiego lub rosyjskiego. Bariera Językowa ogra
nicza w znacznym stopniu możliwość śledzenia osięgnięć nauk spo
łecznych w Polsce; dostępne sę zaledwie dziesiętki artykułów po
święconych zagadnieniom literaturoznawstwa, historii, nauk ekono
micznych i prawnych.

Wielkie zwycięstwo osięgnięte w wyniku Operacji im. Ho Szi 
Mina doprowadziło wiosnę 1975 r. do wygnanza imperialistów amery
kańskich z terytorium Wietnamu, obalenia władzy ich lokajów i wy
zwolenia całego kraju. Po wyzwoleniu Wietnamu Południowego,wszy
stkie swe siły skoncentrował naród na leczeniu ran zadanych przez 
wojnę, na odbudowie i rozwoju gospodarki narodowej, na realizacj 
socjalistycznych przeobrażeń wszystkich sfer życia społecznego. 
Rozpoczęło się przechodzenie do socjalizmu. Doświadczony trzy- 
dziestoletnię wojnę naród wietnamski nie ma innych pragnień o- 
prócz pragnienia życia w pokoju, niepodległości i wolności, 
jak też przebudowy kraju i warunków życia. Po kilku Jednak la
tach był on zmuszony powrócić do walki zbrojnej w zwięzku z ata
kami wojsk chińskich na północnym i południowo-zachodnia pogra
niczu Wietnamu.

sprawozdaniu politycznym КС KPW przedstawionym na IV Zjeż- 
dzie Partii przez sekretarza generalnego Jej Komitetu Centralne
go, tow. Le Ouan, wytyczono program przejścia do socjalizmu z 
pominięciem kapitalistycznegof stadium rozwoju. Kierunek ten u- 
trzymany został również w sprawozdaniu przedstawionym na V ZJeż- 
dzle KPV/.

Obecnie nauki społeczne w Wietnamie nadel pozostaję w fazie 
rozwoju ekstensywnego, z pewnymi Jednak elementami intensyfika-

74



cji. w połowie lat aiedendzieslitych powstał Instytut Nauk Spo
łecznych w mieście Ho Szi Mina, W ramach Komitetu Nauk Społecz
nych utworzone zostały, na podstawie istniejących wcześniej za
kładów instytuty: Gospodarki Światowej; Socjologii; Piśmiennic
twa Starochióskiego i Starowietnamskiego; Folkloru; Wydawnictw 
Encyklopedycznych; Azji Południowo-Wschodniej; Azji i Oceanu 
Spokojnego. Powołano zespół odpowiedzialny za czasopismo poświę
cone naukom społecznym, które będzie wydawane w języku angiels
kim, francuskim i rosyjskim. Oprócz Komitetu Nauk Społecznych 
istnieje w Wietnamie również Akademia Marksistowsko-Leninowskich 
Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym KPW, przekształcona z 
działajęcej wcześniej Komisji КС KPW do spraw Teoretycznych.

Poniżej podano dotychczasowę strukturę Komitetu Nauk Społe
cznych Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

KOMITET NAUK SPOŁECZNYCH

Korniej e_mi^dzy p^cjówkowa
I. Komisja Filozoficzno-Socjologiczna
II. Komisja Nauk Ekonomicznych
III. Komisja Nauk Historycznych
IV. Komisja Nauk Filologicznych
V. Komisja ds. Międzynarodowych Zagadnień Naukowych

Instytuty i inne jednostki organ^acyjni^
1. Instytut Filozofii, Instytut Socjologii, Instytut Nauk Praw

nych, Zakład Geografii
2. Instytut Gospodarki Wietnamskiej, Instytut Gospodarki Świa

towej
3. Instytut Historii, Instytut Etnografii. InstytutJ\rcheologii
4. Instytut Literaturoznewstwa, Instytut Dęzykoznawstwa, Insty

tut Folkloru. Instytut Piśmiennictwa Starochińskiego i Staro
wietnamskiego



5 Instytut Az^x Południowo-Wschodniej, Instytut Azji i Oceanu 
Spokojnego

6. Instytut Infornacji Nauk Społecznych, Instytut Wydawnictw 
Encyklopedycznych

7. Instytut Nauk Społecznych w nieście Hc Szi Mina
8. Czasopismo nauk społecznych /w języku angielskim, francuskim 

i rosyjskim/
9. Wydawnictwo "Nauki Społeczne", Orukernle
10. Zakład Szkolenia i Doskonalenia Pracowników Naukowych
11. Biuro Planowania, Biuro Kodr, Zarząd Współpracy Międzynaro

dowej
12. Zarząd Administracyjny, Komisja Inspekcyjne

Deśli chodzi o potencjał naukowy Komitetu Nauk Społecznycn, 
to zatrudnionych jest w nim około 1 tys. osćt, w tym niewielka 
liczba profesorom, stosunkowo więcej docentów oraz doktorów I i 
II stopnia. DuZę część zatrudnionych stanowię pracownicy nauko
wi o wielolet-nim stażu pracy, największą zsś - młodzi pracowni
cy naukowi i personel pomocniczy. Nakłady na działalność riaukowę 
kształtuję się na niskim poziomie.

Prace badawcze w dziedzinie nauk społecznych nastawione sę 
przede wszystkim ha zaspokojenie potrzeb praktyki społecznej i 
naukowej, W ciągu ostatnich lat podjęto w Komitecie Nauk Społecz
nych interdyscyplinarne badanie niektórych problemów. W remech 
współpracy dwustronnej prowadzone sę z pomyślnymi wynikcmi licz
ne prace wspólne z odpowiednimi zagranicznymi placówkami naukowy
mi.

Badania planowane przez Komitet Nauk Społecznych ne najbliż
sze lata /do roku 1990/ koncentruję aię ns następujących głównych 
kierunkach:

1. Pierwsze fazy okresu przechodzenia dc sccjalizmu.
Kierunek obejmuje takie problemy. Jak: periodyzacja, cechy szcze
gólne 1 crawidłowości rozwoju; eocjainc-klasowa struktura społe
czeństwa; mechanizm kierownictwa partyjnego, administreeji pan- 
strowej i gospodarki narcoowej: zasady eoc jalistyczr.ego gospoda
rowania zespołowego: problem trzech rewolucji: rowclucji w dzie
dzinie stosunków społecznych, rewolucji naukowo-technicznej oraz 
rev^olucji kulturalnej i ideologicznej /przy czym za podstawową



•jwsże się rewolucję neukowo~tecj%nir.zcę/; kulturę socjalistyczne 
i kształtowanie nowej, eocjelistycznej osobowości; eocjalistycz- 
ny model iycia; strategia spoleczno>>gospoderczego rozwoju kreju; 
relacje między gospodarkę a obronnościę kraju; delta rzeki Cun 
Dong i delta Rzeki Czerwonej; Tsy Nguyen /zachodnia górska częśc 
południowego Vdetnamu^; miejsce rejonów wiejskich w strukturze 
społeczno-ekonomicznej krsju itp.

2. Tradycja i współczesność. Kierunek ten obejmuje szereg 
prac dotyczących historii v/ietnamu: historii kultury i cywili
zacji wietnamskiej; paóstwa 1 prawa; gospodarki wietnamskiej^ 
wietnamskiej myśli filozoficznej, e także badać poświęconych fi
lologii: folklorowi wietnameklcmu; piśmiennictwu sterowietnams- 
kiemu 1 kslęgoznawstwu; granatyc'e i leksyce języka wietnamskiego 
itp.

3. Ekonomia socjalizmu. W tym obszarze badania dotyczę: pro
cesu przechodzenia od drobnej wytwórczości do wielkiej produkcji 
socjalistycznej; przemysłowo-rolnej struktury kraju; zerzędzar.la 
gospodarkę w Wietnamie; prawa wartości; rejonizacji ekonomicznej; 
planowania siły roboczej; zagednieć demograficznych w Wietnamxe 
itp.

4. Nauka markelstowsko-leninowska i walka ideologiczna. Tu
taj przedmiotem badać będę: metodologiczne problemy nauk społe
cznych; strategia i wskaźniki rozwoju nauk społecznych; «alka 
irteciogiczna w skali świata /walka z artykomunizmem, maoizmen, 
koncepcjami dezidecloglzscji marksizmu-leninizmu/ i kraju /walka 
między tendencjami kapitalistycznymi i socjalistycznymi w warun
kach okresu przejściowego/ i inne.

5. Zagadnienia międzynarodowe związane z teorię i praktykę 
polityki zagranicznej.

'«Vobec narastajęcei świadomości, ze informacja przyczynia 
się no wzrostu efektywności badań w dziedzinie nauk społecznych, 
w roku 1Э73 utworzono w Komitecie Nauk Społecznych Zakład In
formacji Nauk Społecznych. W roku 1475 Zakład ten został połą
czony z Bibliotekę Nauk SpoŁecznycn - największą w Wlatnaoiie 
placówkę bibliotecznę specjalizujęcę się w tej dziedzinie wiedzy, 
cociadeięcę przeszło 500 tys. tzw. jednostek bibliotecznych, w



tyn wiele cennych wydawnictw zwartych. W wyniku tego polęczonia 
powstał istniejęcy obecnie Instytut Informacji Nauk Społecznych, 
który pełni zarówno funkcje biblioteki publicznej, jak też ośrod
ka informacji naukowej oraz ośrodka centralnego koordynujęcego 
działalność całego systemu komórek Informacyjnych i bibliotek 
istniejęcych w strukturze Komitetu Nauk Społecznych. Strukturę 
organizacyjna Instytutu podano poniżej.

INSTYTUT INFORMACJI NAUK SPOŁECZNYCH

I. Biblioteka

1. Dział Gromadzenia Zbiorów
2. Dział Klasyfikacji i Katalogowania
3. Dział Bibliografii
4. Dział Przechowywania i Zarzędzania Zbiorami
5. Dział Obsługi Czytelników

II. Zakład dyscyplinowych podsystemów informacji naukowej

1. Pracownia Informacji o Filozofii i Socjologii
2. Pracownia Informacji o Naukach Ekonomicznych i Prawnych
3. Pracownia Informacji o Naukach Historycznych
4. Pracownia Informacji o Filologii
5. Pracownia Informacji o Socjalizmie Naukowym
6. Pracownia Informacji o Naukoznawstwie

III. Zakład Teorii Informacji 1 Bibliotekoznawstwa

1. Pracownia Teorii i Metodyki Informacji i Bibliotekarstwa
2. Pracownia Automatyzacji Systdmu Informacyjnego
3. Pracownia Rozpowszechnianie Informacji
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IV. Zakład Reprografix

V. Oział Administracyjny

1. Sekcja Kadr i Admlnietracji 
Z. Sekcja Finansowo-Budżetowa

Obsługą informacyjny ze strony Instytutu Informacji Nauk 
Społecznych objęte sy następujące kategorie użytkowników:

1/ pracownicy naukowi i decydenci■ działajycy w sferze nauk 
społecznych,

2/ wykładowcy uniwersytetów i innych szkół wyższych o pro
filu społecznym, ч

3/ kierownicze kadry partyjne i państwowe,
4/ kierownicze kadry centralnych i terenowych organów admi

nistracji państwowej,
5/ pracownicy zajmujycy się stosowanymi badaniami zjawisk 

społecznych.
Instytut wydaje czasopisma bibliograficzne oraz referujące i 

przeględowe. Jak też miesięcznik; "Infoirmacja o Naukach Społecz- 
nych**, wydawany w nakładzie 3000 egzemplarzy, o objętości 100 
stron.

Instytut systematycznie współpracuje z kilkudziesięcioma 
placówkami naukowymi na świecie. W strukturze Międzynarodowego 
Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych akademii nauk krajów 
socjalistycznych pełni funkcje nerodowego ośrodka infofmacji»

Zgodnie z przyjętę w Wietnamie zasadę scentralizowanego^ste
rowania działalnościę naukowę - Komitet Nauk Społecznych i Narodo
we Centrum Naukowe sę rozwijane w kierunku przyszłego przekształ
cenia ich w Akademię Nauk Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

Tłumaczył z Jęz. rosyjskiego 
Oan Lenart
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OUTLIrJE 0-Г THE OLv'cLGPMt лТ D~ ЗССХйгС SCIENCES 
IN THE SOCIALIST REPUBLIC О Г VIET МАК

S u m m e r y

The erticle deals with past and current problems of the de
velopment of social sciences aoexnst the background of an histo
rical outline of the rise of the Scicislist Reoublic of Vietnam 
and of trie liberating ■lights of the Vietnamese natxon. There ere 
cnaracterized particular stages of organization of scientific 
activities in 4'ietnsni tooetnsr with origin of main scientific 
estabiisnements. In this connection there are described the 
structure and functions of the Social Sciences Committee and mein 
directions of researcn in social sciences. Special attention is 
called to the description of organizational structure of the Ins
titute of Social Sciences Information.

ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫ! НАУК Б СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛ1!КЕ BbETiiJU^A

Р е з ю м е

Статья посБЕщена прошлым к текущим проблемам развития обще- 
стБСЕнкх наук на фене везникноБекия Социалистической Республики 
Ььетнама к осБОбодительной борьбы зьетнамокого народа. Обсужде
ны отдельные этапы организации научной деятельности е СРВ вместе 
С' согданием глазных научных учреждений. В связи с тек охаракте
ризованы: структура и функции Комитета пс общестьенньть! наукам, 
а такг:е основные направления йсследсьанЕ? в области общественных 
наук. Особое зщщанке обрадено на списание организационной струк
туры Института икформапиЕ по обшественным наукам.
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M A T E R I A Ł Y P R Z Y C Z Y N K I

NARTA GRABOWSKA
In^vytut BibIiotekoznawstw& 
i  Inforraacji Nsukcrtej UW

ZAUTOMATYZOWANY KATALOG CENTRALNY 
bibliotek AMERYKAŃSKICH - OCLC

Historia OCLC. Obecne struktura OCLC: podsys
temy i użytkownicy. Zasady wyszukiwanie. OCLC 
w Kent State University, Ohio. Odrębność bazy 
bibliotecznej /OCLC/ od baz bibliograficznycn, 
Nowa końcówka-ininlkcmouter OCLC: Workstation 
M-300. OCLC w orogramach szkół bibliotekars
kich w USA.

W polskiej literaturze fachowej mamy niewiele informacji no 
temat największego na świecie narodowego katalogu centralnego bi
blioteką jakim jest amerykański "Online Computer Library Center”. 
W zasadzie dwie prece uznać można za wartościowy materiał infcr- 
mscyjny? artykuł I. Klempnera "Biblioteki i służby informacyjne 
w USA. Stan aktualny i perspektywy rozwoju" /5/ oraz opracowsr.ie 
b. Socińsłtiej "Międzynarodowe centrum koordynacyjne sieci sysre- 
iTićw informscji bibliotecznej - nowa funkcja.OClC" /1C/. Obydwa



artykuły zamieszczone zostały w -Zeoadnienisch Informacji Nauko
wej". Ponadto, z oostępnej w Polsce literatury obcojęzycznej ne 
ten temat za waZne uznać neleZy; hasło "Ohio College Library Cen
ter" w "Encyclopedia of Library and Information Science" A. Kentc 
/3/. bardzo ciekawy keięZkę Kathleen L. Kaciu&zko; "OCLC A Deca
de of Development, 1967-1977" , której egzemplarz wpłynął o-
statnlo w darze do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warazawle, oraz 
publikowane na bieZęco od ponad dziesięciu lat opracowania i do
niesienia w najwaZnisjszym czasopiómie aaerykaóakim poświęconym 
problemom automatyzacji bibliotek - "Information Technology and 
Libraries" /dawny "Dournal of Library Autornation"/. Artykuły na 
ten temat pojawiaję aię te± co Jakiś czae w różnych czasopiemach 
fachowych, głównie angielsko- i niemieckojęzycznych.

Historia OCLCX X /

OCLC. który to ekrót oznaczał pierwotnie "Ohio College Libra< 
ry Center", powstał w 1967 roku na terenie etanu Ohio w USA w wy
niku współpracy Ohio College Association /ОСА/ /2/ i Ohio Library 
Association /OJLA/ /9/. Na poczętku Jego istnienia 5Д biblioteki 
róZnych szkół wyZszych zaczęły tworzyć regionalnę sieć komputero- 
wę w celu prowadzenia wspólnego, zautomatyzowanego katalogowania 
centralnego swoich zbiorów. Docelowym załoZeniem systemu było 
wprowadzanie do komputera poprzez terminale opisów katalogowych 
publikacji wpływaJęcych na bieZęco do bibliotek członkowskich 
CCLC. KaZda nową pozycja miała posiadać w systemie Jeden opis, 
który sporzędzany miał być przez bibliotekę, które pierwsza zgło
siła danę pozycję do systemu. Pozostałe biblioteki dołęczać miały 
jedynie swoje sigluro do listy bibliotek posiadaJęcych danę pozy- 
cj?•'^yetępujęce w rekordzie poniZeJ danego opisu katalogowego. 
Każda z bibliotek członkowskich mogła następnie zamawiać z cen
trali w trybie offline dowolnę liczbę drukowanych kart katalogo-

'''Recenzja szczegółowa tej księżki, autorstwa H. Grabowskiej, u- 
kaZe się w "Przeględzie Bibliotecznym".

/ w  /
'Per. także omówienie powstania i rozwoju OCLC w cytowanych
artykułach I, Kiempnere /5/ i B. SosińskieJ /10/,
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д/ych do swojego katalogu centralnego oraz, z czasem, posiadejęc 
tcriuinai, korzystać z katalogu centralnego w trybie online, 
uszczędność nakładów pracy na katalogowanie była więc ogromna; 
każda nowa pozycja katalogowana miała być tylko Jeden raz dla 54 
bibliotek i dodatkowo można było'zlokalizować pozycje nie iatnie- 
Jęce w danej- bibliotece* aby ewentualnie spromidzlć Je dla użytko* 
wnika. Przyjęto, że wprowadzane do systemu materiały katalogowa
ne będę według drugiego wydania *^Апд1о-Аяег1сап Cataloging Rules" 
/znanego w skrócie Jako AACR2/ w formacie MARC.

Pierwsze prace nad uruchamianiem systemu prowadzone w la
tach 1967-1969 miały charakter teoretyczny. W okresie tym wykona
no szereg projektów i symulacji* a także przygotowywano biblio
teki członkowskie do udziału w eystemie. Centrum komputerowe OCLC 
zlokalizowano Ohio State University w Columbus* Ohio, gdzie^za
instalowano 4 komputery typu IBM: 360/75, 360/50, 7094 i 1620. 
Fierwazym dyrektorem OCLC został Frederic G. Kilgour, który miał 
już wówczas za sobę udział w wielu pracach zwlęzanych z automaty
zację bibliotek prowadzonych w tym okresie przez Bibliotekę Kon- 
rresu i Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek. W 1968 roku został 
on także pierwszym redaktorem czasopisma "Oournal of Library Auto
mation". F*G. Kilgour, zanim został dyrektorem OCLC, pracował nad 
automatyzację biblioteki w Yale University.

Dopiero w llpcu 1970 roku uruchomiono produkcję kart katalo
gowych w trybie offline /4/ w kooperacji z Bibliotekę Kongresu, 
której to opisy katalogowe na taśmach magnetycznych wykorzystywa
no na poczętku do uruchomienia OCLC. Były to wówczas opisy wyłę- 
cznie wydawnictw zwartych w Języku angielskim. Biblioteki człon
kowskie mogły wówczas zamawiać z Centrum w Columbus karty katalo
gowe z opisów wykonywanych przez the Ohio State University Libra
ries oraz Bibliotekę Kongresu i wprowadzanych do systemu na taś
mach magnetycznych, używejęc do tego celu numerów kart Biblioteki 
Kongresu zaczynajęcych się od cyfry "69" i wyżaj. Co tydzień zbiór 
zamówień składany na kartach perforowanych przez biblioteki człon
kowskie konfrontowano z taśmami magnetycznymi w Columbus i te opi
sy* które biblioteki zamawiały, zaopatrywane były w sigla infor- 
mujęce o tym* że biblioteka, ta. lub biblioteki te posiadaję danę 
pozycję. W tym okresie biblioteki OCLC,z wyjętkiem the Ohio State



University Lxbreries i Biblioteki Kongrssc, nie wykonyy,'aiy opisó»*' 
katalogowych na rzecz systemu e ich prace kataiogovve ograniczały 
się do wykonywania w sposób tradycyjny opisów wydawnictw zwartych 
nie zidentyfikowanych w zbiorach OCLC oraz innych, poza wydaw
nictwami zwartymi, typów dokumentów. 3u± w tym okresie oszczęd
ności nakładów finansowych na katalogowanie w poszczególnych bi
bliotekach były ogromne,

OCLC nie był pierwszym systemem w USA produkujęcym karty ka
talogowe w trybie offline. Wcześniej, na podobnej zasedzie praco
wały już: the New England Library Information Network, znany ja
ko NELINET, University of Chicago i the Georgia Institute of Te
chnology, Dednakże. wprowadzenie przez OCLC katalogowania online 
w 1971 roku było niewątpliwie posunięciem pionierskim. Wprawdzie 
w USA istniał już od 1970 roku jedyny system katalogowanie online 
w the Shawnee Mission Public Schools in Shawnee Mission, Kansas, 
lecz system ten nie pracował w oparciu о zasady MARC /6/. W okre
sie uruchamiania katalogowanie online w OCLC oraz dostępu do ka
talogu centralnego w tym samym trybie, jednę z zasadniczych kwe
stii było zbudowanie odrębnej sieci telekomunikacyjnej łęczęcej 
terminale z Jednostkę centralnę. American Telephone-'and Tele- 
grapn Company /AT&T/ Long Lines Division podjęła się tego zadania, 
które wykonała w połowie sierpnia 1971 roku. Powstała osobna sieć 
telekomunikacyjne OCLC, którę nazwano później OHIONET. a 25 sierp> 
nie 1971 roku uruchomiono katalogowanie online i na tej samej za
sadzie udostępniono katalog centralny OCLC. Opisy można było wy
szukiwać wg trzech kluczy wyszukiwawczych:
1/ nazwisko autora-tytuł /name-tittle/,
2/ nazwisko autora /пате/,
3/ numer karty Biblioteki Kongresu /LCCN/.

Eksperyment "Ohio College Library Center" okazał się wielkim 
sukcesem i wkrótce inne biblioteki stanu Ohio zaczęły przyłączać 
się do systemu.

Uruchomienie OCLC wymagało naturalnie dużych nakładów finan
sowych. Oednakże, OCLC od poczętku swego istnienia pomyślany był 
jako instytucje niedochodowe /non-for-profit organization/, a ka
pitał poczętkowy utworzony zosteł ze składek bibliotek członkows
kich oraz z darów. Instytucjami, które wsparły wówczas OCLC były:



Federalne Biuro Oświaty /United States Office of Education/, Ra
da Rczwo^Ju Bibliotek /Council for Library Resources, Inc,/, Bi- 
blioteks Stanowa Ohio /the State Library of Ohio/ i Narodowa Bi
blioteka Rolnicza /the National Agricultural Library/,

W poczętkach lat siedemdziesiątych CCLC zaczął gwałtownie 
si^ rozwijać. Ponieważ do systemu zaczęły zgłaszać swój akces bi
blioteki innych stenów USA, poczętkowo ościennych, a później 1 
odległych, baza danych szybko rosła.

Przyłączanie się bibliotek innych stenów do OCLC odbywało 
się na zasadzie tworzenia regionalnych sieci bibliotek jednego 
lub kilku sęsiedujęcych ze sobę stanów na wzór sytuacji w Ohio, 
przy czym każdy region budoweł włssnę sieć telekomunikacyjnę, 
którę w.całości podłęczano noetępnie do CCLC. W ten sposób na 
terenie Stanór^ Zjednoczonych powstało 18 regionalnych sieci te- 
lekcmunikacyjnych umożliwiających dostęp do OCLC, Sę to obecnie 
następujęce sieci:
1, AKiICOS - AMIGOS Bibliographic Council - z siedzibę w Dallas 

/Teksas/,
2, BCR - Bibliographical Center for Research - z siedzibę w Den

ver /Colorado/,
BCR - Eastern Office - z siedzibę w Lawrence /Kansas/,

3, CAPCON - Capitcl Consortium Network - z siedzibę w Waszyngto
nie,

4, FEDLINK - Federal Library Committee - z siedzibę w we82:yngto- 
nxe,

5, ILLIf'lET - ILLINET Bibliographic Data, Base Services - z sie
dzibę w Springfield /Illinois/,

6, INCOLSA - Indianę Cooperative Library Services Authority - 
z siedzibę w Indianapolls /Indiana/,

7, MINITEX - Minnesota Interllbrary Telecomunlcations Exchange - 
z siedzibę w Minneapolis /Minnesota/,

8, MLC - Michigan Library Consortium - z siedzibę w Lansmg /Mi
chigan/, ,

9, MLNC - Missouri Library Network Согр, - z siedzibę w St,Louis 
/Missouri/,

1Q.NEBASE - Nebraska Library Commission - z siedzibę w Lincoln, 
/Nebraska/.
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11. NELINET, Inc. - 2 siedzibę w Newton /Massachusetts/,
12. OHIONET *• 2 8 led2 ibę w Columbus /Ohio/,
13. PALINET - 2 8 ied2 lbę w Filadelfii, /Pennsylvania/,
14. PRLC - Pittsburg Regional Library Center - 2 siedzibę w Pitts- 

burghu /Pennsylvania/,
15. 30LINET—  Southeastern Library Network - z siedzibę w Atlan

ta /Georgia/,
16.,SUNY - State University of New York - z siedzibę w Albany,

/New York/,
17. WILS • Wisconsin Interlibrary Services - z siedzibę w Madi<- 

son /Wisconsin/,
16. OCLC Western - z siedzibę w Claremont /California/,

OCLC Western, Portland Office > z siedzibę w Portland /Ore
gon/.
OCLC Western, Seattle Office - z 'siedzibę w Seattle /Washing
ton/ /7/.
Równocześnie z przyłęczaniero się poszczególnych regionów 

USA do OCLC następowała rozbudowa'samego systemu. Oprócz katalo
gowanych dotychczas wyłęcznie wydawnictw zwartych w języku angiel
skim, z czasem zaczęto wprowadzać do systemu opisy wydawnictw 
zwartych we wszystkich Językach posługujęcych się alfabetem ła
cińskim. W 1975 roku rozpoczęto opracowywanie wydawnictw cięg- 
iych. Prowadzone wówczas przez Bibliotekę Kongresu badanie 
CONSER /Conversion of Serials Project/ desygnowały właśnie OCLC 
na narodowę bazę danych wydawnictw clęgłych. W tym samym roku oc 
trzech istniejęcych juZ kluczy wyszukiwawczych dołęczono następ
ne trzy: wg ISBN, ISSN i COOEN-u, w zwięzku z czym moZna było te
raz dokonywać poszukiwań wg 6 róZnych kluczy wyszukiwawczych, ud 
1976 roku rozpoczęto retrospektywne opracowywanie dokumentów o- 
raz do systemu zaczęto wprowadzać opisy map, nut, filmów, płyt 
gramofonowych i rękopisów. OCLC rozbudowywuje także w tym okre
sie swoję bazę technicznę; naatępuje zamiana zbyt słabych kompu
terów typu IBM na Sigmy. Znacznie zwiększa się także liczba per
sonelu. Oość istotnym wydarzeniem w 1976 roku była decyzja Go
vernment Printing Office /GPO/ przystępienia do OCLC i drukowa
nia miesięcznego katalogu wydawnictw urzędowych USA / ‘‘Monthly Ca
talog of Government Puclications”/ w oparciu о opisy OCLC, W wy-
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ntku tcj decyzji sieć poned 100 bibliotek federalnych /FEDLINK- 
Federal Library Committee/ przyłączona została do OCLC/.

Wcbec tak szerokiego zasięgu działania OCLC zaczęł prze
kształcać się w sieć nerodowę i w zwlęzku z tym w 1977 roku zmie
nia swój ę nazwę z dotychczasowej "Ohio College Library Center" 
na "Online Computer Library Center, Inc," przekształcajęc aię 
równocześnie w niezależnę korporację. l choć nigdy żaden oficjal
ny dokument w USA nie powoływał do Życia takiej instytucji, a 
sieci regionalne bibliotek powstawały spontanicznie - OCLC stcało 
się narodowym katalogiem centralnym bibliotek Stanów Zjednoczo
nych Ameryki pełnięcym dodatkowo szereg innych funkcji ułatwdia^ 
jęcych pracę bibliotek członkowskich tego systemu.

W 1961 roku OCLC przeniósł aię do pięknej , nowej 8iedzłi.UEy 
w Dublinie k/Cclumbue, Ohio. .W okresie od przekształcenia 
w niezaleZnę korporację, tj. od 1977 roku, uruchomiono dal«j w 
kwietniu 1979 roku Podsystem WypoZyczeń Mlędzybibliotecznycłn 
/Interlibrary Lóan Subsystem/,jesienlę 1980 roku ruszył Poefŝ ye- 
tem Nazw i Adresów Instytucji /Name-Address Directory/, a w Ii%>> 
CU 1981 roku uruchomiono Podsystem Gromadzenia /Acquisition su£t- 
system/.

Obecna strukturę OCLC

Obecnie do systemu OCLC na zasadzie pełnego członkostwa me- 
leży ponad 3200 bibliotek amerykańskich różnego typu. Oznacza^ tta. 
że biblioteki te sę zobowięzane do wprowadzania do systemu opniasóm 
wszystkich typów dokumentów opracowywanych w OCLC,wpływajęcycdb na 
bieżąco $io tych bibliotek, jak również są użytkownikami OCLG: w  
trybie online. Członkowie ci noszę nazwę "participants". Ш ttfąŁ 
grupie rozróżnia się jednak trzy kategorie użytkowników: bżfrJIra'- 
teki, które wprowadzają dehe do katalogu centralnego w tryfalie 
online, tzw. "online participants"; biblioteki, które wprowetdza- 
ją swoje opisy na taśmach magnetycznych w większych partiaclr 
jednorazowo, np. Biblioteka Kongresu, sę to tzw. "tapeloading 
participants" oraz inne instytucje, które w pełni korzystają z 
wszystkich podsystemów OCLC. lecz same nie wprowadzaję danychr do 
katalogu centralnego, tzw. "nor.librery participants”. Wszystkie
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te trzy kategorie użytkowników korzysteję w trybie online z wszy-̂  
stkich podsystemów OCLC i nazywają, się "Gonersi MemOersStruk^ 
turę tej właśnie grupy użytkowników OCLC /głównie biblxotek/, po
kazuje diagram w artykule 6. Sosińskiej na str, 102 /1C/, Ponadto 
wiele innych instytucji Korzysta z syetenu. Nie maję one jednak 
prawa pełnego członkostwa, Sę to tzw. ’'non-participants'’. Insty
tucje te nie wprowadzają danych do systemu, a jedynie korzystają 
z produktów OCLC. Należą do nich tzw, “special users*', np,szkoły 
bibliotekarskie, które korzystają z systemu w celach dydaktycz
nych, następnie, tzw. "partial users", którzy korzystają tylko z 
niektórych podsystemów OCLC i tzw, "processing center client",tj. 
klienci korzystający z systemu w celu uzyskania serwisu SOI. W ka
tegorii “non-participants" liczbę użytkowników szacuje się na o- 
koło 2800, Tak więc łącznie z OCLC korzysta ponad 5000 użytkow
ników.

Obecnie OCLC składa się z następujących podsystemów;
1. Centralny Katalog Online /Online Union Catalog/ - od 1971 r,
2, Podsystem Katalogowania /Cataloging Subsystem/ - 1971,
5. Podsystem Kontroli Czasopism /Serials Control Subsystem/ - 

1S75.
4. Podsystem Opracowania Retrospektyv/nego Zbiorów /Retrospective 

Conversion Service/ - 1975,
5, Podsystem ifVypożyczen Międzybibliotecznych /Interlibrary Loan 

SuDsystem/ - 1979.
5. Podsystem Nazw i Adresów Instytucji /Name-Address Directory/

- 1980.
7. Podsystem Gromadzenia /Acquisition Subsystem/ - 1981.
8. Pcdsystem Opracowania Mikroform /Major Microform Project/ -

1963. ’
Podsystemy 1 .2 ,3,5,7 zostały omówione w artykule B, Sosińs- 

Kiej /10/, toteż nie nęczieray tursj rr.Owic o nich szerzej. iVarto 
tylko uściślić niektóre informacje i uaktualnić dane.

Centralny Katalog Online zawiera obecnie blisko 10 min. opi
sów dokumentów. Podsystem Katalogowania obejmuje opracowanie wy
dawnictw zwartych /od 1971 roku/, a także opracowanie czasopism 
/od 1975 roku/, oraz opracowanie map. nut. filmów, płyt gramofo
nowych, rękopisów i retrospektywne opracowanie zbiOrow /wszystko
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od 1976 roKu/. Kietorial z tego bloku wchodzęcy do Katalogti Cen
tralnego Online etanowi podstawę aryezukiwanie w CCLC. Możne go 
przeszukiwać obecnie wg 9 różnych kluczy wyszuKlwewczych:
1/ tytuł /title/,
2/ nazwisko autora - tytuł /name-title/,
3/ nazwisko.autora /name/,
Д/ numer karty Biblioteki Kongresu /LCCN/,
6/ międzynarodowy znormalizowany numer księżki /International 

Standard Book Number - ISBN/,
6/ międzynarodowy znormalizowany numer czesoplema /International 

Standard Serial Number - ISSN/,
7/ COCEN - pięcio- lub szeócioznakowy kod dla tytułów czasopism, 

stworzony przez Chemical Abstracts Service i ogólnie zsakcep- 
rcwany g

8/ numer kontrolny w OCLC /OCLC file control number/,
9/ numor dokumentu urzędowego /government document number/.

Pierwsze trzy klucze wyszukiwawcze oparte sę ne prostej za
sadzie przecinków. I tok, dla wyszukiwania wg tytułu /title/ do
kumentu należy, po uruchomieniu terminala i dokonaniu procedury 
newlęzanie kontaktu z systemem /log-in procedure/, podać pierw
sza trzy litery pierwszego słowa tytułu dokumentu, przecinak, 
pierwsze dwie litery drugiego słowa tytułu, przecinek, pierwsze 
dwie litery trzeciego słowa tytułu, przecinek i pierwszę literę 
czwartego słowa tytułu dokumentu opuszczając w językach: angiel
skim, niemieckim, francuskim, itd., odpowiednie przedimki. Tak 
więc dla publikacji:

Brothers, Doyce
iVhat every woman should know about men. 

charakteryetyka wyszukiwawcze wyglądać będzie następująco: 
w^ta,ev,wo,s

Dak widać, w charakterystyce wyszukiwawczej muszą się zna
leźć Ъ przecinki. Oprócz wymienionej kombinacji 3,2,2,i dopusz
czalne są również kombinacje: 3,2,1,! : 3,1,2,1 oraz 3,i,l,l. 
Stąd omawianą publikację odszukiwać można wg poniższych wzorów: 

whe,ev,wo,s 
wha,ev,w.s
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whe,e,wo,6
wrfia«e,Vi(*s.

Naturalnie, pierwsza z wymienionych charakterystyk wyszuki
wawczych Jest najbardziej szczegółowe 1 w odpowiedzi otrzymamy 
mniej tytułów, a ostatnia z wymienionych charakterystyk Jest naj
bardziej ogólna i w odpowiedzi otrzymamy więcej tytułów.

Ola publikacji posiadającej tytuł składajęcy się np. z 
Jednego tylko wyrazu charakterystyka wyszukiwawcza będzie, wyglę- 
dała następujęco:

Rogers, A. Robert 
The Humanities.

charakterystyka wyszukiwawcza będzie 
hum,,,

Sytuacja wyględa podobnie w dwóch pozostałych kluczach wy
szukiwawczych. Przy wyszukiwaniu wg nazwiska autora /папе/ obo- 
więzuje podanie pierwszych 4 liter nazwiska, przecinek, pierw
szych trzech liter imienia, przecinek, i ewentualnie pierwszej 
litery elementu środkowego nazwiska /drugie imię lub przydomek/.
W tym kluczu obowięzuję więc 2 przecinki według wzoru: 4.3,1.
Tak więc, dla nazwiska Marta Maria Grabowska charakterystyka wy
szukiwawcza wyględa Jak następuje: 

grab,mar,m
Ola ułatwienia wyszukiwania według tego klucza dopuszcza, się 

również kombinacje: 4,2,1; 4,1,1 ; 4,3, ; 4,1^ I znowu pai^ętac 
trzeba, że w przypadku charakterystyki wg wzoru 4,3,1 otrzymamy 
mniej nazwisk, a w przypadku charakterystyki wg wzoru np. 4,1, 
otrzymamy więcej nazwisk, co utrudni nam nieco znalezienie właś
ciwego autora.

Przy użyciu klucza autorskiego dopuszczalne Jest też wyszu
kiwanie wg nazwy instytucji sprawczej lub nazwy konferencji /cor
porate or conference name/. Dodaje się wówczas przed charakterys
tykę wyszukiwawczę znaczek Tak więc. np. dla nazwy "Stowa
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich" charakterystyka wyszukiwawcza 
będzie wyględała:

■stow.bib,p I
W trzecim kluczu wyszukiwawczym wg nazwiska autora i tytułu 

dokumentu /name-title/ obowięzuje tylko Jeden przecinek oddzie-
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lająjcy pierwsze cztery litery nazwiska autora dokumentu od pierw
szych czterech liter tytułu dokumentu wg wzoru 4,4. Dopuszczalne 
sę też kombinacje: 4.3 ; 3.4 ; 3,3. Np. dla publikacji:

■ Bond, Michael '
Paddington abroad.

charakterystyka wyszukiwawcza będzie wyglgdała jak następuje: 
bond^padd ; bond«pad ; bon,padd lub bon.pad 

Tak więc i w zależności od liczby przecinków,oddzielajęcych 
elementy charakterystyki wyszukiwawczej, system rozpoznaje klucz 
wyszukiwawczy; tytuł - 3 przecinki, autor - Z przecinki, autor - 
tytuł - 1 przecinek. Zasada jest prosta lecz sytuacja komplikuje 
się nieco dla użytkownika, gdy np. w tytule występuje cyfra a 
nie wyraz czy też gdy nazwisko jest bardziej skomplikowane np. 
z myślnikiem. Również często zdarza,się. że nazwisko autora lub 
tytuł nie maję wystarczajęcej liczby liter w wyrazach do wymaga
nego klucza, np. poniżej 4 w tytule w kluczu autorsko-tytułowym 
itd. Pamiętać wówczas należy o użyciu ’'a " /circumflex/, który 
oznacza, że wyraz w charakterystyce nie posiada więcej liter i 
system nie powinien wykazywać innych tytułów. Zasada odcinania 
części wyrazów w trzech omówionych powyżej kluczach wyszukiwaw
czych nazywa się "truncation". Stęd charakterystyki dokumentów 
sporzędzane wg trzech powyższych kluczy wyszukiwawczych nazywaję 
się "truncation entries".

Pozostałe klucze wyszukiwawcze sę o wiele prostsze i wymaga- 
ję podania jedynie odpowiedniego symbolu: sygnatury Biblioteki 
Kongresu, ISBN, ISSN. CODEN-u, numeru kontrolnego OCLC lub symbo
lu dokumentu urzędowego. Sednekże, w tym przypadku użytkownik ma 
pewne trudności z dotarciem do tych numerów, aby użyć je jako 
klucze wyszukiwawcze. Ponadto, używajęc niektórych z nich pamię
tać należy o apecjalnych symbolach, np. numer kontrolny OCLC mu
si być zawsze poprzedzony znakiem ,

Tylko w "truncation entries” dopuszczę się używanie określ- 
ników uściślajęcych zapytanie informacyjne. Mogę to być określni- 
ki dotycżęce formy dokumentu lub roku jego wydania. W charaktery
styce wyszukiwawczej występuję one zawsze po kresce ukośnej, WTy- 
ględa to jak następuje:
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о dla formy dokumentu dopuszczalne sę następujące określnlki: 
bks > books /księżki/ 
mss - irfanuscripts /rękopisy/ 
nap - maps /тару/
med - media materials /filmy,' slajdy, wideokasety/
SCO - mus-ic scores /nuty/
ser - serials /czasopisma, gazety/
rec - sound recordings /płyty gramofonowe/

> dla roku lub lat wydania dokumentu dopuszczalne sę nastęoujęce 
określniki: /poczęwszy od 1971 roku/:
1971 1971-4 1971-
197? 1971-80
19?? -1971

tak więc, charakterystyki wyszukiwawcze będę wyględać następujęco: 
whe,ev,wo.s/1979 
wha.ev,wo,s/bks
wna,ev,wo,s/l979/bks itd.

Użytkownik pamiętać też musi, źe w tych trzech rodzsjacb 
kluczy wyszukiwawczych należy używać wyięcznie małych liter a 
m e  dużych i że w ogóle pytanie informacyjne w jakimkolwiek, klu
czu wyszu к iwa rączym można zarzęc zadawać tylko wtedy, gdy kursor 
na ekranie /małe światełko/ sprowadzony jest do pozycji wyjecio- 
wej /home position/, tj. znajduje się w lewym górnym rogu ekra..u. 
Również po zadaniu pytania należy nacisnęć klawisze DISPLAY, 
RECORD i SEND w odpowiednich kombinacjach. Gdy opis dokumentu 
po;;avvia się na елгаше zazwyczaj jest tak, że cały w formacie 
f-iARC nie mieści się przy jednym wyświetleniu. Należy zetem nau
czyć się operowania rozkazami "ns" /next ^creen •» następny 
■ ekran’Vj "os" - /orevious screen - poprzedni "ekran”/* itd. /11/.

vV odpowiedzi na zadane pytanie w jakimkolwiek z oinóvrionych 
powyżej kluczy v/yszukiwawczych możemy naturalnie otrzymać opis/y/ 
ledneąo dokumentu lufc, częściej, opisy wielu rożnych dokumentów. 
Bęczie rak wtedy, gdy rip. autorem, którego poszukujemy jest Dohn 
Brown. Pod tym nazwiskiem system z oewnościę posiada kilkaset o- 
pisóK najróżniejszych dokumentów, .V OCLC, o ile pod nasłem tego 
roozeju istnieje w systemie więcej niż 50 opisów, na ekranie po
jawia się pytanie: ’•YeS or NC". Wybranie przez nas “NO" oznacza t



że nie będziemy kontynuować poszukiwania ponieważ pytanie naeze 
zadamy ponownie w sposób bardziej uściślony lub zmienimy strate
gię wyszukiwanie. Natomiast, jeśli wybierzemy "yes" - system od
powie najpierw wyświetleniem zestawienia statystycznego wg typów 
aokumentów. a w ifch obrębie wg dat wydania. Po dokonaniu przez 
nas wyboru typu dokumentu i kategorii lat wydania - otrzymamy 
skrócone opisy relewantnych pozycji i dopiero z nich wybieramy 
interesujęcę nas pozycję ,rozwijejęc opis do pełnego. 2 tego punk
tu, używajęc rozkazu "gp" /дгоир display/ możemy zawsze powrócić 
bezpośrednio do zestawienia statystycznego, aby wybrać inny typ 
dokumentu lub innę kategorię lat wydanie w obrębie przeszukiwane
go przez nas hasła.

OCLC w Bibliotece Kent State University, Ohio

W Bibliotece Głównej Kent State University, Ohio. gdzie mia
łam okazję stale przez poned 9 miesięcy korzystać z OCLC,zain
stalowane były 4 terminale dostępne dla' użytkowników biblioteki 
przez cały czes pracy systemu. Obok terminali leżała instrukcja 
jak sccsować wymienione klucze wyszukiwawcze. Nikt nie prowadzi 
tu szkolenia użytkowników /studentów czy pracowników/ jak korzy
stać z systemu. Zakłada się, że każdy uczeń kończący szkołę śred
nią i przychodzący na uniwersytet potrafi uruchomić terminal kom
putera tak, jak potrafi korzystać z radia, telewizora czy prowa
dzić samochód. Naukę tego typu rozpoczyna się tutaj już w szkole 
podstawowej. Tak więc, pozę ogólnymi 4vyjaśnienlami do jakiego 
typu systemu podłączone są końcówki /zwykle w ramach projekcji 
filmu o bibliotece, który to film student może, ale nie musi o- 
bejrzeć w dziale materiałów audiowizualnych biblioteki/, po za
poznaniu się z instrukcję, użytkownik przystępuje samodzielnie 
do wyszukiwania informacji. Naturalnie, dla początkującego stu
denta najwygodniejsze są pierwsze trzy klucze wyszukiwawcze, bo 
zwykle nie jest on obeznany z numerami typu ISBO, ISSN, CCDEN, 
itd. Tylko w trudnych prz^'padkach użytkownik decyduje się pro
sić o pomoc siedzącego w pobliżu pracownika informacji. Wśród 
użytkowników korzystających z systemu dłużej widać już dużą swo- 
bocę poruszanie się po całej bazie danych przy użyciu różnych
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kluczy wyszukiwawczych. Warto dodać, te Kent State University 
był Jednyni z tych 54 szkół wyższych, które w 1967 roku utworzyły 
OCLC, 8 obecny dyrektor szkoły bibliotekarskiej w tym uniwersyte
cie, prof. A. Robert Rogers był w grupie osób zakładajęcych OCLC.

Odrębność bazy bibliotecznej /OCLC/ od baz bibliograficznych

W niniejszym artykule nie ma miejsca na szczegółowe omawia
nie instrukcji korzystania z katalogu online OCLC. Podkreślić . 
jednak trzeba wyraźnie, że wszystkie klucze wyszukiwawcze, jak 
widać, maję charakter formalny i nie ma tu żadnych elementów wy
szukiwania rzeczowego. OCLC podejmowało dwukrotnie próby wprowa
dzania wyszukiwania rzeczowego: w 1974 roku próbowano zaadapto
wać jeden z trzech następujących systemów wyszukiwanie rzeczowe
go: Lockheed DIALOG, System Development Corporation's ORBIT oraz 
Battelle Memorial Institutes's BASIS 70, a w 1975 roku próbowano 
zastosować Retrieval System STAIRS /6/. Obydwie próby zakoóczyły 
się fiaskiem i do dziś sprawa ta nie została rozwiązana.

Dednakże, przy okazji tych badań stwierdzono, że typowe ba
za danych bibliograficznych, jakę jest DIALOG, czy ORBIT,różni 
się zasadniczo od bazy bibliotecznej typu OCLC przede wszystkim 
cnarakterem gromadzonych materiałów:- beza biblioteczne gromadzi 
opisy głównie wydawnictw zwartych, czasopism jako całości, doku
mentów specjalnych /nuty, mapy, ryciny, itd./, podczas, gdy DIALOG 
czy ORBIT operuję głównie artykułami. Głębokość opracowania rze
czowego jest więc zasadniczo różna i język inforraacyjno-wyszuki- 
wawczy bazy danych bibliograficznych typu DIALOG nie de się prze
nieść na bazę bibliotecznę. Muszę to być dwa różne języki infor- 
macyjno-wyszukiwawcze o różnej głębokości, e co za tym idzie - o 
różnym słownictwie, różnej budowie i różnych zasadach wyszukiwa
nia. Trudno zatem uznać, ze OCLC jest skojarzeniem bezy biblio
graficznej z bibliotecznę /10/. Nawet przy założeniu, że OCLC i 
np, DIALOG maję zakres pełny /w skład DIALOG-u wchodzi obecnie 
515 różnych specjalnych baz danych właściwie z wszystkich dzie
dzin wiedzy/, to i w tym przypadku sę one nieporównywalne z punk
tu widzenie budowy ewentualnego języka informacyjno-wyszukiwaw
czego. Bezcelowe Jest też podawanie lokalizacji do artykułów . w
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bezie blbllogreficznej. Nb obecnym eceple rozwroju zeutomatyzowa» 
nych syeteroów Informacyjnych te dwa typy bez mog^ się Jedynie u— 
zupełniać.

Brak możliwości wyszukiwania rzeczowego Jest nlewętpliwie 
nledogodnościę w OCLC. Drugim minusem tego systemu Jest nieznana 
w zeeadzle liczba powtórzeń opisów tych semych dokumentów w kata
logu centralnym OCLC. Problem polega na tym, że nie ma sposobu 
sprawdzenia czy w danej partii opisów wpływajęcych do systemu na 
taśmach magnetycznych, np. z eibliotekl Kongresu, nie ma opisów, 
które istnieję Już w systemie 1 pochodzę z bleżęcego katalogowa
nia online. Ponadto, często osoby katalogujęce w trybie online, 
na skutek własnej pomyłki wprowadzaJę do systemu opis nie do- 
tarłwszy uprzednio do istniejęcegó Już opisu w systemie, lub nie 
uznawszy go za opis właściwy. Oest to naturalnie sytuacja niedo- 
puszczelna w normalnym katalogu kartkowym. W połowie lat siedem- 
dzieslętych, gdy problem ten zaczęł narastać, próbowano zabezpie
czać system przed tego rodzaju pomyłkami lecz w zasadzie do dzi
siaj sprawa nie Jest rozwięzena. Na przykład,użytkownik zamiast 
Jednego opisu danej publikacji z zełęczonyml wszystkimi sigłami 
bibliotek posiadajęcych dany dokument, otrzymuje najpierw opisy 
quasi-skrócone wszystkich pełnych opisów danej publikacji /pierw
sze elementy opisów/; następnie musi obejrzeć /rozwinąć/ wszyst
kie, aby np. uzyskać pełny zestaw lokalizacji dokumentu, lub, w 
przypadku czasopism, zorientować się w pełnym ciągu danego tytu
łu. »Vsrto dodać, że sigla podawane sę pod opisem dokumentu w po
staci trzyliterowego skrótu /np. dla Kent State University - KSU/ 
i uporządkowane są wg stanów USA. Nie wszystkie sigla łatwo roz
wiązać,toteż w pobliżu terminala znajduje się zwykle aktualny wy
druk wszystkich siglii i ich rozwiązań. Informację tę można też 
uzyskać poprzez Podsystem Nazw i Adresów Instytucji, zresztą zna
cznie szerszy niż tylko same biblioteki, bo podający też nazwy 1 
adresy wydawców, księgarzy, itd, Jest to Jednak procedura skomp
likowana i przeciętny użytkownik woli korzystać z wersji drukowa
nej tego zestawienie. W każdym razie w systemie nie istnieje mo
żliwość uzyskania rozwiązań wszystkich siglii.bibliotek dołączo
nych do Jednego opisu dokumentu przy użyciu jakiegoś jednego kon
kretnego rozkazu maszynowego.
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Wreszcie, trzecim rosnkamertem systemu - zdaniem ^ego projek
tantów - jest długi tzw. "response time", tj. czas oczekiwania 
na odpowiedź systemu od momentu zakończenie zadawanie pytania w 
trybie online. W OCLC wynosi on obecnie do 6 sekund. W głównej 
siedzibie OCLC w Dublinie, Ohio. uznaje się. że jest on... nie
dopuszczalny !

* Wszystkie pozostałe podsystemy OCLC powstały później i sta
nowię rozwinięcie poczętkowej idei tego systemu. Podsystem Kon
troli Czasopism, oprócz zasadniczych prac katalogowych rozwinę! 
tzw. “check-in and claiming components”. Oznacza to, że w przy
padku procedury "check-in" system automatycznie sprawdza, czy do 
biblioteki wpływają bieżące numery czasopism, a jeśli któregoś 
brakuje - sam tworzy listę brakujących numerów i przekazuje upom
nienia wydawcom /claiming component/. Ostatnio, w tym Podsystemie 
istnieje też możliwość tworzenia list zbiorczych czasopism dla o- 
kreślonej grupy bibliotek /union list component/, gdzie w opisie 
oprócz lokalizacji danego czasopisma podawene są informacje ja
kie roczniki lub numery danego czasopisma biblioteki te posiada

li.
Opracowanie retrospektywne zbiorów biblioteki mogą prowadzić 

samodzielnie lub też zlecać to Centrali w Dublinie. 3est tam za- 
instalowanycn 30 terminali przeznaczonych tv'lko do tego celu,pra
cujących ne dwie zmiany, przy pełnej obsadzie osobowej.

Podsystem Wypożyczeń Międzybibliotecznych został omówiony w 
artykule 5. Soslnskiej /10/, jednak dodać trzeba, ze użytkownik 
składa zamówienia poprzez bibliotekarza, który nadzoruje ceły 
croces wypożyczanie międzybibliotecznego w donej bibliotece.
2 czerwca iS83 roku dokonano 4-milionowego wypożyczenie między
bibliotecznego w OCLC /8/.

Podsystem Nazw i Adresów Instytucji wspomaga w zasadzie Pod
system Wypożyczeń Międzybibliotecznych i Podsystem Gromadzenia.
VY Poosystemie tym obowiązuje 0 różnych kluczy wyszukiwawczych, 
m.in. wg r:azwy instytucji, kodu wydawcy z ISBN, kodu instytucji 
w OCLC, itd. Konstrukcja tych kluczy wyszukiwawczych jest podob
na do omawianych w związku z Katalogiem Centralnym Online i mają 
one również charakter wyłącznie formalny.



Podsystem Gromadzenls v^ykorzyetywany jest рггу zemawianiu i 
otrzymywEniu wszystkich rodzajów materiedtów oromadzonych w bi
bliotekach, Działa on jednak na bazie opisów umieszczanych w ka
talogu centralnym online. Na ich podstawie składa aię zamówienie 
danej pozycji do wydawców poprzez System Gromadzenia ivspomaca- 
ny ewentualnie przez Podsystem Nezw i Adresów Instytucji.

Niestety, do onia dzisiejszego nie istnieje jeszcze central
ny podsystem kontroli obiegu dokumentów, wydeje się, ie stworze- 
nxe jednego, centralnego systemu obiegu dokumentów online we 
wszystkich bibliotekech OCLC przekracza tymczasem możliwości sys
temu. Stęd, badania nad tym zagadnieniem ukierunkowano raczej lo
kalnie i rozwinięto tzw, badanie "Local Library System OCLC" 
/LLS-OCLC/. Obejmuję one tworzenia lokalnie w bibliotekech odpo- 
wiednxej infrastruktury technicznej kompatybilnej z OCLC, w tym 
zautometyzowanego systemu kontroli obiegu dokumentów. Ewentualne 
wdrażanie tego rodzaju badaó odnosi się. naturalnie tylko dc fak
tycznych lub potencjalnych członków OCLC, Natomiast, najnowszym 
osięgnięciem systemu jest podjęcie opracowania informacji na mi- 
kroforraach, znajdujących się w bibliotekach członkowskich OCLC 
oraz stopniowe wprowadzanie katalogowania dokumentów w alfabetacn 
niełacińskich /cyrylica, hebrajski, japoński, chiński, języki a- 
rabskie/.

Ostatnio wiele się mówi na temat międzynarodowego charakte
ru OCLC /10/,Rzeczywiście,OCLC udostępniany jest obecnie w Euro
pie, Australii i Ameryce, lecz w tym względzie należy zachować 
pewnę ostrożność. Pierwsze pokazy CCLC odbyły się w latach 1974/ 
75 w Australii, Dugosławii i Austrii. Równocześnie, do cen
trum -OCLC w Columbus i Dublinie zapraszano reprezentantów wielu 
krajów świata aby zapoznali się oni z działalnościę OCLC. Obec
nie do systemu dostęp meję: Australia, Austria, Kanada, Dania, 
Finlandia, Francja, Irlandia, Meksyk, Holandie i Wielka Brytanie, 
zwykle zresztę dzięki połączeniom satelitarnym. Żaden z wymienio
nych krajów jednak nie vvprov/adza swoich opisów katalogowych do 
systemu, a jedynie kraje te korzystają z OCLC tak, jak korzysta 
się odpłatnie z narodowego katalogu centralnego obcego państwa.
Ne pewno OCLC jest pewnym wzorcero dla państw korzystajęcych z 
systemu, ale wobec różr*ic językowycn - centralne, zeutomatyzowa-



ne katalogi tych krajów różnię się od OCLC nie mówięc o tym, że 
będę się one sterały ominęć błędy, które popełniono w OCLC.

Dużo jest jeszcze do zrobienia, aby system ten zaspokajał 
wszystkie potrzeby użytkownika zautomatyzowanego, narodowego ka
talogu centralnego bibliotek. Przede wszystkim wproivadzic trzeba 
jakęś formę.wyszukiwania rzeczowego. Natomiast, nie ulega wętpli- 
wości, że t4krótce OCLC będzie dostępne w USA w domach prywatnych. 
W 1580 roku przeprowadzono eksperyment "Channel 200"; w 200 pry
watnych domach, przy użyciu domowego odbiornika telewizyjnego p.od- 
łęczonego do terminala bibliotecznego, dokonano skutecznie poszu
kiwań literatury. Obecnie, po 4 latach rusza produkcja specjalnej 
końcówki "Workstation M-300",iktórę będzie można wykorzystywać nie 
tylko jako terminal OCLC w bibliotekach i domach prywatnych, ale 
także będzie ona zdolna wykonywać wszystkie zadania,jakie wykonu
je osobisty minikomputer typu IBM PC,

OCLC w programach szkół bibliotekarskich w USA

Cała złożona problematyka OCLC stanowi trwały element pro
gramów nauczania we wszystkich amerykańskich szkołach bibliote
karskich. Sak wiadomo, w Stanach Zjednoczonych Ameryki problemy 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej wykłada sxę w tzw. 
"postgraduate schools", tj. w szkołach, gdzie studenci przycho
dzę już po 3 lub 4 latach studiów ze stopniem "bachelor" w ja
kiejś dziedzinie wiedzy, aby po roku lub dwóch uzyskać stopień 
magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, /Obecnie w 
USA jest 60 takich szkół/. Szkoły bibliotekarskie posiadaję za
zwyczaj laboratoria wyposażone w końcówki OCLC, DIALOG-u oraz mi
nikomputery osobiste /personal computers/ używane dla celów dy
daktycznych. Problematyka OCLC wykładana jest w ramach katalogo
wania i, poza teorię, obejmuje zajęcie praktyczne. Każdy student 
wykonuje szereg ćwiczeń zarówno w zakresie wyszukiwania jak .i ka
talogowania w trybie online. Pod koniec zajęć musi on umieć po
sługiwać się wszystkimi podsystemami OCLC.

W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych z katalogowania on
line studenci muszę mieć oczywiście dostęp do bloku katalogowa
nia OCLC,co mogłoby spowodować pewne zamieszanie w samym Katalo-
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gu Centralnym, W tym celu wydzielona jest specjalna "podbaza*’ da
nych służąca jako pole doświadczalne do ćwiczeń. Nie jest ona w 
żaden sposób powiązana z Katalogiem Centralnym OCLC. Dzięki temu 
studenci mogę swobodnie wykonywać wszystkie czynności katalogowa
nia online przewidziane programem zajęć. Praktycznie wyględa to 
tak, że wykładowca w czasie zajęć omawia zasady działania OCLC 
i jego dokumentację /instrukcje, wykazy pomocnicze, ltd./, a stu
denci wykonuję zadane im ćwiczenia poza zajęciami w czasie dla 
nich najdogodniejszym i przynoszę odpowiednie wydruki. Po ukończe
niu zajęć studenci posiadają pełnę znajomość systemu. Oczywiście 
wprowadzanie opisów katalogowych.do OCLC odbywa się w inny sposób 
i przy użyciu innych rozkazów maszynowych niż wyszukiwanie danych. 
Sprawa te będzie przedmiotem odrębnego opracowania.
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SIESGIEQ A. PISZCZALNIKOW

PROBLEMY ĄUTGMATYZACai I MECKANI2AC3I PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH
I BIBLIOGRAFICZNYCH

Tendencje rozwoju eutomatyzecji bibliotek, 
począwszy od pierwszych zastosowań komputerów. 
Problemy organizacyjne. Tworzenie sieci bi
bliotecznych AJ SA, Anglia, RFN/. Problemy 
automatyzacji bibliotek radzieckich.

Zarys rozyitoju automatyzacji w zagranicznych bibliotekach

Rewolucja naukowo-techniczna w ostatnim ćwierćwieczu nie- 
zwyKle przyspieszyła rozwój nauki, techniki i róZnych gałęzi gos
podarki narodowej w wielu krajach świata. Wysokie tempo rozwoju 
nst.ki i techniki doprowadziło z kolei do przyspieszenia moralnego 
starzenia sxę maszyn 1 technologii. Tak na przykład komputery, od 
pojawienia się na rynku w poczętkach lat pięćdziesiętycn, osięgrr.̂ - 
ły JuZ cztery generacje. Każde następna generacja zwielokrotniała 
szybkość pracy /od kilkuset do 20 tysięcy operacji na sekundę w 
komputerach pierwszej generacji do kilku milionów operacji na se
kundę die trzeciej generacji. Oeśli chodzi o pamięć operacyjnę > 
oć kilku tysięcy bajtów w pierwszej generacji dc kilku milionów 
tajtów w trzeciej generacji/. Dolęczano nowe urzędzenia zewnętrz* 
ne ■> dyski magnetyczne, wideografy i inne, powodujęce konieczność 
.ioskcnalenia oprogramowania. Zmiana generacji komputerów następo
wała średnio co 7-8 lat.

Rozpoczęła się nowe era techniki bibliotecznej z wykor2;ysta- 
niem komputerów. W bibliotece Uniwersytetu Atlantyckiego na Flo
rydzie w Stanach Zjednoczonych był po raz pierwszy przygotowany i 
wydrukowany na drukarce komputerowej katalog biblioteki, w ślad
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za tę bibliotekę w 1965 roku pojawiły się komputery w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Bohuro /RFN/, a w 1967 roku - w GPNTB /Gosudars-' 
tvennaja Publicnaja Naucno~Techniceskaja Biblioteka SSSR/ w Mosk
wie.

W cięgu 15 lat stosowania korap>uterów w bibliotekach wielu 
krajów świata technologia automatyzacji procesów bibliotecznych 
przeszła trzy etapy.

W pierwszym etapie wdrażania komputerów do praktyki biblio
tecznej. zarówno bibliotekarze,.Jak i specjaliści opracowujęcy- 
zautomatyzowane systemy i podsystemy nie mieli dostatecznego doś
wiadczenia. ,Ani Jedni, ani drudzy nie byli teoretycznie przygoto
wani do rozwięzywania zadań tego rodzaju. Z drugiej strony, posia
dane w tym czasie komputery pierwszej i drugiej generacji dyspono
wały ograniczonymi możliwościami Jeśli chodiii o szybkość operacji, 
pojemność pamięci operacyjnej i zewnętrznej i inne charakterystyki 
techniczne, co nie pozwalało na rozwięzywanie zadań w zakresie 
automatyzacji licznych działów biblioteki na dostatecznie wysokim 
poziomie.

Dlatego też pierwsze biblioteki - pionierzy wprowadzania au
tomatyzacji z zastosowaniem komputerów - stawiały sobie ograniczo
ne zadania. Automatyzacji podlegały wybrane odcinki pracy biblio
teki - zestawienie wykazu nowych nabytków biblioteki, zestawienie 
opisów katalogowych, opisów inwentarzowych, katalogu typograficz
nego, rejestracja statystyki wypożyczeń i zwrotów księżek, druko
wanie blankietów zamówień na wyszukiwanie księżek i czasopism.
Przy tym, nawet w ramach jednej biblioteki, do poszczególnych za
dań opracpv/ywany był osobny format wprowadzania informacji do kom
putera. Opracowanie resortowego, branżowego, regionalnego czy kra
jowego formatu wejścia, na tym etapie stosowania techniki oblicze
niowej w bibliotekach, nie było traktowane Jako zadanie najpil
niejsze.

W pierwszym etapie automatyzacji procesów bibliotecznych cał
kowicie kopiowana była tradycyjna struktura i technika bibliotecz
na i nie naruszano istniejęcych.zespołów i ich zadań w działach i 
pracowniach bibliotecznych.

Przekład i sprowadzanie informacji do postaci czytelnej przez 
maszynę, w owym czasie dokonywany był za pomocę perforatorów i ma-
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szyn do pisanie. Zestaw znaków przy wprowadzaniu 1 wyprowadza
niu informacji był ograniczony najczęściej tylko do liter druko- 
vanych bez zestawu znaków diakrytycznych. Dla oszczędności czasu 
maszyny i obniżenia "Itosztów, opisy biblioteczne 1 katalogowe do
prowadzone były do skróconej postaci 1 nie.odpowiadały normom bi
bliotecznym -dużych bibliotek.

Komputery pierwszej i drugiej generacji, w pierwszym etapie 
automatyzacji, stosowane były do opracowywanie indeksów bibliote
cznych w trybie wsadowym, z wykorzystaniem urzędzeń rejestruję- 
cych w postaci taśm magnetycznych. Dyski magnetyczne, które poja
wiły się w tym czasie, nie były Jeszcze szeroko dostępne i były 
oardzo drogie.

Ponieważ liczne procesy biblioteczne /gromadzenie, katalogo
wanie, kontrole prenumeraty itd,/ zwięzane były z wielokrotnę za
mianę i aktualizację informacji, a tryb obróbki pakietowej wyma
gał cięgłego zwracania się do komputera, aktualizacja informacji 
przeprowadzana była w określonej częstotliwości /np. raz w tygod
niu, raz na miesięc lub tp./, Vi?ymegeło' to pracy operacyjnej na 
poszczególnych odcinkach i powodowało konieczność prowadzenia, 
niezależnie od pracy na komputerze, kartotek na kartach katalogo
wych lub kartach perforowanych.

Dosyć szeroko rozpowszechnione było w tym czasie przygotowy
wanie drukowanych katalogów przy pomocy komputerów, a następnie 
powielenie ich technikę małej poligrafii. Konieczność włęczania 
danych o bieżęcych nowych nabytkach do zbiorów bibliotek zmusza
ła biblioteki do cięgłej kumulacji danych o nowych nabytkach 1 o- 
kresowego ich drukowania /np. co 1, 3, 5 lat/ v̂ postaci zbior
czego katalogu drukowanego wraz z uzupełnieniami. Poprzednie wy
dania katalogu i Jego uzupełnienia przeznaczano na makulaturę, co 
prowadziło, przy dużych objętośriach katalogów w wielu dziesięt- 
kach tomów, dó znacznych strat papieru i pieniędzy.

Negatywne doświadczenia pierwszych bibliotek w zakresie sto
sowania komputerów do automatyzacji procesów bibliotecznych pozwo* 
liły bibliotekarzom i specjalistom zajmujęcym się automatyzację 
procesów informacyjnych do sformułowania następujęcych wniosków:

1/ nowa. technika w bibliotekach wymaga od bibliotekarzy 
nowej wiedzy technicznej, a specjaliści od wdrażania komputerów
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A bibliotekach •> eystemowcy i lnżyniej*owie. obsługujący Kompute- 
ry - powinni podnieść ewój poziom wiedzy w zakresie technik bl« 
bliotecznych do poziomu bibliotekarzy o wyższych kwalifikacjach;

2/ automatyzacja w bibliotekach nie powinna być naśladownic
twem tradycyjnej techniki bibliotecznej» ponadto prowadzi ona nie  ̂
ochronnie do rozsądnych zmian w organizacji pracy bibliotek» do 
likwidacji poszczególnych' operacji lub zamiany ich na inne;

3/ na obecnym etapie rozwoju komputerów autometyzacja w bi
bliotekach może mleć miejsce tylko w ograniczonych remach, na po
szczególnych odcinkach pracy, w odniesieniu do poszczególnych o- 
perecji» w piemvszej kolejności w a»łych i średnich bibliotekach;

4/ niezbędne aę teoretyczne uogólnienia doświedczeó z wprowa* 
dzania automatyzacji i dalsze prece nad teoretycznymi podstawami 
automatyzacji bibliotek;

5/ niezbędne Jest systemowe podejście do automatyzacji pro
cesów bibliotecznych w poszczególnej bibliotece.

Drugi etap automatyzacji biblioteka W drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych w wielu większych bibliotekach amerykariskich 
przysrępiono do kompleksowego opracowania projektów automatyza
cji, przy wykorzystaniu komputerów trzeciej generacji, Założone 
zasadę integracji zadań, rozwięzywanych na podstawie Jednorazowe
go wprowadzenia informacji dc systemu i wielokrotnego wykorzysta-* 
nia danych w wielu podsystemach zautomatyzowanego systemu biblio- 
t ek X •

W poczętkowym etapie utworzono doświadczalny wariant syste
mu !*łARC 1 w Bibliotece Kongresu w USA i BALLOTS I - w Bibliotece 
Uniwersytetu w Stanford. Л oparciu o model doświadczalny dopraco- 
vvywane były detale przyszłego modelu roboczego. Bibliotekarze 
zbierali doświadczenia w zakresie projektowania x eksploatacji 
systemu. Do szerokiej eksploatacji wchodził Już dojrzały system 
HAi4’C II, BALLOTS II i inne.

Komputery trzeciej generacji różniły się od poprzednich 
dwócr nie tylko zwiększeniem szybkości pracy do kilku milionów 
operacji na sekundę, lecz tskżo zwiększeniom pamięci operacyj
nej i zewnętrznej /do kilku milionów bajtów/ orcz zasadnicze 
rowvmi metodami przetwarzania informseji. Komputery trzeciej ge-
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neracjl stały się zdclne do wykonywienie Jednoczecnie kilku zsde*̂ , 
zostało tez udoskonalone oprogranowanie, na bazie wykorzystania 
języków programowanŁa wyższego poziomu /COBOL,FORTRAN,PL-1 1 inne/.

W końcu let sześćdzleslętych koncepcje automatyzacji proce
sów bibliotecznych zssadniczo zmieniło zastosowranie takich tech
nicznych osięgnięć jak monitory ekranowe /tzw, display'e/ i pa- 
rcięć na dyskach magnetycznych. Monitory ekranowe umożliwiły tryb 
konwersacyjny w bezpośrednim połączeniu z komputerem i pozwoliły 
rozwiązywać zadania nie tylko w trybie wsadowym /offline/ lecz 
także.w trybie bezpośredniego dostępu /online/.

W porównaniu do elektromechanicznych urządzeń wprowadzenie 
informacji /perforatory i elektryczne maszyny do pisania/ monito
ry ekranowe okazały się bardziej niezawodne. Ponadto eliminuję 
one wydatki na papier, ns karty i taśmy perforowane. Równie isto- 
rnę przewagę monitorów ekranowych stanowi znaczne uproszczenie 
pracy operatora przy wprowadzaniu informacji, eliminowanie konie
czności wykonywania żmudnej pracy przy drukowaniu metryczek, a 
tym samym zmniejszenie ilości błędów przy wprowadzaniu informa
cji. Dyski magnetyczne do minimum skróciły poszukiwanie infor
macji w pamięci zewnętrznej komputera i do połowy skróciły czas 
ne korektę, zmianę 1 aktualizację informacji w bazach danych.

Do technicznych nowości drugiej połowy lat sześćdziesiątych 
zalicza się pojewienie na rynku drukarek alfanumerycznych, łańcu
chowych, ze zmiennymi zestawami znaków, odpowiadających wymaga
niom bibliotek w zakresie drukowania kart katalogowych 1 kata
logów zbiorczych z uwzględnienlGBi dużych i małych liter, znaków 
diakrytycznych, drukowanych jednocześnie literami różnych alfa- 
betów /łecińskiffl. cyrylicę ltd.

Całkowite rozwiązanie problemu wyprowadzania informacji na
stąpiło wraz z pojawieniem się początkowo elektromechanicznych 
/Photon ZIP 900 - firmy Photon Inc. USA/, a od 1966 r, elektro
nicznych /Digiset 50 ti - firmy R.HELL, RFN/ szybkich urządzeń 
do fotoskładu^ Pierwsze takie urządzenia składały r szybkością 
150-300 znaków r.e sekundę i miały ograniczoną liczbę znaków -

X / Takie drukśrki od połowy lat sześćdziesiątych zaczęła produ
kować farma IBM - model IBM 1403 i inne.



do 250. Elektroniczne urządzenia do fotoskładu pracowały ju2 
dwa razy szybciej i mogły składać tekst jednocześnie kilkoma ro- 
dzajami czcionek po 100 i więcej znaków ' .

IV drugim etapie automatyzacji bibliotek, technicznie nie 
rozwięzany był tylko problem wprowadzania tekstów w różnych euro
pejskich językach. Monitory, automaty /z maszynami typu dźwig
niowego/ miały ograniczony zestaw znaków. Pewnym rozwiązaniem 
problemu drukowania tekstów w różnych językach okazało się zasto
sowanie maszyn do pisania z głowicę kulistę, firmy IBM Superty- 
per i inne, w których można było zmieniać ręcznie głowice piszę- 
ce w trakcie pracy z tekstami w różnych językach.

Bardziej dojrzałe podejście do automatyzacji procesów biblio* 
tecznych^w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, więzało się z 
problemem unifikacji formatów wprowadzania informacji do kompute
ra, a w pierwszej kolejności z zadaniem opracowania formatu wy
miany, kiedy już automatyzacje zaczęła wychodzić poza ramy poje
dynczych bibliotek.

Pierwsze doświadczenia w zakresie automatyzacji procesów bi
bliotecznych wykazały, że najbardziej pracochłonny i kosztowny 
jest proces wprowadzania informacji /według danych firmy IBM kosz
ty przygotowania danych przewyższają 50^ ogólnych kosztów prac 
zwięzanych z komputeryzację/.

Postawiono zadanie skrócenia czasu wprowadzania danych; 
w dużych bibliotekach i ośrodkach informacji zorganizowano cen
tralne przenoszenia danych na nośniki maszynowe /taśmy perforo
wane, taśmy magnetyczne, karty perforowane itd./.

Od marca 1969 roku Biblioteka Kongresu USA przystąpiła do 
rozpowszechniania danych katalogowych na taśmach magnetycznych, 
dotyczących książek wydanych w języku angielskim. Następnie tego 
typu zadania podjęły British Library, Deutsche Bibliothek we 
Frankfurcie /М. i inne. Poja\Miła się novła forma wymiany bieżącej 
informacji bibliograficznej w oparciu o zasady komercyjne. Doś
wiadczenia z zastosowania komputerów w automatyzacji procesów bi>

^/obecnie elektroniczne urządzenia do fotoskładu, składają tekst, 
wykorzystując jednocześnie do ponad dtvustu kompletów czcionek, 
tj. powyżej 20,000 znaków.
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bliotecznych na przestrzeni wielu lat dowiodły, że autonomiczne, 
zautomatyzowane systemy w ramach jednej; choćby wielkiej biblio
teki, okazały się nie najlepszy formą wykorzystania takich drogich 
środków technicznych jak komputery, urzędzenia do fotoskładu i in
ne środki techniczne.

W końcu lat sześćdziesiątych w szeregu krajów - w USA, Anglii, 
Szwecji i Kanadzie powstawały plany i opracowywano projekty między
bibliotecznych zautomatyzowanych systemów różnego rodzaju. Ton 
kierunek automatyzacji stał się dominujęcy.

Ważnym wydarzeniem w drugim etapie rozwoju automatyzacji bi
bliotek okazało eię opracowanie i wdrożenie standartowego numeru 
księżki - SBN, poczętkowo w poszczególnych krajach /Anglia I967r,/, 
a następnie i w innych, w wyniku czego SBN przyjęł formę międzyna
rodowego standartowego numeru księżki - ISBN. Wtedy też postawio
no wniosek o rozszerzenie tej idei także w odniesieniu do wydaw
nictw cięgłych - ISSN.
* Wraz z uzyskanym doświadczeniem, wynikłym z automatyzacji 

procesów informacyjnych, zmienił się poględ na organizację zbiorów 
w bankach danych. Poczętkowo kartoteki organizowane były według 
zasady funkcjonalności i odzwierciedlały lub w pełni kopiowały 
strukturę kartotek i katalogów w odpowiednich działach biblioteki. 
Kartoteki akcesji, katalogi, kartoteki wypożyczeń i zwrotów dublo
wały w różnym stopniu pełne opisy księżek i innych rodzajów wydav/- 
nlctw.

Wśród bardziej dopracowanych projektów automatyzacji biblio
tek, w celu ekonomicznego wykorzystania pamięci zeivnętrznej kompu
tera powstała idea integracji zbiorów danych z wykorzystaniem sze
regu pomocniczych kartotek informacyjnych lub tworzeniem zbiorów 
specyficznych danych, właściwych dla konkretnego podsystemu '/na 
przykład dane o gromadzeniu, nie wchodzęce w standartowy opis na 
Karcie katalogowej/. Idea integracji zbiorów rozwinęła się szcze
gólnie w następnym etapie automatyzacji bibliotek.

Trzeci etap rozwoju automatyzacji bibliotek więżę się z po
jawieniem się komputerów czwartej generacji. Umownie, do tej ge
neracji można zaliczyć komputery typu IBM 370 i Simens 7000 - mo
dele pracuj ęce z pamięclę wirtualnę, umożliwiajęce wykorzystanie
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pesłięci пв urzędzeniecn zewnętrznych /na dyskach magnetycznych/ 
jako paroxęci operacyjnej. Na гупки pojawiły się monitory ekranovife 
z patnięcię wewnętrznę 3~6 kilobajtów i mikroprocesorsm umożliwia** 
jęcyro oszczędność czasu pracy komputera i autonomiczne /offline/ 
wykonywanie szeregu prostych zadań /poprawianie błędów, usuwanie 
i uzupełnianie informacji, sprawdzanie odpowiedzi komputera na 
pytanie operatora itp,/.

Szereg monitorów np, firmy IBM, HEbVLETT PACKARD, miało już 
zwiększony zestaw znaków z literami drukowanymi i kursywę, do
czterech i wzęcej zestawów w kilku językach. Na poczętku lat sie» 
demdziesiętych pojemność dysków magnetycznych wzrosła 10 do 20- 
-krotnie i w wolnej sprzedaży pojar/iły się dyski pojemności 
1СЮ. 300 . 420 , 600 , 800 i 2500 megabajtów w jednym pakiecie.
W tym okresie można było obserwować znaczne obniżenie cen kompu
terów z jednoczesnym zwiększeniem ich przepustowości i rozszerze
niem możliwości przetwarzanie danych. Rozpowszechnione została 
szeroko sprzedaż użytkowych pakietów programów.

Vifażnyro wydarzeniem było niezwykłe rozpowszechnienie się mi
nikomputerów. Według niektórych ocen minikomputery stanowię abec- 
nxe około 60>ó komputerowego parku maszynctvago. Szerokiemu rozpowy- 
szecńnieniu minikomputerów sprzyja ich dosyć niska.cena - 10 i 20- 
-krotnie niższa od ceny średnich i dużych komputerów. Cd 1972 re
ku w USA szereg firm zaczęło sprzedawać tzw. "systemy upakowane", 
w. oparciu o wykorzystanie minikomputerów. Biblioteka wprowadzaję- 
cs taki system otrzymuje minikomputer z zestawem urządzeń zewnę
trznych razem z użytkowymi pakietami programów i materiałami in
struktażowymi, dotyczęcymi wprowadzania systemu dc eksploatacji.
IV ten sposób wyeliminowane zostaję v/ysokie koszty na projektowa
nie systemu, s poza tym wprowadzanie może następować etapowo, na 
poszczególnych odcinkach pracy biblioteki. Tak np. firma Compu
ter Library System Inc. /CLSI/ w USA oferuje minikomputer POP 11 
/firmy Digital Equipment Co./, z monitorami, dyskami magnetyczny
mi na 10-30 megabajtów i z pakietami programów, obsługujęcych pro
cesy gromadzenie, wypożyczania i inne. W cięgu pięciu lat firma 
sprzedała bibliotekom 69 systemów. Sieć zautomatyzowanych syste
mów bibliotecznych BIBNET /USA/ funkcjonuje od 1974 roku w opar
ciu o wykorzystanie minikomputerów. Biblioteka Narodowa we Francji
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realizuje katalogowanie keięiek na minikomputerze MITRA-15, a da
ne katalogowe przekazywane są kanałem telefonicznym do Grenoble, 
na komputer IRIS-50 do Biura Automatyzacji Bibliotek.

vy poróvmaniu ze średnimi i dużymi komputerami, minikomputery 
maję szereg zalet, zasługujących na uwagę bibliotek;
- znacznie, bo kilkakrotnie, są tańsze,zaś pod ;vzględem szybkoś

ci i możliwości przetwarzania informacji nie ustępują wielu śred
nim komputerom:

- nie wymagają specjalnie przystosowanego pomieszczenie z klimaty-
' 2zecją, mieszczą się па powierzchni 15-20 m ;

- nie wymagają specjalnego personelu do obsługi:
- zużytkowują znacznie mniej energii elektrycznej niż średnie i 

duże komputery;
- instaluje się je w sposób zdecentralizowany na poszczególnych 

odcinkach pracy biblioteki - w działach gromadzenia, opracowy
wania i katalogowania wydav^nictw, w dziale wypożyczeń abonamen
towych itd.

Biorąc pod uwagę te cechy minikomputerów, można wyciągnąć 
wrniosek, że w najbliższej przyszłości minikomputery będą znajdo
wać coraz większe zastosowanie w małych i średnich bibliotekach, 
a w dużych bibliotekach w charakterze satelitów dużego komputera, 
realizując gromadzenie i wydawanie danych dla sieci monitorów i 
innych urządzeń zewnętrznych.

Z liczby nowości technicznych. Istotnych dla automatyzacji 
procesów bibliotecznych, w ciągu ostatnich lat należy odnotować 
pojawienie się takich urządzeń,jak "pióro świetlne” - automatycz
ne urządzenie do wprowadzania do komputera sygnatur książek, nu
merów kart czytelniczych itd. Ponad 200 angielskich bibliotek u- 
żywa takich urządzeń firmy Plessey Inc. № RFN i USA kilkanaście 
firm produkuje urządzenia tego rypu. Podłącza się je bezpośred
nio do komputera, a przy ich dużej liczbie w bibliotece - przez 
minikomputery.

Głównym kierunkiem rozwoju automatyzacji bibliotek w trzecim 
etapie stało się utworzenie resortowych, regionalnych i krajowych 
sieci informacji i wymiana informacji w trybie pakietowym /offli
ne/ oraz w trybie bezpośredniego dostępu /online/ do banków da
nych za pomocą kanałów łączności.
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zButOBiatyzowanę siecią bibliotek stała się sieć Centruir 
Bibliotecznego uczelni stanu Ohio, USA. /OCLC - Ohio College Lib
rary Center/^^.

Parelelnie z OCLC powstały w USA konkurencyjne sieci biblio
tek. np. Uniwersytetu w Stanford - system BALLOTS II, 8IBNET, 
riARCIVE i inne. Analogiczne, zautomatyzowane sieci biblioteczne 
pojawiły się także w innych krajach - TELECAT, COOP w Kanadzie, 
LIBRIS w Szwecji, DORIS i IBIS w RFN itd.

Charakterystycznym zjawiskiem trzeciego etapu automatyzacji 
bibliotek i ośrodków informacji było pojawienie się na rynku baz 
danych bibliograficznych i katalogowych, opisów artykułów, księ- 
żek i innych wydawnictw w postaci czytelnej dla maszyny. Bieżęce 
i retrospektyvme bazy danych przekazywane sę kanałami łęczności 
/online/ lub przesyłane sę na taśmach magnetycznych. IV bankach 
danych różnych krajów przechowuje się ponad 50 min. opisów.

Deśli na poczętku biblioteki i ośrodki informacji starały 
się tworzyć własne bazy danych, to obecnie staraję się one wyko
rzystywać obce banki danych poprzez kanały łęczności. Tak np. Bi
blioteka Uniwersytetu w Wisconsin jest abonentem 70 banków danych, 
organów informacji i bibliotek USA, Pracownicy i czytelnicy tej 
biblioteki maję dostęp do 22 min. opisów bibliograficznych. Co
rocznie. tylko do banków danych krajów europejskich przybywa oko
ło 3 min. opisów. W ten sposób, można powiedzieć,.że powstała no
wa gałęź przemysłu - przemysł informacyjny, którego produktem sę 
bazy danych /koszt 3 min, opisów wynosi ok. 15-22,5 min. dolarów/.

W połowie lat sześćdziesiętych biblioteka firmy lotniczej 
"LOCKHEAD*', rezygnujęc z katalogu kartkowego, pierwsza przełożyła 
ponad 1 min kart katalogowych na mikrofilm, za pomocę komputera i 
urzędzeń wyprowadzania na mikrofilm i mikrofisze - COM. Obecnie 
w USA około 20 bibliotek przenosi katalogi kartkowe księżek i 
czasopism za pomocę komputera i urzędzeń COM. Mikrokatalogi i mi- 
krokartoteki na mikrofilmach i mikrofiszach sę zminiaturyżowanę 
formę katalogów i kartotek bibliotecznych i przystosowane sę do

^'^Szczegółowe omówienie działalności .OCLC - patrz artykuł M. Gra
bowskiej pt, Zautomatyzowany katalog bibliotek amerykańskich - 
CCL^ г . 81 niniejszego numeru "Zagadnień Ir+-'г'т>?с- i j ‘ .
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powielania. Те właściwości mlkrokatalogów niewętDliwie zapewniają 
im szerokie rozpowszechnienie w najbliższej przyszłości.

Katalogi kartkowe w wielu bibliotekach obecnie zamieniane są 
na "elektronicrnę" katalogi - banki danych bibliotek. I tak np. 
dwie biblioteki, wchodzęce do systemu bibliotecznego stanu Waszyn^ 
ton w końcu 1975 r. zaprzestały prowadzenia katalogu kartkowego, 
zamieniajęc go na katalogi elektroniczne. Zamiana katalogu kartko* 
wego na mikrokatalog na mikrofiszach w Centralnej Bibliotece wyż
szej Szkoły w ZOrichu dowiodła, że mikrokatalog zajmuje o 97% 
mniej powierzchni niż katalog kartkowy, a analogiczne doświadcze
nie w bibliotekach uniwersyteckich w Bielefeld i Regensburgu, /RFN/ 
spowodowało, po zamianie katalogu drukowanego na mikrokatalogi na 
mikrofiszach, zmniejszenie kosztów od 5.14% do 35% - przy wydruku 
odpowiednio 15 i 3 egzemplarzy. Zamiana formy kartotekowej na 
mikrokatalogi i katalogi elektroniczne na razie sprowadza się do 
sporadycznych faktóv;. ale w przyszłości należy spodziewać się 
większego przełomu w tym kierunku.

Problemy automatyzacji bibliotek radzieckich

Przedstawiona analiza zagranicznych doświadczeń v; zakresie 
automatyzacji w bibliotekach różnych krajów ukazuje światov<y po
ziom automatyzacji bibliotek, osięgnięty w wielu krajach świata, 
pozwala zaobserwować tendencje rozviioju automatyzacji w bibliote
kach i określić stopień rozwoju automatyzacji w bibliotekach ZSRR 
i innych krajów socjalistycznych oraz wycięgnęć wnioski i propo
zycje dla dalszego rozwoju bibliotek radzieckich.

Problemy automatyzacji i mechanizacji bibliotek radzieckich 
w dobie rewolucji naukowo-technicznej sę przedmiotem troski pań
stwa i stanowię Jeden z ważniejszych kierunków w bibliotekarst
wie na obecnym etapie. W Uchwale КС KPZR "0 wzmocnieniu roli bi
bliotek w komunistycznym wychowaniu pracujęcych i o postępie nau
kowo-technicznym" z roku 1974, wiele miejsca poświęcono zagadnie
niom materialno-technicznej bazy bibliotek, zapewnienia im nowych 
pomieszczeń, wyposażenia w środki mechanizacji i sprzęt reprogra- 
ficzny.
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Przy Paristvrawej Mi ęazy resort owej Komisji Bibliotecznej w Mi
nisterstwie Kultury ZSRR, powołane została grupo robocza do spraw 
mechanizacji i automatyzacji bibliotek. ;v ZSRR tworzony jest je
dnolity państwowy, zautomatyzowany system informacji naukowej i 
technicznej. System ten będzie mieć złożoną strukturę orgańiza- 
cyjnę; włęczone zostanę wszechzwlęzkcwe, regionalne i branżowe 
zautomatyzowane ośrodki informacji i biblioteki. Opracowanie i 
wdrożenie systemu ma następować etapowo. W pierwszej kolejności 
zaplanowano utworzenie sieci zautomatyzowanych ośrodków informa
cji naukowej i technicznej, do której wejdzie 21 ośrodków nauko
wo-technicznych 1 szereg większych bibliotek w kraju. Zadaniem 
ich będzie utworzenie współdziałajęcych zautomatyzowanych banków 
danych, współpracujęcych z międzynarodowymi ośrodkami inte i wię
kszymi zagranicznymi bibliotekami i sieciami bibliotecznymi.

Do liczby organizacji, włęczonych do tej sieci należę: Pań
stwowa Biblioteka ZSRR im. vV.I. Lenina jako organizacja wiodęce 
w zakresie obsługi bibliotecznej. GPNTB /Gosudarstvennaja Puolić- 
naja Naućno-Technićeskaja Biblioteka/ - odpowiedzialna za opraco
wywanie zautomatyzowanych systemów, przeznaczonych dla specjal
nych rodzajów dokumentów i określanie miejsc ich przechowywanie, 
WKP /Vsesojuznaje Kniznaja Pelata/ - z zadaniem opracowania i 
wdrożenia zautomatyzowanego krajowego'systemu bibliografii i cen
tralnego katalogu.

W każdej z organizacji, wchodzęcych do sieci, a także w sze
regu dużych bibliotekach /w BAN - Bibliotece Akademii Nauk w Le
ningradzie, w DEN - Bibliotece Nauk Przyrodniczych Akademii Nauk 
w Moskwie i in./ prowadzone sę prace w zakresie projektowania lo
kalnych, zintegrowanych, zautomatyzowanych systcmóy; informacyj
nych, które na poziomie formatów wymiany połęczę się w jednę 
sieć informacji.

W dużych bibliotekach jak GPNTB, BAN i WKP działaję zau
tomatyzowane podsystem/ opracowywania zbiorczych, drukowanych 
katalogów literatury zagranicznej, przysyłanej dc bibliotek kra- 
jov/ych: opracowywanie bieżęcej literatury i inne jak np. w IVKP - 
podsystemy przygotowyvi'anle drukowanych ken* katalogowych i v/vdaw- 
nictw bibliograficznych /łetopisóa/.



OUołc 170 Dlbizotek naukowo-technicznych w ZSrin vvykorzystuje 
obecnie w swojej pracy komputery.

V» resorcie Kultury RSRR w remach republikehskiego zjednocze
nia przemysłowego "Roskulttechnika". tworzony jest instytut tech
nologiczny z produkcję doświaćczelnę, *v którym sę ocrecowywane 
wzory nowoczesnej techniki i wyposażenia dla bibliotek. Ważniej
szym zadaniem bibliotek radzieckich, wysuniętym w Uchwale KX KPZ? 
o bibliotekarstwjie, jest csntralizacjs bibliotek. Oczywiste, żs 
nierscjcnslne jest wprowadzanie mechanizacji 1 automatyzacji pro
cesów bibliotecznych w każdej bibliotece /szczególnie w małych i 
średnich bibliotekach/ przy tak olbrzymiej sieci, składającej się 
z SGÓ tysięcy bibliotek o zbiorach 4 min. woluminów. Dlatego w 
Uchwale КС KPZR postawiono zadanie koordynacji iwysiłków bibliotek 
w kierunku utworzenia 1500 systemówif zcentralizowenych. Obecnie u- 
tworzono już 1200 systemów zcentralizowanych. Każdy system ;v pierv,- 
szym etapie funkcjonuje w oparciu o tradycyjne metody i środki me
chanizacji, wypełniajęc centralnie zadań la >4 zs kresie gromadzenia, 
katalogowanie /włęczejęc ocrecow/wanie katalogów гЫогсгуспД -wypo- 
życzalni międzybibliotecznej, prac informacyjnych itp.

Centralizacja pracy bibliotek radzieckich jest niezbędnym wa
runkiem następnego etapu - otworzenia współdziałajęcych zautoma
tyzowanych sieci bibliotecznych w jednolitym systsmie bibliotek i 
ośrpdków informacji w kraju.

Cook wielu sukcesów w dziedzinie mechanizacji i automatyzacji 
bibliotek, w prasie radzieckiej odnotowane były też niepowodzenia^ 
Dednyiti г poważnych braków w opracowaniu systemów zautomatyzewanveh 
IV dużych bibliotekach - GFWTD i Państwowej Bibliotece im. .V.I, Le
nina było niskie tempo pracy.

Powyżej pokazano, że cykl modernizacji komputeróy/ trwo 7-iC 
lat, a Ściśle od nieco uzależniony cykl modernizacji zautenstyzo- 
wsnych systemów bibliotecznych trwa 5-7 iat. iV trakcie cprscovjywa- 
nie systemów w rych bibliotekach wynikła konieczność zamiany кск-

'Naucno-tśchniceska je ir̂  ̂orne ci ja'* Ser. 1. 1977 nr 11-12 s.67,



puterów drugiej generacji na komputery trzeciej generacji.
/kV GPNTB; "Mińsk 22“ i "Mińsk 32“ ne 3S-1030, 3S-1060, w Biblio-
■ tece im. Lenina: "M-2000" na "ASWT M-4030"/,

Krajowe i zagraniczne doświadczenia wykazały, że automatyza
cja w bibliotekach przynosi pomyślne rezultaty, przy spełnieniu 
następujących warunków; ^
- zaangażowanie wysoko kwalifikowanych pracowników bibliotecznych, 
z których przynajmniej część znê  możliwości zastosowania automa
tyzacji procesów bibliotecznych, techników systemowych i progra
mistów, znajęcych zadania automatyzacji bibliotek oraz doświad
czenia krajowe i zagraniczne w opracowywaniu i wdrażaniu syste
mów zautomatyzowanych w bibliotekach i organach informacji;

- czas opracowania - od rozpoczęcia do wprowadzenia do eksploata
cji systemu i podsystemów nie należy przekroczyć ustalonego cy
klu modernizacji zautomatyzowanych systemów bibliotecznych i 
normalnie czas ten powinien wynosić 3-5 lat;

- w dużych bibLiotekach, ze zbiorami milionowymi, gdzie system 
składa się z wielu pracochłonnych podsystemów, ich opracowanie 
i wdrożenie powinno być przeprowadzane etapowo, według grafików 
sieciowych, przy czym każdy następny etap opracowywany jest z 
uwzględnieniem ostatnich światowych osięgnięć w praktyce auto
matyzacji bibliotek, nowej techniki bibliotecznej, nawet jeżeli- 
nie odpowiadaję one początkowej koncepcji automatyzacji biblio
teki. Wcześniej wdrożone podsystemy, w miarę możliwości sę 
aktualizowane i przełożone na nowę technologię;

- prace nad systemem zautomatyzowanym w bibliotekach powinny być 
prowadzone w oparciu o właściwę organizację pracy, dobre plano
wanie zadań,, prawidłowe dysponowanie kadrę, ścisłę współpracę 
specjalistów z różnych dziedzin /bibliotekarzy, techników,pro
gramistów, lingwistów itd./ ze stałym wzajemnym dokształcaniem 
i wymianę informacji w zakresie swojej specjalności;

- opracowanie zautomatyzowanego systemu powinno być realizowane 
w oparciu o elastyczne programowanie, z szerokim zastosowaniem 
zasad modułowych, umożliwiajęcych: a/ tworzenie nowych funkcjo
nalnych obszarów wykorzystania baz danych z minimalnymi nakła
dami na oprogramowanie uzupełniajęce, b/ dokonywanie zmian w 
programach i strukturze danych i rekordów niezależnie jeden od
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drugiego;
- maksymalne wykorzystywanie gotowych nowoczesnych rozwięzań 

technicznych i pakietów programów;
- opracowanie i eksploatacja systemu opiera się na kooperacji i 

koordynacji wysiłków kilku bibliotek i organizacji.

Zapoznanie się z doświadczeniami automatyzacji bibliotek ra
dzieckich i innych krajów socjalistycznych wykazuje, że działaję- 
ce systemy odpowiadaję pierwszemu i drugiemu etapowi automatyzacji, 
o których była mowa powyżej. Trzeciemu etapowi odpowiadaję opra
cowania w ramach jednolitego państwowego zautomatyzowanego systemu 
informacji naukowej i technicznej w ZSRR.

W celu przyspieszenia przejścia od systemów lokalnych do u- 
tworzenla integralnych systemów bibliotecznych w skali krajowej i 
międzynarodowej, pracujących początkowo w trybie wsadowym, a nas
tępnie w trybie bezpośredniego dostępu poprzez kanały łączności, 
niezbędna jest koordynacja wysiłków w zakresie utworzenia jednoli
tych systemów, -w oparciu o ujednolicone zestawy środków technicz
nych i elastyczne metody programowania, umożliwiające utworzenie 
pakietu modułów, 'nadających się do'̂ rozwiązywania podstawowych za
dań. Przy czym do zestav^u środków technicznych powinny wchodzić 
komputery o różnej mocy, od minikomputerów do dużych komputerów,
0 różnym trybie wykorzystania mikro- i minikomputerów w charakte
rze samodzielnych komputerów w małych i średnich bibliotekach i w 
oddziałach dużych bibliotek lub w charakterze satelitów średnich
1 dużych komputerów.

Obecnie, kiedy wiele dużych bibliotek krajów socjalistycz
nych znajduje się w różnych stadiach opracowywania i wdrażania 
swoich lokalnych, integralnych systemów zautomatyzowanych, ściśle 
związanych z konkretną strukturą biblioteki, konkretnymi zadania
mi i technikę, nierealne jest stawianie problemu włączenia takich 
bibliotek w kooperacyjne opracowywanie systemów bibliotecznych na 
bazie ostatnich osiągnięć w tej dziedzinie. Taka praca może być 
podjęta tylko przez specjalny instytut badawczy, zajmujący się 
automatyzacją bibliotek. Powołanie takiego instytutu w ramach
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ffSVPG jest sprawę ze wszech miar aWtcalnę, ale trzeba spofc czasu 
na realizację podobnego przedsięwzięcie.

Naszym zdaniem najbardziej realne wydaje się utworzenie Jed
nego lub kilku oddziałów w ramaco Międzynarodowego Centrum Infor
macji Naukowej i Technicznej /MCINT/ z filiami w pozostałych kra
jach socjalistycznych. Takie postawienie sprawy Jest konieczne w 
zwięzku z tym, ±e w MCINT podstawowe'uwaga jest kierowana ne roz
wiązywanie problemów informacji naukowo-technicznej, a problem 
automatyzacji bibliotek znajduje się w fazie poczętkowej. W pierw
szym rzędzie można byłoby utworzyć pod patronatem ministerstv̂ kul
tury ZSRR i NRD wspólnę grupę roboczę, w skład której weszliby 
specjaliści w zakresie automatyzacji i mechanizacji bibliotek tych 
krajów.

'//spćlna grupa robocza do czasu powołania większej organizacji, 
podjęłaby się etapowego opracowanie "systemów upakowanych",ne mi
nikomputery, produkowane w krajach RWPG '̂Saratów, M-400. MERA 300, 
J5-3404, minikomputer ISKRA 226 i inne/ cJłe poszczególnych zadań 
czy podsystemów bibliotek jak gromadzenie, opracowywanie, przygo- 
Tcwywanie katalogów do druku i w>'dewnictw bibliograficznych, wy
pożyczenia, prenumerata i akcesja czasopism itp. Do zadań grupy 
rccoczej wchodziłoby także zestawienie wykazu środków technicz- 
‘nvch, których produkcję należałoby podjęć w kilKu krajach socjo- 
1-Stycznych.

Przy śpieszeniu procesu opracowanie i v/drażaniB środków tech
nicznych i nowych technik bibliotecznych w bibliotekach krajów so- 
cjalistycznycn będzie sprzyjało utworzenie ośrodków dokumentacji 
IV zakresie automatyzecii bibiiotak przv bibliotekach narodow>'ch 
lut bibiiotekacn akademis. nauk. Do zadań ośrodków należałoby:

1/ utworzenie zbioru dokumentów na m.ikrofiszach i mikrofil
mach - ooublikowanych, jak artykuły, księżKi, normy itp. i niepu- 
cliKowanych jak raporty kopie projektów itd., dotyczęcych automa
tyzacji bibliotek i organów inte;

2/ wymiana tych materiałów na mikrofiszscn pomiędzy ośrodka
mi krajcvvymi, z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji;

5/ utworzenie zautcmatyzowanego systemu wyszukiwawczego dla 
zciorów ośrodka.



Celom tyro będę sprzyjać:
organizowanie systematycznych, corocznych konferencji i sympo
zjów lila wymiany doświadczeń specjalistów w zakresie automaty-

]j
zacji bibliotek krajów socjalistycznych, z opublikowaniem teks
tów referatów w formie księżkcwej i na mikrofiszach; 
wydawanie czasopisma w zakresie automatyzacji i mechanizacji 
cibliotek w krajach socjalistycznych, przygotowanie i edycja 
monografii, zbiorów artykułów o aktualnych problemach automaty
zacji bibliotek, przygotowywanie x wydawanie podręczników i in
nych pomocy naukowych w zakresie automatyzacji i mechanizacji 
bibliotek, dla szkół bibliotekarskich;
onganizacja staży dla wybitnych specjalistów w zakresie automa
tyzacji bibliotek, celem poznania doświadczeń innych krajów.

"łumeczyła Barbara Krygier
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R E C E N Z 3 E O M Ó W I E N I A

PRZYDATNOŚĆ SPECYFIKAC3I RELAC3I KODARZENIOWYCh 
W PROCESIE WYSZUKIWANIA INFORMACJI Z ZAKRESU 

TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI^/

Problem efektywności działanie systemów informacyjno-vvysz'j- 
kiw/awczych /SIVv'/ należy do najistotniejszych zagadnień nauki c 
informacji i praktyki informacyjnej. Przeprowadzone badania vr/- 
kazały, ze efektywność działania każdego SIW zależy w głównej 
mierze od jakości stosowanego w danym systemie języka informa- 
cyjno-wyszukiwawczego /Л\Ч/. Miarę efektywności JIW jest wyso
kość współczynników kompletności i trafności zbiorów dokumentov. 
wyszukanych w danym systemie przy użyciu tego języka.
, Efektywność istniejęcych języków informacyjnych wykorzysty' 
wanycn w systemach informacyjno-wyszukiwawczych dla dziedzin 
nauki i techniki nie zadowala najczęściej użytkowników tych ję
zyków. 2 danych przedstawionych w literaturze wynika, ze w SIW 
tego typu osięgana średnia wielkość współczynnika kompletności 
wana się najczęściej w granicach 60-70$ó» przy średniej wielkoś-

^'^Barbara WERESZCZYŃSłCĄ-CISŁO; Przydatność specyfikacji relacji 
kojarzeniowych w procesie wyszukiwania informacji z zakresu 
wyorąnej gałęzi technologii żywności. Warszawa 1984, 430 s,, 
maszyn, powiel.

Praca doktorska wykonane pod kierunkiem prof.dr hab. Wi
tolda Marciszewskiego, obroniona na Wydziale Neofilologii Uni
wersytetu Warszawskiego vi dn. 15 XI 1984 r. Recenzenci: doc. 
ar hab. Bożenna Bojar, Uniwersytet Warszawski, prof.dr hab.in: 
Juliusz L,,Kulikowski, Polska Akademia Nauk.
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CA współczynnika trafności w zakresie 40-50$̂ ;, przy tym uznaje się. 
Ze optymalna, możliwa do osięQnięcia jednocześnie,wielkość obu 
tych współczynników leży w zakresie 50-60%. Stosowanie różnych 
znanych sposobów podwyższania współczynnika kompletności albo 
współczynnika trafności, które stanowię nierozłęczne wskaźniki e- 
fektywności-języka informacyjnego w danym SIW, jest na ogół nie 
w pełni skuteczne. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w tym. że 
stosowanie większości środkóvr poprawiajęcych kompletność, do któ
rych należy wykorzystywanie w. OIW nie specyfikowanych relacji ko
jarzeniowych, wpływa ujemnie na trafność i odwrotnie. W zv/ięzku 
z tym trwaję nadal poszukiwania takich nowych sposobów poprawy e- 
fektywności języków informacyjno-wyszukiwawczych, które powodujęc 
podwyższenie jednego z tych wskaźników nie wpływałyby ujemnie na 
drugi. Poszukuje się również takich środków, które zgodnie z prze
widywaniami niektórych specjalistov; z tej dziedziny będę powodowa
ły jednoczesne podwyższanie vifspółczynnika kompletności i współczyn
nika trafności.

Analiza dostępnych publikacji dotyczęcych badań sposobów pod
wyższania efektywności języków informacyjno-wyszukiwawczych wyka
zała, że wpłyiv różnicowania oznaczonych w tezaurusie relacji koja
rzeniowych /zwanych również skojarzeniowymi., asocjacyjnymi lub re
lacjami pokrewieństwa/ na efektywność wyszukiwania za pomocę ta
kiego tezaurusa dokumentów o tematyce naukowo-technicznej nie zo
stał dotychczas określony. Stwierdzenie tego faktu uzasadniło ce
lowość podjęcia badań przydatności specyfikacji relacji kojarze
niowych w tezaurusie technologii żywności. Uznano bowiem za pra
wdopodobne, że zróżnicowanie tych relacji wpłynie korzystnie na 
efektywność języka informacyjnego, zbudowanego dla systemu infor- 
macyjno-v#yszukiwawczego dysponujęcego dokumentami dotyczęcymi za
gadnień technologii żywności, które cechuje szczególnie wysoka 
wleloaspektowość. Uznano również, te zróżnicowanie wymienionych 
relacji może stanowić przewidywane rozwięzanie problemu podwyższa
nia współczynnika kompletności nie powodujęcego obniżenia ;vspół- 
czynnika trafności. W ziyięzku z tym założono, że specyfikacja re
lacji kojarzeniowych w tezaurusie technologii- żywności wpłynie ko
rzystnie na .efektywność^odpowiedniego języka deskryptorowego, a 
przede wszystkim na kompletność wyszukiwania dokumentów wskutek:
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*■ ułatwienia wprowadzania do instrukcji wyszukiwawczych wszyst
kich niezbędnych, dodatkowych deskryptorów zwięzanych z deskryp- 
torami podstawowyeni specyfikowanymi relacjami kojarzenicwymi:

- ułatwienia właściwego wyboru Jednostek leksykalnych Języka des- 
kryptonowego przeznaczonych do indeksowania dokumentów, wpływa- 
jęcego korzystnie na kompletność, a takie na trafność zbiorów 
dokumentów wyszukiwanych w SIW.

Uznano również, że specyfikacja ta umożliwi określenie wyróżnio
nych relacji kojarzeniowych i sprecyzowanie znaczeń powięzanycli 
nimi terminów.* Przyjęto także zełiożenie, że eksperymentalny teza^ 
urus ze specyfikowanymi relacjami kojarzeniowymi będzie ogólnie 
przydatnym, eystematycznym i standaryzowanym opisom części termi
nologii technologii żywności. Za cel pracy uznano sprawdzenie 
słuszności podstawowych założeń w oparciu o materiał badawczy, 
stanowięcy reprezentatywnę próbę dokumentów dotyczęcych technolo
gii owoców i warzyw. Przyjęto, że ocena przydatności specyfikacji 
relacji kojarzeniowych w wyszukiwaniu informacji z zakresu techno
logii żywności zostanie dokonana ns podstawie wyników eksperymen
tów wyszukiwawczych przeprowadzonych z wykorzystaniem eksperymen
talnego tezaurusa, w którym będzie wprowadzone taka apecyfikecja.

Powstałe w wyniku realizacji określonego powyżej celu praca 
składa się z pięciu rozdziałów oraz aneksu.

Pierwszy rozdział pracy zatytułowany "Stan zagadnienia*' o- 
b.ejmuje omówienie relacji kojarzeniowych w aspekcie miejsc i spo
sobów ich oznaczanie oraz wykorzystywania tych relacji w istnie
jących Językach informacyjno-wyszuklwawczych. Przedstawiono w nim 
również scharakteryzowany wyżej cel pracy i hipotezę badawczą o- 
raz przyjęte założenia ogólne.

Drugi rozdział pracy zatytułowany **Metode badań** zawiera 
charakterystykę materiału badawczego i metod badań, określenie 
podstawov/ych używanych w pracy terminów craz określenia i charak
terystyki formalne zbudowanych eksperymentalnych ‘tezaurusów i 
odpowiedniego Języka deskryptorowego, tzn. tezaurusa A-RK z nie 
specyfikowanymi relacjami kojarzeniowymi oraz tezaurusa 3-RK z 
wprowadzoną soecyfikację tych relacji i odpowiedniego Języka des
kryptorowego. któremu nadano miano Języka RK. Obejmuje on rów
nież rozważania teoretyczne mejęce na celu zdefiniowanie cha'iak-
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teru i sposobu wyróżniania stosunków kojarzeniowych oraz określe
nie użyteczności wyszukiwawczej tych związków z SIW. Przedstawio
no w nim także szczegółowe założenia dotyczęce przydatności specy
fikacji relacji kojarzeniowych oznaczonych w tezaurusie, sformuło
wane na podstawie charakterystyki procesu opracowywania pytań in
formacyjnych wpływających do SIW, opartej na własnej interpretacji 
z wykorzystaniem jednej z teorii pytśń stworzonej przez K. AJdu- 
kiewicza i rozwiniętej przez W. Marciszewskiego. Końcowa część 
drugiego rozdziału zawiera charakterystykę procesu wyróżniania re
lacji między słowami kluczowymi dokumentu, zalgorytmizowany opis 
.metody wyróżniania i selekcji relacji kojarzeniowych, opia metod 
kontroli wyboru tych relacji, obejroujęcych wykorzystanie wyników 
określonego eksperymentu kojarzeniowego oraz opisy metod oceny re
zultatów eksperymentów wyszukiwawczych.

We wstępie uzasadniono szczegółowe przedstawienie w tekście 
większości opracowanych metod badawczych wykorzystanych w pracy.
W oparciu o te metody zostały dokonane wybór i wstępne opracowa
nie materiału badawczego, a następnie podstawowa część badań.^ U-^. I
zasadniono tu również konieczność budowy nieodzownego narzędzia 
badawczego w postaci tezaurusa technologii owoców i warzyw z ozna
czonymi nie specyfikowanymi relacjami kojarzeniowymi, wynikajęcę 
z braku tezaurusa technologii żywności. W zwięzku z tym opracowa
nie eksperymentalnego Języka deskryptorowego dla wybranej gałęzi 
technologii żywności /języka RK/ uznano za Jedno z zadań badaw
czych, a budowę Jego tezaurusa /tezaurusa A-RK/ i odpowiedniej 
instrukcji indeksowania zaliczono do zadań wchodzących w zakres 
wstępnego opracowania materiału badawczego. ^

W pierwszej części rozdziału scharakteryzowano m.ln. podsta
wowy materiał badawczy obejmujący zbiór 500 analiz dokumentacyj
nych artykułów w Języku polskim i obcojęzycznych oraz zestawień 
tematycznych, a także zbiór 120 pytań informacyjnych. Podano rów
nież uzasadnienie wyboru metody zespołowego wstępnego opracowania 
materiału badawczego, umożliwiającej porównywanie wyników dwu 
Jednocześnie podjętych prac doktorskich — odmawianej tu pracy oraz 
pracy W. -Ogórkiewicz pt, "Wpływ wskaźników roli na efektywność 
wyszukiwania informacji z.zakresu »/ybraneJ gałęzi technologii żyw
ności "c. W wyniku tej decyzji w obu pracach wykorzystano ten sam.
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wspólnie wstępnie opracowany materiał badawczy przedstawiony w e- 
neksle do pracy^*^

We wstępnej części omówienia wyróżnionych w pracy relacji, 
podano przyjęty przez autorkę podział stosunków kojarzeniowych 
/asocjacyjnych/ zachodzęcych w tekstach dokumentów ne relacje ję
zykowe paradygmatyczne, czyli systemowe oraz na reprezentujące 
sytuacyjne związki z rzeczywistości pozajęzykowej relacje kojarze
niowe pozejęzykowe obejmujące relacje kojarzeniowe mereologlczne 
/relacje całość-część/ i relacje kojarzeniowe niemereologiczne."^ 
Następnie przedstawiono opartą na literaturze przedmiotu i włas
nych badaniach kontekstową charakterystykę relacji kojarzenio
wych poząjęzykowych i odpowiednich relacji językowych paradygms- 
tycznych. reprezentujących stałe związki w rzeczywistości pozaję
zykowej. Określono te i pozostałe relacje, które z nimi współwy- 
stępują w tekstach dokumentów, a także stosunki w rzeczywistości 
pozajęzykowej 1 wykazano zachodzące między nimi różnice lub związ
ki. W charakterystyce relacji uwzględniono ich własności logiczne. 
Omówiono również sposoby odwzorowywania w języku deskryptorowym 
lub w tezaurusie stosunków należących do poszczególnych typów al
bo podtypów relacji zachodzących w tekstach dokumentów. W związku 
z tym relacje kojarzeniowe oznaczane w tezaurusie i wykorzystywa
ne w języku deskryptorowym określono jako stosunki reprezentujące 
relacje kojarzeniowe pozajęzykowe i odpowiednie relacje paradygma- 
tyczne zachodzące w tekstach języka naturalnego. Kontekst odwzoro
wań w tekście dokumentu związków pozajęzykowych, a także kontekst 
odwzorowań stosunków tekstu dokumentu w tezaurusie i wykazach lek
syki pomocniczej OIW oraz w języku deskryptorowym, zilustrowano 
v/ykresami.

Trzeci rozdział pracy zatytułowany "Rezultaty badań" zawiera 
wyniki właściwych badań eksperymentalnych, przeprowadzonych ze po
mocą metod scharakteryzowanych w rozdziale drugim, z wykorzysta- 
'niem wstępnie opracowanego materiału badawczego przedstawionego w 
aneksie. Wstępnie opracowany materiał obejmował: alfabetyczno-sy-

^mówienie wstępnego wspólnego opracowania materiału badawczego 
zob. 8.39 niniejszego numeru "Zagadnień Informacji Naukowej”,
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stemstyczny tezaurus A“RK z oznaczonyńi nie specyflkowenynl rela— 
cjami kojarzeniowymi, zawierejęcy 5518 terminów; instrukcję in
deksowanie w języku RK; 500 zaindeksowanych analiz dokumentacyj
nych przydzielonych do trzech szerokich kategorii tematycznych o- 
raz 75 wyselekcjonowanych pytań informacyjnych.

W pierwszej częćci rozdziału scharakteryzowano zestaw wybra
nych i poddanych selekcji relacji kojarzeniowych specyfikowanyćh 
następnie w tezaurusie. W wyniku oznaczenia w charakterystykach 
wyszukiwawczych badanych dokumentów 29760 występień relacji koja
rzeniowych, uznanych za istotne dla wybranej dzfledzlny, wyróżnio- 
,no 186 podtypów tych relacji tworzęcych 32 grupy stosunków. Anali
za tych grup doprowadziła do zredukowania ogólnej liczby podtypów 
stosunków do 122, metodę łęczenia podtypów, lub zastępowania kil
ku z nich jednym podtypem szerszym. Relacje te-obejmuję 5 podtypów 
stosunków mereologicznych /m.in. podtypy ’’obiekt^składnlk" i "o- 
biekt-dodatek”/ oraz 117 podtypów stosunków niemereologicznych, 
które sę znacznie zróżnicowane pod względem jakości i stopnia 
szczegółowości. Stenowi to odbicie dużego zróżnicowania treści i 
szczegółowości badanych dokumentów. Opis relacji kojarzeniowych 
uzupełniono ich charakterystykę ilościowę w postaci listy frekwen- 
cyjnej występleń w charakterystykach wyszukiwawczych dokumentów 
poszczególnych stosunków należęcych do każdego z wyróżnionych pod
typów relacji kojarzeniowych. Szczegółowa charakterystyka relacji 
kojarzeniowych i zakładanej przydatności ich specyfikacji oraz me
tod wyboru i selekcji tych relacji, a następnie specyfikacji wy
różnionych stosunków w tezaurusie będzie tematem oddzielnej publi
kacji.

Drugę część rozdziału trzeciego stanowi opis zbudowanego te
zaurusa B-RK, w którym wprowadzono specyfikację 122 wyróżnionych 
podtypów relacji kojarzeniowych w oparciu o charakterystyki wyszu
kiwawcze dokumentów zawierajęce oznaczenia poszczególnych stosun
ków należęcych do tych podtypów. Umieszczono w niej również przy
kładowy fragment alfabetyczno-hierarchicznej części tego tezauru- 
sa.

W trzeciej części rozdziału przedstawiono rezultaty ekspe
rymentów wyszukiwawczych, przeprowadzonych przy użyciu tezaurusa 
A-RK z nie specyfikowanymi relacjami kojarzeniowymi, a następnie
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przy użyciu tezaurusa B-RK z wprowadzony specyfikację tych rela
cji^ W eksperymentach wykorzystano 75 pytart informacyjnych, 75 
podzbiorów dokumentów relewantnych do poszczególnych pytań, wy
różnionych w zbiorze 500 przeszukiwanych dokumentów przez specja
listę z zakresu technologii owoców i warzyw* a także odpowiednie 
metody opisane w drugim rozdziale pracy. Rezultaty wyszukiwań o- 
bejmujęce współczynniki kompletności 1 trafności każdego z 2 zbio
rów odpowiedzi na dane pytanie, a także różnice tych współczynni
ków zestawiono w tabeli. Przeprowadzone ocena porównawcza uzyska
nych wyników wykazała, że wykorzystując tezaurus B-RK uzyskano 
średni wzrost współczynnika kompletności o 9.34^^ oraz średni przy
rost współczynnika trafności wynoszycy 2,18^ /pozostałe warunki 
były identyczne w obu wyszukiwaniach/. Analiza wpływu wykorzysty
wania 8pacyfikowanych relacji kojarzeniowych na rezultaty wyszuki
wań dokumentów w wypadku pytań informacyjnych zróżnicowanych ty
pów wykazała, że specyfikacja tych stosunków Jest szczególnie przy* 
datna przy opracowywaniu pytań dotyczycych niewielkich zbiorów 
dokumentów, a więc najczęściej pytań szczegółowych.

Czwarty rozdział pracy stanowi połyczenie podsumowania eks
perymentalnych wyników pracy i wniosku sformułowanego na Jego pod
stawie. Zawiera on ocenę przydatności specyfikacji relacji koja
rzeniowych w procesie wyszukiwania informacji z zakresu technolo
gii żywności, oparty na rezultatach przeprowadzonych badań ekspe
rymentalnych oraz wniosek dotyczycy stopnia JeJ przydatności w 
profesjonalnym SIW.

Pięty i ostatni rozdział pracy zatytułowany "Wnioski" zawie
ra szczegółowe wnioski teoretyczne i praktyczne sformułowane na 
podstawie przeprowadzonych badań craz literatury przedmiotu. 
Szczegółowe omówiienie rezultatów eksperymentalnej części pracy i 
wniosków sformułowanych na ich podstawie będzie przedmiotem od
dzielnej publikacji.
* Celem podjęcia przedstawionej pracy było uzasadnienie przy
jętego założenia, że negatywny wpływ wykorzystywania w wyszukiwa
niu dokumentów relacji kojarzeniowych na trafność tego v/yszukiwa- 
nia można wyeliminować lub zminimalizować, stosujyc odpowiednio 
nowe środki, ułatwiajyce właściwy wybór deskryptorów kojarzenio
wych dopisywanych w instrukcjach vjyszukiwewczych. Wydaje się, iż
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wyniki eksperymentalnej części pracy pozwalaję na uznanie tego 
założenia za słuszne oraz upoważniają do traktowania specyfikacji 
relacji kojarzeniowych jako środka poprawiajęcego znaczęco komplet- 
ność wyszukiwania, a zarazem niwelującego spadek trafności wyszuki
wania dokumentów.

Barbara Weneszczyóska-Cisło

WPŁYW WSKAŹNIKÓW ROLI NA EFEKTYWNOŚĆ WYSZUKIWANIA
INFORMACJI Z ZAKRESU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCIX /

Praca stanowi próbę skonstruowania szczególnego systemu 
wskaźników roli jako elementów języka informacyjno-wyszukiwawcze- 
go /JIW/, wykorzystywanego w systemie informacyjnym dla wybranej 
dziedziny oraz oceny tego środka gramatycznego JIW jako czynnika 
poprajvy efektywności systemów inforroacyjno-wyszukiwawczych /SIW/.

Przedstawiona ocena wskażnikóv/ roli, zaprojektowanych w o> 
parciu o ich szeroką charakterystykę, została potraktowana jako 
przyczynek do [̂ rac zmierzających do określenia przydatności sto
sowania wskaźników roli w pewnych systemach inforroacyjno-wyszuki- 
wawczych. Powszechnie wiadomo, że głównym czynnikiem efektywności 
SIW jest jakość stosowanego języka informacyjno-wyszukiway/czego. 
Podstawowymi kryteriami oceny Jakości języka informacyjnego sę 
współczynniki trafności i kompletności wyszukiwania dokumentów w 
danym SIW. Jak wynika z analizy literatury przedmiotu, rezultaty 
badań efektywności JIiV wykazały, że jest ona często niezadowala-

4;iesława GGÓttKIEWICZ: V/pływ wskaźników roli na efektywność wy
szukiwania informacji z zakresu wybranej gałęzi technologii żyw
ności. Warszawa 1984, 300 e. maszyn, powiel.

Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof, dr heb, Wi-ł 
tolda Marciszewskiego, ochroniona na V/ydzialc-Necfilologii Uni
wersytetu Warszawskiego w dn. 15 XI 1984 r. Recenzenci: doc.dr 
hab. Bożenna Bojar, Uniwersytet Warszawski, prof,dr hab. inż. 
Juliusz L.Kulikowski, Polska Akademia Nauk.
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jQca. Wyraża się to zazwyczaj w zbyt niskich wartościach współ
czynników trafności lub kompletności wyszukiwania. Oednym ze spo
sobów podwyższania współczynnika trafności wyszukiwania Jest sto- 
sowani^e wskaźników roli. 4Jważa się Jednak dość powszechnie, że 
ich wykorzystywanie Jest mało przydatne ze względu na dużę praco
chłonność ich stosowania, nleWlelkę efektywność oraz ujemny wpływ 
na kompletność wyszukiwania. Celem pracy było m.ln. wykazanie słu' 
sznoścl założenia autorki, że poprawne skonstruowanie 1 właściwe 
wykorzystywanie systemu wskaźników roli prowadzi do znacznej po
prawy trafności wyszukiwania, a Jednocześnie nie wpływa w sposób 
znaczęcy niekorzystnie na kompletność wyszukiwania dokumentów.

Praca zawiera 4 rozdziały oraz aneks.
W rozdziale 1 zatytułowanym "Stan zagadnienia” podano krótkę 

charakterystykę wskaźników roli Jako* elementów leksyki pomocni
czej 3IW z punktu widzenia ich wykorzystywanie w różnych syste
mach informacyjno-wyszukiwawczych. Przedstawiono w nim również 
przyjęte założenia 1 cel pracy, którym było sprawdzenie postawio
nej tezy. Podejmujęc pracę uznano za celowe przedstawienie możli
wie szerokiej teoretycznej interpretacji wskaźników roli. Przyję
to, że w~oparclu o tę charakterystykę, zostanie zbudowany ekspery
mentalny system wskaźników roli dla DIW przeznaczonego do stoso
wania w doświadczalnym SIW dla wybranej gałęzi technologii żyvmoś- 
ci, tj. technologii owoców i warzyw.

Drugi rozdział pracy zatytułowany "Metoda badań" zawiera cha
rakterystykę materiału badawczego 1 metod badawczych, określenia 
i definicje podstawowych używanych w pracy terminów oraz zbudowa
nych w ramach pracy deskryptorowych Języków Informacyjno-wyszuki
wawczych 1 tezaurusa. Rozdział ten obejmuje również teoretyczne 
rozważania dotyczęce Istoty wskaźników roli 1 procesu ich wyróż
niania, a także założenie dotyczęce przydatności scosowanla wskaź
ników roli w SIW.
' Na wstępie uzasadniono konieczność zbudowania eksperymental
nego tezaurusa technologii owoców 1 warzyw. Tezaurus ten stanowił 
narzędzie badawcze umożllwiajęce tworzenie charakterystyk doku
mentów w 3IW 1 oznaczanie w nich wskaźników roli, a następnie 
przeprowadzenie eksperymentów wyszukiwawczych, które miały dowześć 
słuszności postawionej tezy. w pierwszej części tego rozdziału u-
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zasadnxono wybór metody zespołowego wstępnego opracowania materia** 
łu badawczego. W zwięzku z równoczesnym podjęciem dwóch prac ba
dawczych, tej pracy oraz pracy B, Wereszczyńskiej-Cisło pt.“Przy
datność specyfikacji relacji kojarzeniowych w procesie wyszukiwa
nia informacji \  zakresu wybranej gałęzi technologii żywności* i 
zgodnie z przyjętym założeniem uzasadnionym dężeniem do uatożliwie— 
nia porównywania wyników badań, wspólnie opracowany wstępnia mate
riał badawczy przedstawiony w aneksie do pracy, został wykorzysta
ny w obu pracach^

W drugiej części tego rozdziału scharakteryzowano podstawowe 
terminy użyte w opisie metody wstępnego opracowania materiału ba-' 
dawczego i w dalszej części pracy. M.tn. podano określenia przed
miotu dokumentu 1 słowa kluczowego dokumentu. Następnie przedsta
wiono teoretyczne Interpretację różnicowania słów kluczowych, u- 
łatwiajęcego określanie zawartości Informacyjnej dokumentu. Poda
no określenia i definicje zróżnicowanych przedmiotów dokumentu. 
Wyróżniono przedmiot główny, przedmiot .aspektowy 1 przedmiot drugo
rzędny dokumentu, a następnie w oparciu o te określenia 1 deflnl-. 
cje określono i scharakteryzowano treść charakterystyczny dokumen- 
tUfPole aspektu informacji i zawartość /informacyjny/ dokumentu, 
w procesie formalizacji opisu tych pojęć wykorzystano-elementу 
teorii zbiorów. Ne podstawie tych opisów sformułowano definicję 
słowa kluczowego oraz przedstawiono określenie charakterystyk 
słownych dokumentu, różniących się stopniem rozbudowania. iJznano, 
że analiza struktury charakterystyk słownych dokumentów ułatwia 
wyrażenie tych charakterystyk w języku Informacyjno-wyszufciaifStwczYB,

Z kolei scharakteryzowano zbudowane i wykorzystane w pr®vcy 
deskryptorowe języki informacyjno-wyszukiwawcze i tezaurus. Pola
no określenia obu zbudowanych w ramach pracy języków deskryptoro- 
wych - języka bez wskaźników roli, któremu nadano symbol WA i ję
zyka o symbolu IVR, w którym uwzględniono wskaźniki roli orez o- 
kreślenie tezaurusa. Przedstawiono również określenia dołączonych 
do tezaurusa wykazów leksyki pomocniczej i wykazów reguł gramaty
cznych obu wymienionych języków. Określenia te uzupełniono cbasrak- 
terystykarai formalnymi wyrażonymi w języku naturalnym. Następnie

Omówienie w/yników wspólnego opracowania materiału badawczego 
zob, s. 39 niniejszego numeru "Zagadnień Informacji Naukowej",



scharakteryzowano przy3 ętę metodę wyszukiwania dokumentów przy u- 
życiu tezaurusa bez stosowanie wskaźników -roli oraz podano jej 
formalny opis, a także opis metody oceny wyników wyszukiwania do
kumentów przy użyciu tezaurusa.

W trzeciej części rozdziału drugiego omówiono istotę wskaź
ników roli. Na podstawie analizy literatury przedmiotu i własnych 
spostrzeżeń dokonanych w trakcie opracowywania^dokumentów przed^ 
stawiono szerszą niż spotykane dotychczas interpretację wskaźników 
roli. Scharakteryzowano wskaźniki roli jako termin określajęcy -sy- 
tuacyjnę funkcję pełnionę przez dany obiekt w określonym kontekś
cie językowym lub w określonej sytuacji rzeczywistości pozajęzyko- 
wej. Na podstawie przeprowadzonych rozważań wyróżniono trzy grupy 
wskaźników roli, które zdaniem autorki mogę być stosowane w proce
sie charakteryzowania dokumentów o tematyce naukowo-technicznej. 
Wyróżnione grupy wskaźników roli to;
- pozajęzykowe-tematyczne wskaźniki roli określajęce charakterys

tyczne dla badanej dziedziny szerokie kategorie tematyczne do
kumentów;

- językowe-tekstowe wskaźniki roli określajęce kontekstowe funkcje 
pełnione przez nazwy będęce słowami kluczowymi dokumentów;

- pozajęzykowe-tekstowe wskaźniki roli określajęce sytuacyjne 
funkcje desygnatów terminów będęcych słowami kluczowymi doku
mentów.

Zaproponowano również opartę na teorii zbioróvii interpretację zbio
ru wskaźników roli dla dowolnego języka deskryptorowego, w którym 
wyróżniono trzy omówione podzbiory v<skaźników roli. Charakterysty
ka deskryptorows dokumentu uivzględniajęca wszystkie wymienione wy
żej typy wskaźników roli obejmuje zbiór następujęcych elementów:

M - {cj. 2**

гГ,

■к'

.. ,r.

У
. . , f j*

,r
Pk]

gdzie:

 ̂ - deskryptor określajęcy treść merytorycznę dokumentu,
f^ - deskryptor opisujęcy cechę formalnę tekstu dokumentu.

- j ęzyk owy-tekstowy wskaźnik roli.
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г - pozajęzykowy-tematyczny wskaźnik roli,
■ i
Гр - pozajęzykowy-tekstowy wskaźnik roli.

Następnie w oparciu o własną interpretację jednej z teorii 
pytań, stworzonej przez К . Ajdukiewicza i rozwiniętej przez M Mar- 
ciszewsklego, przedstawiono aspekty teoretyczne procesu opracowy" 
wania pytań informacyjnych w SIW. z Uwzględnieniem funkcji,jakie 
pełnią w tym procesie wskaźniki roli. Omówiono zakładaną przydat^ 
ność stosowania wskaźników roli poszczególnych typów i przedsta
wiono teoretyczne przykłady wyszukiwań prowadzonych z uwzględnie
niem wskaźników roli w charakterystykach i instrukcjach wyszuki
wawczych,

W czwartej części tego rozdziału scharakteryzowano proces wy
różniania wskaźników roli i przedstawiono instrukcję ich vtyboru 
i selekcji, jak również metodę kontroli prawidłowości wyboru i se
lekcji tych wskaźników, polegającą m.in. na przeprowadzeniu ekspe
rymentu kojarzeniowego. .

Część pląta tego rozdziału stanowi opis metody tworzenia cha
rakterystyk wyszukiwawczych dokumentów i instrukcji wyszukiwaw
czych w językach WRl i Ш2» czyli w języku WR wykorzystującym 
wskaźniki roli.

W części szóstej przedstawiono metodę wyszukiwania dokumen
tów przy użyciu tezaurusa i zestawu wskaźników roli. Podano sfor
malizowany opis strategii wyszukiwanie w oparciu o instrukcję wy
szukiwawczą wyrażoną w języku WR2; stosowanie przyjętych podsta
wowych zasad strategii wyszukiwania zilustrowano przykładami wy
szukiwań.

W ostatniej części rozdziału scharakteryzowano przyjętą me
todę oceny efektywności wyszukiwania dokumentów, przy użyciu tezau
rusa i opracowanego zestawu wskaźników roli. Polega ona na usta
laniu' różnicy wartości współczynników trafności i współczynników 
kompletności 2 podzbiorów dokumentów wyszukanych przy użyciu in
strukcji wyszukiwawczej ze wskaźnikami roli oraz przy użyciu ins
trukcji bez wskaźników roli, a następnie ustaleniu średnich róż
nic wartości tych współczynników dla wszystkich par podzbiorów do
kumentów.
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Trzeci rozdział pracy zatytułowany "Wyniki badań*' zawiera 
rezultaty badań przeprowadzonych w oparciu o metody scharaktery
zowane w rozdziale drugim i wstępnie opracowany materiał badawczy 
przedstawiony w aneksie do pracy. W pierwszej części tego rozdzia* 
łu przedstawiono poszczególne typy wskaźników roli wybranych na 
podstawie analizy charakterystyk wyszukiwawczych 500 dokumentów, 
uzasadniono przyjęty podział wskaźników roli oraz scharaktaryzowa* 
no możliwe sposoby ich rozbudowywania i wykorzystywania. Podano 
listę 42 wybranych wskaźników roli oraz listę opracowanych 6 iden« 
tyfikatorów. Przedstawiono następnie zestawienie wskaźników roli 
według liczby ich występień w charakterystykach wyszukiwawczych 
sformułowanych w Języku WRl z uwzględnieniem wskaźników złożonych 
- budowanych ze wskaźników roli i identyfikatorów oraz określono 
reguły tworzenie złożonych wskaźników roli. Szczegółowa charakte
rystyka wskaźników roli oraz opis budowy systemu wskaźników roli 
zostanie przedstawiona w oddzielnej publikacji.

W trzeciej- części tego rozdziału przedstawiono rezultaty 
eksperymentów wyszukiwawczych oraz omówienie uzyskanych wyników. 
Wyniki wyszukiwań obejraujęce współczynniki trafności oraz komplet' 
ności każdego z dwóch zbiorów odpowiedzi na dane pytanie oraz róż
nice tych współczynników przedstawiono w tabeli. Analiza uzyska
nych rezultatów wykazała, że wykorzystanie opracowanego zestawu 
wskaźników roli w procesie wyszukiwania spowodowało średni wzrost 
współczynnika trafności o 16,54$^ /z 81,48% do 9^,02%/ i średni 
przyrost współczynnika kompletności o 4,06% /z 69,74% do 73,80%/. 
Szczegółowe omówienie wyników eksperymentów wyszukiwawczych oraz 
sformułowanych wniosków będzie przedmiotem oddzielnej publikacji.

Rozdział czwarty zawiera teoretyczne i praktyczne wnioski 
dotyczęce wpływu stosowania wskaźników roli na efektywność wyszu- 
kiv/ania informacji z zakresu wybranej gałęzi technologii żywności. 
Wnioski te sformułowano na podstawie uzyskanych rezultatów.badań. 
'V/yniki eksperymentalnej części pracy upoważniły autorkę do stwier< 
dzenia, <że opracowany zestaw wskaźników roli może stanowić środek 
poprawiajęcy znacznie trafność wyszukiwania i nie obniżajęcy przy 
tym kompletności wyszukiwania dokumentów w zbudowanym 5IW.

Wiesława Ogórkiewicz
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PROBLEMY sySTEMÓW INFORMACJI W UJĘCIU TEORETYC2a4YM

Wzrastajęce systematycznie liczba publikacji poświęconych 
różnorodnym problemom teoretycznym i pragmatycznym nauki i infor
macji oraz działalności informacyjnej tylko w niewielkim stopnxu 
przyczynia się do wyjaśnienia i upori^ędkowania znaczeń podstawo
wych w tej dziedzinie terminów: informacja i system informacji. 
Potwierdzenia tej opinii może dostarczyć choćby wyrywkowy prze— 
ględ przykładowych definicji tych terminów zamieszczanych w słow
nikach terminologicznych, encyklopediach, podręcznikach i opraco
waniach monograficznych. Jako charakterystyczne sformułowania de
finicji w tym zakresie należałoby wskazać pewnę skrajność występu- 
jęcę w ujęciach, które można uznać za: intuicyjne i ogólnikowe 
/wiadomość, uświiadomienie sobie czegoś/, ilościowe - odwołujące 
się do iloś-ciowej teorii informacji Shannona, technologiczne - 
więżęce informację^z jej nośnikiem i od- nośnika uzależniajęce jej 
definicję. Zagadnieniem zupełnie odrębnym byłaby ocena formalnej 
popravmosci sposobów definiowania poszczególnych terminów z punk
tu widzenia wymagań logiki.

Analogiczne problemy charakteryzuję ujęcia terminu "system 
informacji" , co stanowi pochodnę chaosu definicyjnego w odniesie
niu do samej "informacji", śv/iadomość tej sytuacji wraz z jej 
przyczynami wielokrotnie wskazywanymi przez różnych autorówi,ta
kimi jak na przykład nieustabilizowany i międzydyscyplinowy cha
rakter informacji jako dziedziny nauki powoduję przyjmowanie z; 
zainteresowaniem każdej propozycji możliwie konsekwentnego wpro- 
wadzenia ładu definicyjnego i terminologicznego, Do propozycji 
tego typu należy bez wętpienia charakteryzowana w niniejszynr omó
wieniu praca Z. Pawlaka "Systemy informacji. Podstawy teoretycz- 
ne"’K Zakres i przedmiot tej pracy określił autor przez wskiiza- 
nie problemów rozważanych w pracy jako wybranych spośród iłrrrych, 
właściwych dla każdego systemu informacji, Do problemów typov<ych 
zaliczył: rodzaj informacji zawartych w systemie, rodzaj pytań-.

G awlak z. Systemy informacji. Podstawy teoretyczne. Warszawa: 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984, 188 s.
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na które system umożliwia odpowiedzi, organizację systemu, aktu
alność informacji zawartej w systemie informacji, efektywność sy
stemu, ochronę informacji. Problemami rozważanymi w pracy przez 
autora sę: rodzaje informacji przetwarzanej w systemie, środki 
Językowe systemu informacji oraz aspekty organizacyjne systemów 
informacji. W pracy składajęcej się z 10 rozdziałów problemom tym 
poświęcono pierwszych siedem rozdziałów. Trzy pozostałe rozdzia
ły zawieraję - według j()eklaracji autora we wstępie - omówienie 
wybranych acz podstawowych zagadnień teoretycznych, Zivięzanych z- 
wykorzystaniem komputerów do automatyzacji rozumowania indukcyj
nego i rozwojem sztucznej inteligencji. Głównę część pracy uzupeł** 
niaję dwa aneksy zewierajęce:

1/ wykaz stosowanych podstawowych terminów matematycznych 
wraz z ich definicjami i określeniami niezbędnymi do zrozumienia 
wywodów pracy, a równocześnie - Jak zastrzega autor - nie wykra
cza Jęcych poza poziom matematyki szkoły średniej:У

2/ uwagi pragmatyczne zwięzane z możliwościę zastosowania 
opracowanej wcześniej przez autora nowej metody organizacji zbio
rów informacji i wyszukiwania informacji w systemie - tzw. metotiy 
składowych atomowych.

Faktycznę podstawę i centrum rozważań w ramach wydzielonych 
przez autora dwu grup zagadnień stanowi zaproponowana w rozdzia
le pierwszym pracy definicja terminu "system informacji" oraz 
terminów z nim związanych i istotnych w charakterystyce najważ
niejszych cech tego systemu. Do sformułowania definicji syste
mu informacji /5/ wykorzystane zostały pojęcia matemstyczneizbioru 
obiektów /X/, zbioru atrybutów /А/, dziedziny atrybutu V oraz funk
cji całkowitej /q/, przyporządkowującej obiektom należącym do da
nego zbioru wartości określonych atrybutów. Definicję tę reprezen
tuje wzór: '

S = X. A. V, q
v: kontekście takiego rozumienia systemu informacji termin "infor
macja" /w systemie 5/ został zdefiniowany Jako każda funkcja q 
o argumentach w zbiorze atrybutów A oraz o wartościach należących 
do dziedziny atrybutów V, taką że q/a/ V^. Zastosowane w przyto
czonych definicjach terminy "obiekt" i "atrybut" zostały potrak
towane bardzo ogólnie.
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w świetle przytoczonych przykładów mogę one denotować elefflen-’ 
ty rzeczywistości /osoby.przedmioty/,jak też i teksty dokumentów. 
Analogicznie - atrybutami mogę być pewne cechy elementów rzeczy
wistości pozaJęzykowej /np. kolor oczu. wzrost/ lub cechy dokumen
tów - np. rok ivydania. Zbiór wszystkich atrybutów obiektu należą
cego do danego systemu informacji o tym obiekcie tworzy Informację 
o tym obiekcie lub też dane o obiekcie. Potraktowania jako termi
nów synontroicznych "danych" i "informacji" jest istotnym stwier- ‘ 
dzeniem z punktu'widzenia wspomnianych problemów terminologicznych 
informacji. Sformułowanie tego stwierdzenie w pracy było możliwe 
dzięki wyraźnemu rozgraniczeniu i wskazaniu przez autora dwu po
ziomów charakterystyki systemu informacji wraz z jego obiektami:
- poziomu abstrakcji.
- poziomu opisu językowego.

W abstrakcyjnej charakterystyce obiektów należęcych do sys
temu zastosowano pojęcie "deskryptora" rozumianego jako atrybut 
wraz z jego wartościę /np. nazwisko - Kowalski/. Zbiór deskrypto- 
rów składających się na informację o danym obiekcie tworzy tzw. 
deskrypcję obiektu, tym abstrakcyjnym kategoriom w płaszczyźnie 
językowej Odpowiada pewien opis. Oak zaznaczono w komentarzu au
torskim w praktyce te dwie płaszczyzny charakterystyki systemu sę 
traktowane łęcznie. Konwencja ta jest również konsekwentnie stoso
wana w omawianej pracy. Należałoby tu jedynie zauv/ażać, że termin 
deskryptór został użyty w znaczeniu innym niż przyjęty w literatu
rze z zakresu języków informacyjnych - jako nazwa abstrakcyjnej 
jednostki charakterystyki obiektu nie zaś jako nazvta elementarnej 
jednostki leksykalnej określonego języka informacyjnego /języka 
deskryptorowego/, W zwięzku z łęcżnym traktowaniem w pracy pozio
mu abstrakcyjnej charakterystyki systemu informacji i poziomu opi
su językowego terminom deskryptór i deskrypcja odpowiadaję nazwy 
elementów języka informacyjnego,•Podstawowę jednostkę języka in
formacyjnego na poziomie tekstów^tego języka jest izw, term /wyra
żenie popravifńe/, umożliwiajęcy formułowanie pytań oj opisy obiektów 
systemu. Termy sę zbudowane z alfabetu, do którego zostały zali
czone:
- nazwy atrybutów i ich wartości /desUryptory/,
- stałe logiczne /prawda, fałsz/,
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- symbole operacji logicznych /negacji, konlunkcji. alternatywy, 
implikacji/.

Dęzyk informacyjny stosowany w danym systemie informacji zo
stał scharakteryzowany przez: ^
- semantykę stanowięcę funkcję przyporzędkowujęcę termom języka 

określone podzbiory obiektów systemu informacji,
- składnię, ze szczególnym uwzględnieniem w jej ramach reguł 

transformacji termów przy zachowaniu ich znaczeń, tzw. reguł 
sprowadzania termów do postaci normalnej w pytaniach.

Problemy reguł gramatyki języka na poziomie wyrazu nie sę 
rozpatrywane. Nie rozwinięto także zagadnienia zastosowania skła
dni języka informacyjnego do formułowanie opisów obiektów w sys
temie /deskrypcji/. Można to tłumaczyć przyjętym poziomem ogól
ności opisu systemu informacji.

Przedstawiona w pracy konstrukcja języka informacyjnego w 
danym systemie informacji zasługuje na omówienie nie tylko ze 
względu na wspomniane wyżej abstrakcyjne ujmowanie elementów ję
zyka. Chodzi tu również o sposób ukierunkowania rozważań nad. 
konstrukcję języka, polegajęcy na wyeksponowaniu funkcji wyszu
kiwawczej języka, tj. jego termów służęcych do formułowania py
tań do systemu. Rodzaj pytań przewidzianych dla danego systemu 
informacji decyduje o rodzaju języka informacyjnego,jaki powinien 
zostać zbudowany dla tego systemu, na przykład:
- mnogościowy - umożliwiajęcy uzyskanie informacji o zbiorach 

obiektów dysponujęcych pewnę cechę,
- relacyjny - informujęcy o zwięzkach między obiektami.
- liczbowy - informujęcy o liczebności elementów zbioru,
- numeryczny - umożliwiajęcy przeprowadzanie obliczeń numerycz

nych na wartościach atrybutów niektórych obiektów /np. średni 
wiek. średni dochód/, ,

- logiczny - umożliwiajęcy dostarczanie odpowiedzi na pytanie 
typu "czy prawda, że..."

Eksponowanie w charakterystyce podstawowych składników ję
zyka informacyjnego jego funkcji wyszukiwawczych /term jest py
taniem lub elementem pytania/ i zwięzanych z tymi funkcjami o- 
peracji logicznych może przyczynić się do uświadomienia projek
tantom systemów informacji wagi sprecyzowania tych funkcji na
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etapie projektowania języka inforroacyjnego. Spowodowało to w oma
wianej pracy dość mocne zawężenie funkcji deskryptywnych Języka 
informacyjnego wobec obiektów systemu, co Jak wiadomo stanowi 
trudny do rozwiązania problem zarówno w zakresie składni Jak i 
semantyki Języka na poziomie metajęzykowym, tj. tekstów dokumen
tów /np. Jeśli chodzi o kryteria wyznaczania w systemie różnorod
nych atrybutów przypisywanych obiektóm/.

Kolejny ważnę kategorię w opisie podstawowych składników sys
temu informacji Jest pojęcie "zbioru elementarnego” w systemie,wy
odrębnianego na podstawie wprowadzenia tzw, relacji równoważności. 
.Relacja ta dzieli zbiory systemu na rozłęczne klasy nazywane zbio
rami elementarnymi lub blokami. Zbiory elementarne sę opisywane 
za pomocę środków Języka informacyjnego.

Tak scharakteryzowane środki budowy i opisu zawartości infor
macyjnej każdego systemu informacji stanowię podstawę rozważań 
nad własnoś-ciami systemów informacji oraz nad ich organizację. Na
leżę tu zagadnienie takie Jak:
- formalne określenie warunków łęczenia /integracji/ systemów in

formacji,
- podstawy obliczania dokładności i efektywności Języka informa

cyjnego,
- metody organizacji zbiorów informacji w systemie.
- strategie wyszukiwawcze dopuszczalne w systemie przy różnych 

modelach organizacji zbiorów informacji,^
Zagadnienia te zostały przedstawione w powiężeniu z opisami 

różnych modeli systemów informacji. Przedstawione w pracy charak
terystyki systemów obejmuję;

1/ systemy wielostopniowe i hierarchiczne, scharakteryzowane 
ze względu na dostępne metody wyszukiwawcze przy zmniejszaniu 
liczby zbiorów elementarnych w systemie /system wielostopniowy/ 
lub przy grupowaniu wartości atrybutów /system hierarchiczny/;

2/ systemy rozproszone, w których przedmiotem rozproszenia 
mogę być Język informacyjny, obiekty lub pamięć, w której prze
chowywane sę informacje o obiektach;

3/ systemy wielowartościowe, oparte na wykorzystaniu do o- 
plsu obiektów atrybutów mogęcych przybierać równocześnie kilka
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wartości /пр. kooperant - nazwy kilku instytucji kooperujęcych 
z danę jednostkę/;

4/ systemy przybliżone, oparte na stosowaniu atrybutów 
jednowartościowych o wartościach nie zawsze znanych /пр, kolor 
oczu o niebieski lub szary/;

5/ sys-temy informacji stochastycznej - oparte na atrybutach
0 wartościach nie znanych, co ma często miejsce w medycynie lub 
kryminalistyce.

Charakterystyka wymienionych rodzajów systemów informacji, 
została przedstawiona w sposób przejrzysty i konsekwentny, umoż- 
liwiajęcy wyeksponowanie podstawowych różnic między tymi systema
mi. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu w definicji każdego z 
systemów:
- własności struktury języka informacyjnego i siły jego Semanty- 

ki,
- różnych rozwięzaó w zakresie orrganizacji zbiorów informacji 

w oparciu o koncepcję zbioru elementarnego.
- założenia iż różne strategie wyszukiwania informacji sę oparte 

na różnych sposobach operowania zbiorami elementarnymi i języ
kiem systemu. Szczególnie podkreślono możliwości wyszukiwania 
w oparciu o metodę składowych atomowych. opisanę,we wcześniej
szych pracach autora.

Dzięki powyższemu podejściu wykazano 1 zilustrowano na płaszczyź
nie teoretycznej podstawowę, wręcz systemotwórczę funkcję środków 
językowych w każdym systemie informacji.

Przyjęta na wstępie pracy definicja systemu informacji oraz 
podstawowe ustalenia zwlęzane z organizację jego zbiorów wraz ze 
strukturę języka informacyjnego zostały także wykorzystane do 
przedstawienia pewnych zagadnień charakteryzujęcych obecne kie
runki badan w zakresie sztucznej inteligencji, a w szczególności 
w zakresie logiki indukcji, zwięzanej z komputeryzację pewnych 
procesów informacyjnych, dostarczajęcych w efekcie wyników analo
gicznych jak procesy myślowe człowieka. Przedstawiona w pracy 
propozycja pewnych podstaw teoretycznych badań w tym zakresie o— 
bejmuje opis tzw. zbiorów przybliżonych, charakteryzowanych przy 
użyciu określonych parametrów nazywanych "przybliżeniem górnym
1 dolnym", "brzegiem wewnętrznym i zewnętrznym zbioru”. Zbiory ’
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przybliżone i ich własności więż§ się z kolei z podatawowym w 
dziedzinie informacji, a w tym także i sztucznej inteligencji, 
problemem klasyfikacji obiektów, tzw. klasyfikacji niepełnych. 
przybliżeiH klasyfikacji częściowych. Bez rozstrzygnięcia tego 
rodzaju problemów podstawowych w teorii nie wydaję się możliwe 
ani perspektywiczne realizacje eksperymentów nad budowę i rozwo
jem maszyn i programów saeouczbcych Sie.

Przedstawiony przeględ problemów i ustaleń zawartych w oma
wianej pracy pozwala stwierdzić, że etanowi ona pozycję znaczęcę 
w literaturze dla podstaw rozwoju informacji naukowej dzięki pre
cyzji przyjętych definicji podstawowych i konsekwencji w ich sto
sowaniu. Sformułowane w oparciu o podstawowe ustalenia uszcze
gółowione charakterystyki różnych rodzajów systemów informacji, 
łęcznle z problemami sztucznej inteligencji,uzmysławiaję rozle
głość problematyki podjętej w pracy, jako że każdy z rozdziałów 
poświęconych problemom szczegółowych mógłby stanowić podstawę do 
rozwinięcia w odrębne opracowanie monograficzne.

Elżbieta Artowicz

FORMATY OPISU DOKUMENTU

W cięgu ostatnich dwóch lat w Ośrodku Przetwarzania Danych 
Biblioteki Narodowej w serii Materiały, Analizy, Informacje uka
zały się dwie ważne pozycje. Sę to: “System SABINA. Opis wydaw
nictw zwartych" i "System SABINA. Opis wydawnictw cięgłych". 
Obie opracowane przez Zofię Moszczyńskę-Pętkowskę^^. W druku 
jest "System SABINA. Opis wydawnictw muzycznych",

SABINA /System Automatyczny Wblioteki NĄrodowej/ jest po
myślany jako system dokuroentacyjno-informacyjny, wykorzystujęcy 
automatyczne metcdy przetwarzania, głównie na potrzeby Sibllote-

’'^MOSZCZY^SKA-PęTKOWSKA Zofie: System SABINA Opis wydawnictw 
zwartvch Warszawa: Biblioteka Narodowa 1982, 70 a,
MOSZCZYŃSKA-RUTKOWSKA Zofia: System SABINA. Opis wydawnictw
cięgłych. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1983, 62 s.

137



ki Narodowej. Prace nad tyn aystemem trwaj« od kilku Już lat. 
Pomijamy tu całę stronę technicznę. organizację baz danych itp.. 
skupiajęc się na samym dokumencie i przygotowaniu go do zapisu 
na nośniku maszynowym, przekształcenia go w rekord. W tym celu 
tradycyjny opis bibliograficzny musi być poddany takim prze
kształceniom, aby był czytelny dla maszyny. Służy do tego tzw. 
format opisu, w którym zostaję zakodowane zarówno dane biblio
graficzne dokumentu. Jak i odpowiednie oznaczenia cyfrowe i li
terowe odnoszęce się do struktury opisu.

Format opisu dokumentów dla systemu SABINA nazwany został 
MARC-BN, opiera się on bowiem na znanym i szeroko Już rozpow
szechnionym formacie HARC-LC /Machine Readable Cataloguing Lib
rary of Congress/, Opracowanym przez Bibliotekę Kongresu w po
łowie lat sześćdziesiętych. Był to pierwszy projekt tzw. Pilot 
MARC dla wydawnictw zwartych. W latach następnych był modyfiko
wany i przystosowywany do różnych typów wydawnictw. Na formacie 
tym opieraję. się m.in. formaty opisu dokumentów dla wielu bi
bliografii narodowych /w tym także dla polskiej bibliografii na* 
rodowej/, a także polski APIN/MARC opracowany przez Bibliotekę i 
Ośrodek INTE Politechniki Wrocławskiej.

Format MARC-BN nie Jest wersję ostatecznę. Cięgle Jeszcze 
dokonuje się Jego korekt, choć można uznać, że sę to poprawki 
prawie kosmetyczne, więżęce się Jednak z praktycznę stronę wdra
żania formatu. W formacie stosuje się następujęce oznacznlki:
- cyfrowa etykieta pola,
- dwa Jednoznakowe wskaźniki okrećlajęce specjalne cechy danych 

zapisanych w polu,
- dwuznakowy identyfikator podpola oznaczajęcy najmniejszy ele

ment informacji. Pierwszym znakiem Jest %»
Całość formatu dzieli się na iO bloków informacji /od O do 9/:

0 informacje zakodowane i dane identyfikacyjne
1 hasła główne
2 opis bibliograficzny
3 uwagi
4 zwięzki opisu
5 tytuły
6 opracowanie rzeczowe
7 nazwy autorów i współtwórców
8 informacje wydav^nlcze
9 blok rezerwowy /w wydawnictwach cięgłych - opis rocznika/.
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Poszczególne strefy podzielone sę na pola 1 podpole. Podpole za
wiera dane elementarne, niepodzielne. Pierwsze cyfry poszczegól
nych bloków, to Jednocześnie pierwsze wskaźniki cyfrowe dla po
szczególnych pól, np.-
6 - blok opracowania rzeczowego
600 - pole dla haseł przedmiotowych
680 - pole dla UKD '
681 - pole działu Przewodnika Blbliograricznego.
Budowa i przeznaczenie każdego pole i podpola sę szcżegółówo omó
wione w przedstawionych wydawnictwach. Informacje te uzupełnione 
sę wskazówkami dotyczącymi różnych przypadków, z którymi . można 
się zetknąć przy opisie dokumentu. Przygotowany przez Bibliote
kę Narodową format opisu dokumentów jest zgodny z normą między
narodową ISO-2709, a jego struktura jest zgodna ze strukturą 
formatu MARC. Zatem dokumenty zapisane w formecie MARC-BN mogą 
być włączone do międzynarodowej wymiany informacji na nośnikach 
maszynowych.

Opracowane formaty opisu dokumentów są ważnym etapem w roz
woju polskich prac zmierzających do stworzenia zautomatyzowanych 
baz danych. Zarejestrowanie dokumentu na nośniku maszynowym jest 
pierwszym stopniem w tworzeniu systemu dokumentacyjnego. Następ
ny etap, to określenie i opracowanie sposobów wykorzystania za
rejestrowanych dokumentów, dostęp do nich za pośrednictwem róż
nych elementów opisu formalnego 1 rzeczowego. Najbardziej skom
plikowanym zadaniem jest kompleksowy dostęp do wielu dokumentów, 
wybór dokumentów w odpowiedzi na określone zapytania informacyj
ne. Teoretycznie struktura dokumentu w formacie MARC-BN jest ta- - 
ka. że możliwy jest dostęp do dokumentu za pośrednictwem każdego 
elementu: autora, tytułu, roku wydania, wydawnictwa, hasła przed- 
młotowego Itp., ponieważ każdy z tych elementów jest w odpowiedni 
sposób zakodowany. Jakie jednak będą koszty, takiego kompleksowego 
wyszukiwania trudno w tej chwili przewidzieć.

Według przedstawionych formatów opisu dokumentów wprowadza
ne są do bazy danych dokumenty zarejestrowane w Przewodniku Bi
bliograficznym /od roku 1980/. Pierwszym widocznym już efektem 
korzystanie z tworzonej bazy danych są próbne automatyczne wy
druki Indeksów przedmiotowych do bibliografii narodowej.

I

Praktyczne wdrażanie formatu nie zawsze jest zadaniem pros-
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tyra, dotyczy to w szczególności opisów dokumentów wielotomowych, 
serii i podserii wydawniczych. Każdy rodzaj dokumentu, a nawet 
każdy dokument z osobna, wymaga uwzględnienia nieco innych in
formacji. Format uwzględnia nawet najbardziej skomplikowane i 
rzadkie przypadki. Dego upowszechnienie w bibliotekach i ośrod
kach informacji, które zechcę przenosić swoje zbiory na nośniki 
maszynowe jest sprawę przyszłości. Warto jednak zainteresować 
się przedstawionymi wydawnictwami, bo sę to na gruncie polskim 
najbardziej kompletne opracowania formatu opisu dokumentów.
Oest to tym bardziej godne upowszechnienia, że przystępiono do 
organizowania kursów katalogowanie w systemie MARC w zwięzku z 
wprowadzeniem nowej normy opisu bibliograficznego i cbowięzkieo 
jej stosowania od 1 stycznia 1984 r.

Prace nad formatem MARC-BN trwały kilka lat. Szkoda byłoby, 
aby służył on tylko Bibliotece Narodowej, tyra bardziej, że for
mat MARC ma wszelkie szanse, aby stać się formatem międzynaro
dowym.

Aby uświadomić potencjalnym użytkownikom omawianego formatu 
różnice w sposobie opisu bibliograficznego dokumentu, zamieszcza* 
my jeden stosunkowo prosty przykład:

GULCZYŃSKI Mariusz
Bariera aspiracji / Mariusz Gulczyński. - Warszawa :
Wydaw. Min, Obrony Narodowej. 1982 /Gdynia ; WojsD/.
- 286, [2] s. : 20 cm

ISBN 83-11-06886-0 : 45 zł
1. Ekonomia polityczna kapitalizmu - zagadnienia 2. Eko- 

nomxa polityczna socjalizmu - zagadnienia 3. Gospodarka - 
XX w. 4. Kryzys gospodarczy - Polska
338.12/438/:339.9/100/ "19":330 Egz. 8250 8988/82

Opis ten w formacie MARC-BN wyględe tak, jak na załęczonyn wzo
rze /patrz str. 141/.

Niezależnie od tego, jak potoczy się sprawa tworzenia zau
tomatyzowanych systemów inforroacyjno-wyszukiwawczych warto było
by, aby jak najwięcej bibliotek i ośrodków inte zainteresowało 
się przedstawionymi formatami opisu dokumentów,

Oedwiga Sadowska
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MARKETING W BIBLIOTEKARSTWIE I INF0RMAC3I X /

Wydawnictwo pod powy:fc8zym tytułem ukazało eię Jako czwarta 
pozycja serii Aslib Reader Series. Redaktor-tomu B. Cronin na 
wstępie wyjaśnia znaczenie występującego tu terminu "marketing". 
Pojęcie marketingu pojawiło się w latach pięćdziesiętych w sfe
rze działań obliczonych na zysk, komercyjnych. Około 10 1st 
później dokonuje się bardzo istotne rozróżnienie marketingu us-. 
ług od marketingu produktów materialnych. Od kilkunastu lat mar
keting zaczyna przenikać do różnych sfer działalności nie obliczo
nej na zysk, oznaczajęc w tym przypadku zespół systematycznych 
działań umożliwiajęcych umiejętne i efektywne prdwadzenie przez 
danę instytucję wymiany z różnymi partnerami /"rynkami"/ i klien
tami. Marketing zaczęł przenikać także do bibliotekarstwa i in
formacji, a świadectwem wzrastajęcego zainteresowania Jest coraz 
częstsze występowanie tych zagadnień w piśmiennictwie fachowym i 
tematyce konferencji. W amerykańskim roczniku Annual Review of 
Information Science and Technology w 1978 r. znalazł się wyod
rębniony dział "Marketing informacji".

Podstawowy model marketingu przetransponowany na grunt bi
bliotekarstwa i informacji naukowej B. Cronin ujmuje graficznie 
następuj ęco:

Patronat

Usługi

Zachodzi tu wymiana: biblioteki świadczę usługi dla środowiska, 
środowisko sprawuje patronat nad bibliotekę. Zadaniem marketingu 
Jest doskonalenie tej wymiany drogę tworzenia przez "dostawcę” 
/biblioteki/ możliwości, narzędzi i zasobów odpowiadajęcych po
trzebom odbiorców. Naczelnę zasadę marketingu Jest w tej sytua-

“̂̂The MARKETING of Library and Information Services. Ed. B, 
Cronin. London: Aslib 1981, 360 s. ASLIB Reader Series. Vol.4
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cji prymat korzyści odnoszonych przez odbiorców nad korzyściami 
dostawcy. Istotny element marketingu -nawiązanie ścisłego kon
taktu ze środowiskiem powinien prowadzić m.in. do wykrywania nie
ujawnionych potrzeb informecyjnych.

Omawiane wydawnictwo miało.na celu.spopularyzowanie podstaw 
teorii i praktyki marketingu i wzbudzenie zainteresowania sto
sowaniem strategii marketingu, w kierbwaniu bibliotekę 1 słutbę 
informecyjnę. W tomie skupiono ważniejsze piśmiennictwo na te te
maty rozproszone w różnych wydawnictwach. Przedrukowano w nim 
37 opracowań różnych autorów opublikowanych pierwotnie w amery
kańskich 1 brytyjskich czasopismach fachowych z dziedziny biblio
tekarstwa i informacji naukowej /dwie trzecie pozycji/ Itib w fa
chowych wydawnictwach zwartych; tylko pięć artykułów pochodzi z 
wydawnictw ekonomicznych. Redaktor tomu zgrupował te materiały 
w 6 rozdziałach, zaopatrujęc każdy rozdział w krótkie wprowadze
nie.

1, Zasady 1 praktyka marketingu

Podstawowe teza marketingu brzmi, że każda instytucja, orga
nizacja czy firma ażeby istnieć musi w swojej długofalowej stra
tegii na pierwszym miejscu stawiać potrzeby klientów. Marketing 
stał się dyscyplinę odgrywajęcę głównę rolę w teorii i praktyce 
zarzędzania. 3ak określił jeden z autorów "marketing nie stano
wi całości zagadnień zarzędzania. lecz jest pewnym sposobem my
ślenia nieodzownym w zarzędzaniu; dzięki temu sposobowi myśle
nia kierownicy maję sobie uświadomić, iż podstawowym celem ist
nienia każdej instytucji jest służba klientom adekwatna do ich 
potrzeb". Na naczelnym miejscu znajduje się zatem klient, a nie 
same produkty jako takie. Teza ta znajduje pełne odniesienie tak
że do instytucji 1 organizacji niekomercyjnych. Odmienne sę tu 
jednak drogi wymiany ze środowiskiem: w firmach komercyjnych 
droga wymiany jest pojedyncza - firma dostarcza produkt, za któ
ry klient płaci firmie; w sferze niekomercyjnej wymiana dokonuje 
się dwiema odrębnymi jednokierunkowymi drogami, z których jednę 
płynę środki finansujęce instytucję /patronat/, a drugę usługi 
świadczone przez instytucję klientom. Dualny charakter wymiany
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ze środowiskiem powoduje. ±e mericeting jest w przypadku Instytu- 
cji niekomercyjnej znacznie bardziej złożony, inne Bą też miary 
jego efektywności.

2. Zastosowanie zasad marketingu w kierowaniu biblioteka 
i służbę informacyjne

Przedmiotem artykułów zamieszczonych w tym rozdziale jest 
specyfika stosowanie marketingu w bibliotekach i informacji nau
kowej. Autorzy ujmuję temat z różnych punktów widzenia. Przede 
wszystkim podkreślaję czym różni się marketing usług od marketin
gu produktów materialnych. W dziedzinie bibliotekarstwa i infor
macji sedno sprawy leży w tym, by "dostawca usług" jak najpełniej 
zdał sobie sprawę ze swojej roli w procesie komunikacji. Marke
ting ma przyczynić się do jakościowego a nie ilościowego rozwoju 
form usług. Chodzi bowiem nie tylko o formalne dostarczanie 
księżek czy opracowań informacyjnych, lecz o umiejętność odpo
wiedniego odzewu na potrzeby klientów oraz o ujawnianie ich po
trzeb. Z kolei powstaje pytanie, czy możliwe jest empiryczne u- 
stalenle potrzeb informacyjnych środowiska; problem ten oraz in
ne zwięzane z miejscem klasycznych metod marketingu w bibliote
kach i informacji naukowej sę przedmiotem studiów i badań w róż
nych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i in
nych krajach. Proponuje się wprowadzić zagadnienia marketingu do 
programu kształcenia bibliotekarskiego; w jednej szóstej wyższych 
szkół bibliotekarskich w Stanach Zjednoczonych w 1979 r. był już 
wykładany przedmiot "działalność prasowo-propagandowa bibliotek" 
/library public relations/. Działania określane "public relations' 
sę w przypadku bibliotek głównym narzędziem marketingu.

3. Praktyczne problemy marketingu

Opracowania zamieszczone w tym rozdziale dotyczę marketingu 
w oraktycznym działaniu. Autorzy dzielę się swoimi bardzo różno
rodnymi doświadczeniami i obserwacjami z terenu bibliotek szkół 
wyższych, specjalnych i publicznych. Deden z autorów pod okreś
leniem "perspektywa marketingu" formułuje pięć następujęcych 
głównych pytań,jakie powinien postawić sobie każdy podejmujęcy 
działania marketingowe: 
lAZ



1/ kxm są adresaci moich działań?;
2/ jakie sę ich zainteresowania?;
3/ co mogę uczynić lub stworzyć by służyć ich zaintereso

waniom?;
4/ w Jakich warunkach mog^ zaoferować usługi?;
5/ Jaka Jest moja droga komunikowania się z klientelę i w 

Jaki sposób cni mogę przekazywać mi swoje potrzeby?
W innym artykule wymieniono powody, dla których pracownik 

informacji powinien zabiegać o "rynek" i propagować swoje usługi:
1/ wygranie z konkurencję;
2/ stworzenie zapotrzebowania /popytu/:
3/ wyeksponowanie walorów danego serwisu;
4/ umożliwienie akceptacji пок/едо serwisu lub techniki;
5/ uzyskanie współdziałania ze strony użytkownika.
W komentarzach redaktora tomu dotyczęcych praktyki marke

tingu znalazły się uwagi c pewnym zamieszaniu terminologicznym 
i m e  zawsze właściwej i jednolitej interpretacji niektórych po
jęć marketingu. Jak sprzedaż, propaganda czy działania promocyj
ne. Więżę się z tym pojawlajęce się w piśmiennictwie polemiki na 
temat miejsca i roli marketingu w bibliotekach. Tym niemniej o- 
gólnie bioręc wartość i waga idei merketingu w działalności bi
bliotek została Już dość powszechnie uznana.

4. Badania w zakresie marketingu

W 1975 r. określono marketing usług informacyjnych jako bę
dący w stsdlutr stosunkowo "niedojrzałego rozwoju". Od tego czasu 
poczyniono oewne próby badań majęcych przyczynić się do wypraco
wania metod marketingu odpowiednich w bibliotekarstwie i informa
cji. Podstawowe i szerokie badania wykraczaję oczywiście poza 
możliwości pojedynczej biblioteki czy nawet systemu bibliotecz
nego. Jednakże wyniki badań przeprowadzonych nawet na niewielkę 
skalę lub ;v>'cinkov;ych mogę'w wielu przypadkach zostać uogólnione 
1 z pożytkiem szerzej rozpowszechnione i wykorzystane. Wobec ten
dencji wprowadzania przez biblioteki opłat za informację metody 
marketingu znajdę zastosowanie przy kształtowaniu cen za te u- 
słcci. Jeszcze Jednym polem zastosowania metod marketingu może
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być polityka pozyskiwania środków finansowych dla bibliotek. Ta
ki vrniosek wyprowadzono na podstawie studium w stanie Connecti
cut. gdzie okazało się* że te biblioteki publiczne*, które prowa
dziły działalność prasowo^propagandowę /public relatione ectivl- 
ties/ otrzymywały większe środki budżetowe nli biblioteki nie 
prowadzęce takiej akcji.

5, Marketing jako proces komunikowania

Pierwszoplanowym narzędziem marketingu sę działania promo
cyjne i propagandowe. W opracowaniach zamieszczonych w tym roz
dziale poszukuje się metod i środków najlepiej służęcych marke
tingowi w bibliotekach i informacji. Rozważany Jest zespół 
działań składajęcych się na ‘‘Public relations". Uzasadnienie po
trzeby wydatkowania czasu i pieniędzy na te działania wyrażono 
w tytułach dwóch spośród przedrukowanych tu artykułów: "Działal
ność prasotvo-propagand owa biblioteki warunkiem JeJ dalszego ist
nienie" oraz "istnieć to znaczy być widzianym". Wielokrotnie po
wraca Jednak pytanie czy przez działania promocyjne można rzeczy
wiście coś osięgnęć. Odpowiedź pozytywnę przynoszę doświadczenia 
bibliotek w Stenach Zjednoczonych i krajach skandynawskich. Nato
miast w Zjednoczonym Królestwie idea ta dopiero zaczyna się sze
rzyć. Coraz więcej autorów brytyjskich podkreśla konieczność pod
jęcia przez biblioteki aktywnych starań o zdobycie aprobaty i u- 
znanla środowiska i publiczności. Wyrażane Jest przekonanie, że 
w zakresie metod promocji biblioteki maję bardzo wiele do naucze
nia się od organizacji komercyjnych, zachowujęc w pełni w swoich 
działaniach normy etyczne rzędzęce zawodem bibliotekarskim. Prak- 
tycznę działalność^oddziału prasowo-propagandowego przedstawiono 
szeroko w Jednym z artykułów na przykładzie Miejskiej Biblioteki 
'Sztokholmu, która w 1979 r. przeznaczyła na ten cel prawie 
swego budżetu.

6. yifspółpraca i koordynacja

Myślę przewodnlę opracowań zamieszczonych w rozdziale Jest 
przekonanie, że,biblioteki powinny wspólnie no skalę całego kro
ju zabiegać o uznanie swojego miejsca 1 roli w społeczeństwie.
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8 tym semym starać alę o dopływ funduszów. Idea 0 !̂ l.tio1cr aj owych 
kampanii na rzecz bibliotek nie jest nowa. Obecna sytuacja pod 
tym względem kształtuje się rozmaicie w różnych krajach. W Żjed» 
noczonym Królestwie w latach 1966-1969 odbył się trzykrotnie Na
rodowy Tydzień Bibliotek* Były to szeroko zakrojone różnorodne 
akcje propagandowe obejmujęce biblioteki w całym kraju, zorgani
zowane wspólnie przez najważniejsze stowarzyszenia zwięzane z 
księżkę ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy na czele. Nie przyniosły 
one jednak oczekiwanych rezultatów. Pó przerwie spowodowanej bra
kiem funduszów miały być wznowione pod nazwę Narodowy Tydzień 
Kslężki. W Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inaczej. Biuro 
Informacji Publicznej działajęce od szeregu lat w Amerykańskim 
Stowarzyszeniu Bibliotekarzy prowadzi stale 1.z powodzeniem ogól- 
nokrajgwę kampanię propagandowę. W Australii,uznaniem cieszy się 
działalność Australijskiej Rady Promocyjnej Bibliotek /Australian 
Library Promotion Council/. Z krajów europejskich Dania może 
poszczycić się znacznymi osięgnięclaml. kampanii promocyjnej pro
wadzonej przez poszczególne biblioteki, ale koordynowanej central
nie przez duńskie Biuro Bibliotek /Bibliotekscentralen/. Na końcu 
rozdziału zamieszczono znaczny fragmentu sprawozdania końcowego 
Konferencji na temat Bibliotek i Informacji odbytej w Białym Do
mu w Waszyngtonie w 1979 r.; fragment zawiera uzasadnienie, cel i 
bardzo ambitne zasady i propozycje ogólnokrajowych działań promo
cyjnych na rzecz bibliotek.

Omewianę księżkę zamyka indeks autorów przedrukowanych teks
tów i autorów opracowań cytowanych przez redaktora w jego komen
tarzach; część przedrukowanych w tomie artykułów zawiera biblio
grafie załęcznikowe.

Ewa Stolarska
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CZY BIBLIOTEKI SA POTRZEBNE?

W procesach przekazywania <лг1еогу tradycyjne publikacje utra
ciły obecnie swę do niedawna dominujęcę rolę stsjęc się formę do- 
pełniajęcę, lecz nie konkurencyjnę w stosunku do innych term prze
kazu. № zwięzku z tym konieczne jest po5Zukiwaлie takich metod 
pracy bibliotek, aby nadal w nowych warunkach pełniły funkcje, do 
których zostały powołane. Оак dotęd środowisko^bibliotekarskie . 
nie potrafiło określić swojego miejsce i roli w nowej zmienione'] 
sytuacji. Od szeregu 1st obserwowany jest kryzys bibliotek, cc 
wyraża się na zewnętrz m.in. stałym zmniejszaniem ich budżetów. 
Powinno to stać się sygnałem alarmowym mobilizujęcym środowisko 
bibliotekarskie do przestawienia się z postawy i działań defensy
wnych na ofensywne, do podjęcia prób wypracowania efektywnych me
tod oceny bibliotek celem odpowiedniego przystosov/ania stylu pra
cy do aktualnych uwarunkowań i udowrodnienie racji bytu bibliotek. 
Zadanie jest bardzo trudne, tym niemniej podjęcie tego zadania 
jest dla Pibliotekarzy nakazem pierwszoplanowym. Autor omawianej 
księżki /Instytut Techniki Cranfield/ adresuje swoję pracę do c- 
gółu bibliotekarzy, przede wszystkim pragnie jednak zainteresovłoć 
problemem kadry kierownicze bibliotek oraz osoby zejmujęce się 
badaniami bibliotekoznawczymi.

Treścię omawianej księżki jest,jak mówi pootytui, ocena metod 
ewaluacji działania bibliotek. Wszelka ewaluecja powinna być dc- 
kcnyvwana z punktu widzenia obsługiwanego środowiska z uwzględnie
niem użytkov^пików faktycznych i potencjalnych. Role bibliotekarza 
nie kończy się na dostarczeniu dokumentu. Od tego dopiero momenti' 
zaczyna się oddziaływanie na środowisko - interakcja będęca 
przedmiotem studiów ewaluacyjnych.

Na księżkę składa się 8 rozdziałów. Pierwsze cztery stanc— 
-wię wprowadzenie do problemów ewaluacji /cel, metody i techniki

^^Oohn BLAGDEN: Do we Really Need Libraries? An assessment of 
approaches to the evaluation of the performance of libraries. 
Londvn: Clive Bingley 1980. 162 s.
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ewa3.u8c11, punkty widzenia przy ocenie pracy bibliotek/. Rozdział 
pigty zawiera krótka przegląd weżniejszycn studiów w zakresie c- 
ceny pracy bibliotek. W rozdzielećh szóstym i siódmym autor 
przedstawił bliżej ола badania przeprowadzone na Wydziale Archi- 
tSKTury Greater London Council /GLC/ oraz w Brytyjskim Instytucie 
Zarządzanie ./British Institute of Nianagement/. Studium piervifsze 
dotyczyło «wykorzystania /impact/ informacji bibliotecznej owyro- 
bacn przemysłu budowlanego /20 tys. pozycji w kartotece-katalogu 
biblioteki Wydziału Architektury/ przez architektów, konstrukto
rów z inźynierór^ budownictwa w procesach projektowania w ramach 
GLC. Zastosowano technikę obserwacji, wywiadów i dyskusji na 
spotkaniach z grupami użytkowników. Drugie studium - Ośrodka In
formacji w Brytyjskim Instytucie Zerzędzanle było znacznie bar
dziej złożone i miało na celu wstępne rozpoznanie stopnia **pene- 
cracji” obsługiwanego środowiska. Brytyjski instytut Zarzędzania 
zrzesza oprócz członków korporatywnych ok, 50 tys. indywidualnych 
osób pełnięcych funkcje kierownicze. W studium posłużono się an
kietę rozesłana do 1/5 członków indywidualnych oraz wywiadami 
/ok. 160/. Autor poddał wszechstronnej, krytycznej analizie me
tody i zasięg obydwu badaó. stwierdzając w konkluzji, że ich wy- 
niKó’w nie można jednoznacznie zinterpretować. Ostatni krótki roz
dział pt.: •‘Ocena działania - dokąd i skąd zmierzamy?” zawiera o- 
gólne wnioski autora dotyczące stosowanych metod evvaluacji pracy 
bioliotck. Koncepcje badania "penetracji*' środowiska jest jego 
zdaniem słuszna i metodę tę należy rozwijać i doskonalić. Odnoś
nie koncepcji badania wpływu na użytkowników autor ma wiele isto
tnych zastrzeżeń i stwierdza, że trudno narazie uznać tę metcdę 
ZB sprewazonę i praktyczni© realną.

Zamieszczona na końcu książki bibliogrefia obejmuje około 
240 pozycji literatury, do których eutor wielokrotnie odwołuje 
się w tekścis. Książka zawiera także indeks autorsko-przedmio- 
rowy, .

£wa Stolarska
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к R O N  I К A

IX POSIEDZENIE RADY MięOZYNAROOOWEGO SYSTEMU 
INFORMACYDNEGO NAUK SPOŁECZNYCH /MSINS/ 

Warszawa, 25-28 czerwca 1984 r«

W dniach 25-28 czerwca 1984 r. odbyło się w Warszawie kolej
ne posiedzenie* Rady MSINS, którego ,zwołanie i organizacja przypad
ły na stronę polską, reprezentowaną przez Ośrodek Infornacji Nau
kowej PAN. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady, tj. kie
rownicy narodowych ośrodków informacji MSINS z akademii nauk: 
Bułgarii, Czechosłowacji, Mongolii. NRO. Polski, Węgier, Wietnamu 
i Związku Radzieckiego, oraz towarzyszący im specjaliści. W cza
sie posiedzenia Rady do Prezydium PAN dotarła informacja. Ze Aka
demia Nauk Republiki Kuby postanowiła przyłączyć się do MSINS.

RelacJonowana impreza odbywała się niedługo po kolejnej,
VI Naradzie Wiceprezesów do spraw Nauk Społecznych Akademii Nauk 
Krajów Socjalistycznych, przeprowadzonej w Sofii w maju 1984 r. 
Oednym z zagadnień omawianych na naradzie wiceprezesów był stan 
i perspektywy rozwoju informacji o naukach społecznych, w szcze
gólności zaś - działalność i zadania MSINS obecnie i w latach na
stępnych. Radziecka 1 Bułgarska akademie nauk przedstawiły w tej 
sprawie wspólny referat pt. "Stan i perspektywy rozwoju MSINS", 
który stał się przedmiotem szczegółowej oceny ze strony odpowie
dzialnych przedstawicieli poszczególnych delegacji. W toku dysku
sji wiceprezes AN ZSRR, P.N, Fiedosiejew wskazał na konieczność 
lepszego podziału między ośrodkami nart&dowyml zadań związanych
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z ópracowyweniem dokumenteсуJпул światowej literatury gromadzonej 
w Systemie /np. ośrodki IniFormacyJne NRD sę najbardziej predysty- 
nowane do opracowywania literatury publikowanej w Austrii i w RFN; 
ośrodki bułgarskie maj^, analogicznie, najlepsze możliwości groma» 
dzenia literatury bałkańskiej ltd./.. Konieczne jest również ogól
ne usprawnienie proceau gromadzenia danych o literaturze.

Narada wiceprezesów uznała, że niezależnie od potrzeby dal
szego doskonalenia Systemu, w latach 1982-1984 osiągnięto w tej 
dziedzinie znaczny postęp. Rada MSINS i ośrodki narodowe uczyniły 
wiele na odcinku przygotowywania i wydawania wspólnydh publikacji 
informacyjnych. Znacznie wzrosła wymiana literatury. 'Лукопапо sze-" 
reg teoretycznych opracowań dotyczęcych informacji naidccmej. 
Sprzyjało to coraz lepszej obsłudze informacyjnej najmnżnlejszych 
badań prowadzonych w ramach Wieloletniego Programu lEspółpracy 
Wielostronnej Krajów Socjalistycznych w Oziedzlnle Nauk Społecz
nych. Według opinii uczestników narady wiceprezesów uczyniono rów
nież dość dużo w zakresie automatyzacji. MSINS. zgodnie z zalece
niami poprzedniej narady. W szczególności z uZfKsniem zostało od
notowane opracowanie projektu automatyzacji Systemu oraz wykona
nie szeregu opracowań zwięzanych z przygotowaniem śros&ów lingwi
stycznych i oprogramowania, w ośrodkach narodowydh Bułgarii
i Czechosłowacji osięgnięto duży postęp w zakresie rzeczywistej 
automatyzacji procesów informacyjnych. Narada wiceprezesów zamieś
ciła w swoim protokole stwierdzenie, że "Auto^ityzecj^ę procesów 
Informacyjnych należy traktować jako najważniejsze zadacie MSINS.
W latach 1984-1985 należy wykonać cały kompleks zadań щ zakresie 
automatyzacji, utworzyć we wszystkich akadealai^ człosdcawsklch 
punkty abonenckie, których zadaniem będzie eksploatscjs wspólnej 
bazy danych z dziedziny nauk społecznych. W tym celu merudowym o- 
środkom informacji należy zapewnić pomoc saterialno-tedm&'iczng 1 
kedrowę niezbędnę do rozpoczęcia eksploatacji Zsutomatyzsewanego 
MSINS, Akademie nauk powinny specjalnie rozważyć ten problem i 
podjęć odpowiednie decyzje**. Naradę wiceprezesów .i^leciłs Sadzie 
MSINS, eby na swym IX posiedzeniu w Polsce w czerwcu 13®4 r, roz
patrzyła powyższe zadania w celu zapewnienia praktyczniej ich re
alizacji.



Oceny i zalecenia narady wiceprezesów ckreśla3ę pele decyzji 
Rady MSINS.

Na otwarcie IX Posiedzenie Rady MSINS przybył dyrektor gene
ralny PAN, doę.dr hab. Zenon Szoda. W imieniu władz Akademii 
powitał on uczestników posiedzenia i wyraził zadowolenie, iż od
bywa się ono w Warszawie, Podkreślił dużę rolę, Jakę odgrywa in- 
fornacje naukowa w życiu społecznym, w tym i к rozwoju nauki, i 
zapewnił, że Polska Akademia Nauk traktuje rozwój MSINS jako za
danie pierwszorzędnej wagi.

Rada MSINS uzgodniła następujęcy porzędek swego IX pcsiedze-
nza:
1/ ocena działalności MSINS w latach 1953-1Э84,
2/ ocena wynlkór/ działania Stałej Grupy Roboczej ds. Automatyza

cji MSINS zwlgzanego z organizację procesu automatyzacji,
3/ ustalenie planu działalności MSINS w roku 1985,
4/ problem obsługi informacyjnej baceń w dziedzinie nauk społecz

nych w świetle współczesnej welki ideologxcznej,
5/ uzgodnienie projektu planu działalności MSINS w latach 19S6- 

-1990.
3/ uzgodnienie programu wspólnych prac badawczych i planistycz

nych dotyczęcych rozwoju Zautometyzowanego MSINS w latach 
1936-199C,

7/ omówienie programu III Konferencji Naukowej MSINS.
8/ informacja o utworzeniu systemu informecyjr.ego "Interinform- 

kultura”, ^
9/ uzgodnienie porzędku obrad X Posiedzenia Rady MSINS.

1. Sprawozdanie z działalności Systemu w roku 1983 i w 
pierwszych mleaięcach 19S4 przedstawił dyrektor Instytutu Infor
macji Nauk Społecznych AN ZSRR. pełnięcego zadania ośrodka cen
tralnego MSINS. Л sprawozdaniu przedstawiona została szczegółowa 
charakterystyka prac wykonanych w wymienionym ckresie. Stanowiła 
ona przede wszystkim rozwinięcie ocen wyrażonych na emówionej wy
żej naradzie wiceprezesów akademii nauk, jak też zawierała dane 
liczbowe o -wykonanych pracach bedawczycn, organizacyjnych i usłu
gowych. N3 podstawie sprawozdanie 1 dyskusji nad nim Reda posta
nowiła uznać, że plan działalności MSINS w reku 1983 został wyko
nany - z pewnym; zastrzeżeniami octyczęcymi terminowości - po-



№yćir.ie 1 prryjęc dc wiadoiności główne wnioski dotyczące przysz
łe.’ działelności Systemu. Za najważniejsze zadanie na najbliż
sze lata Rada uznała automatyzację procesów informacyjnych, w 
szczególności rozpoczęcie faktycznej eksploatacji wspólnej bazy 
danych we wszystkich narodowych ośrodkach MSINS, Postanowiono,że 
coszczeoólne narodowe ośrodki informacji przygotuję do 1 listopa
da 19S4 r, wnioski dotyczęce przydziału środków materialnych i 
Vo'zmocnienia obsady kadrowej - niezbędnych do automatyzacji syste
mów informacji o naukach spcłecznych - i przedstawię je władzom 
macierzystych akademii nauk.

Ośrodki narodowe powinny przewidzieć w swoich planach m.in, 
działania zmierżąJęce do usprawnienie podziału pracy w dziedzinie 
gromadzenia danych o literaturze światowej i poinformować o nich 
ośrodek centralny w terminie do 1 grudnia 1984 г.

Za jedno z pilnych zadań Rada uznała przyspieszenie tempa 
prac wydawniczych zwięzanych z przygotowywaniem wspólnych publi
kacji referujęcych i bibliograficznych.- W latech następnych przed
miotem szczególnej uwagi powinny stać się wydawnictvira przeględowe 
poświęcone wybranym zagadnieniom społecznym. Oednyir. z takich za
gadnień jest obecnie - i pozostanie w najbliższych latach - walka 
xdeologiczna między siłami postępu i reakcji, w szczególności 
walka z najnowszymi koncepcjami ideologii burżuazyjnej, z nowymi 
próbami rozpowszechnienia postaw rewizjonistycznych i reformisty- 
cznycb.

Ważnę sprawę jest również przyśpieszenie prec nad projektem 
planu działalności K5INS w latech 1986-1990,

2. W punkcie drugim przev.‘odniczęcy Stałej Grupy Roboczej dp. 
Automatyzacji NSINS, W.R. Chisamotdinow wygłosił referat; "O wy
nikach działania Stałej Grupy Roboczej ds. Automatyzacji MSINS 
zwięzanego z organizację wdrażania Zautomatyzowanego MSINS", W o- 
kresie po VIII Posiedzeniu Rady MSINS /w roku 1983/ odnotowano po
myślny rozwój Zl-ISTNS. Rozwija się oparta ne technice teletrans
misji sieć abonencka w Bułgarii i Czechosłowacji. Utworzone oś
rodek teletransmisji danych w NRD, jok taż pomyślnie przeprowa
dzono seanse łęczności z Budapesztu, Ułan Bator i Hawany, Nadal 
jednak zbyt wolno rozwięzuje się problem wyposażenia.techniczne
go systemów porodow'/ch w NRD, Polsce i na Węgrzech. Nie zawsze
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terninowo są przygotowywane dokumenty niezbędne do zapewnienia 
rozwoju ZMSINS.

Referent przedstawił również do zatwierdzenia przez Radę 
propozycje przygotowane przez posiedzenie grupy roboczej« które 
odbyło się w Bratysławie, w końcu marca 1984 r., dotyczęce prze> 
de wszystkim rozdziałów drugich: "Tworzenie i wdrażanie ZMSINS" 
planów działalności MSINS w roku 1985 oraz w latach 1986-1990,

Rada pozytywnie oceniła działalność grupy roboczej w okre
sie sprawozdawczym i zatwierdziła przygotowane przez nię wnioski. 
Rada uznała, że w dziedzinie automatyzacji MSINS jako najpilniej
sze należy traktować następujęce przedsięwzięcia:

a/ przyspieszenie prac nad jednolitę technologię wprowadza
nia danych do zautomatyzowanej bazy MSINS tworzonej w ośrodku" 
centralnym Systemu,

b/ utworzenie punktów abonenckich we wszystkich ośrodkach 
narodowych MSINS,

с/ zakończenie procesu tworzenie w ośrodku centralnym zauto
matyzowanych baz danych dotyczęcych poszczególnych dyscyplin nauk 
społecznych, jak też problemów regionalnych i międzydyscyplinar- 
nych, określonych przez Radę MSINS,

d/ przyspieszenie przez grupę roboczę przygotowań do automa
tyzacji prac zwięzanych z gromadzeniem zbiorów literatury nauko
wej.

e/ przyspieszenie prac zmierzajęcych do utworzenia n ośrod
ku centralnym zautomatyzowanego katalogu wydawnictw periodycz
nych abonowanych przez Instytut Informacji Nauk Społecznych AN 
ZSRR, z zapewnieniem możliwości przyszłego rozszerzenia tego ka
talogu o tytuły czasopism abonowanych przez wszystkie kraje 
członkowskie MSINS,

f/ dokonanie przez grupę roboczę oceny warunków i możliwoś
ci utworzenia podsystemu informacji faktograficznej w ramach 
ZMSINS.

Za jednę z ważniejszych dróg rozwoju ZMSINS Rada uznała or
ganizowanie wspólnych sesji roboczych specjalistów reprezentuję- 
cych ośrodki narodowe Systemu. Przedmiotem tych sesji powinno 
być zarówno rozwięzywanie wyłaniajęcych się problemów teoretycz
nych, jak też nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie
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tworzenxa x eksploetacji zautomatyzowanych baz danych MSINS.
W szczególności postanowiono, że na wspólnej sesji roboczej, prze
widywanej na październik 1984 r., główna uv;ega będzie skoncentro
wana na praktycznych zagadnieniach wdrażania 2MSINS.

3. Projekt "Planu działalności MSINS w 1985 r." zreferował 
zastępca dyrektora Instytutu Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR. 
M.P. Gapoczka. Rada zatwierdziła ten'projekt, który stał się w 
ten sposób dokumentem obowięzujęcym. W planie przewiduje się m.ln.: 

e/ opublikowanie.sześciu wspólnie przygotowanych tematycznych 
zbiorów abstraktów z najważniejszych pozycji literatury naukowej 
opublikowanej w krajach członkowskich MSINS: strona polska jest 
odpowiedzialna za koordynację wydania zbioru na temat; "Walka 
wspólnoty socjalistycznej o pokojowe współistnienie paóstw o c»d- 
miennym ustroju społecznym"}

b/ opublikowanie siedmiu wspólnych bibliografii tematyczrtych. 
dotyczących wybranych zjawisk życia społecznego; polski ośrodek 
narodowy MSINS ponosi odpowiedzialność za wydanie blbliogrefii: 
"Metodologiczne problemy nauk społecznych, 1983-1984";

с/ wykonanie szeregu prac dotyczęcych automatyzacji MSINS» 
w szczególności:
- prac badawczych dotyczęcych: potrzeb użytkowników informacji w 

krajach członkowskich, organizacyjno-metodycznych zasad tworze
nia profili wyszukiwawczych, ustalenia elementów opisu ЬхЬИан^ 
graficznego majęcego obowięzywać przy tworzeniu baz danych 
MSINS,

- adaptacji projektu techniczno-roboczego ZMSINS do warunków po
szczególnych krajów członkowskich, zgodnie z "Planem przedsię
wzięć organizacyjno-technicznych zwięzanych z uruchamianiem 
eksploatacji baz danych MSINS przez ośrodki narodowe",

- tworzenia narodowych wersji klasyfikacji ̂ ''nauki ekonomiczne, 
filozofia i socjologia, politologia,naukoznawstwo/ i spisów 
słów kluczo¥»ych /dla tychże dyscyplin oraz dla historii i nauk 
prawnych/,

- przeprowadzenia /przez ośrodki narodowe, które dotychczas tego 
nxe wykonały/ eksperymentów w zakresie teletransmisji danych o- 
raz selektywnego rozpowszechniania informacji na podstawie baz
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danych ZfjSINS przskszywisnych ośrodkom narodowym na nośniku oo- 
gnetycznym,

> rozpoczęcia .systematycznego opracowywania przez ośrodki narodo
we opisów bibliograficznych literatury wydawenej w poszczegól
nych krajach członkowskich, przeznaczonych do wprowadzenie do 
wspólnych baz danych 23̂ SINS;

d/ dalszy rozwój tradycyjnych form obsługi informacyjnej i 
przetwarzania informacji: prace planowe w tym zakresie koncentro
wać się oędę przede wszystkim na doskonaleniu form i metod koor
dynacji gromadzenia zbiorów literatury naukowej przez placówki 
informacyjne krajów członkowskich:

e/ wymianę - w celach szkoleniowych - specjalistów między 
ośrodkami narodowymi MSINS:

f/ przeprowadzenie niezbędnych imprez naukowych /III Konfe
rencja Teoretyczna MSINS - organizuje strona węgierska/ i organi
zacyjnych /X Posiedzenie Rady MSINS - organizuje strona węgierska; 
kolejne zebranie Stałej Grupy Roboczej ds, Automatyzecji MSINS - 
organizuje AN NRD/:

g/ udział w pracach międzynarodowych organizacji naukowych 
Zcjtrujęcych się sprawami informacji o naukach społecznych /EC3SID, 
UNESCO* FID, h£INT, *'Interinf ornkultura, Międzynarodowy Instytut 
Niukowy Problemów Zerzędzania/,

4. Dyrektor Ośrodka Informacji Naukowej PAN, dr 3, Sach 
przeoftawił referat na temat: “«Problem obsługi informacyjnej badań 
w dziedzinie nauk soołecznych w świetle współczesnej walki Idco- 
Icęicznej". Referent podkreślił m,in., że ogólne zadanie w zakre
sie rozwoju badań społecznych sę również czynnikiem decydujęcym 
o potrzebie intensywniejszej obsługi informacyjnej tych badań z 
punktu widzenia potrzeo współczesnej walki ideologicznej. Infor
macja powinna być nośnikiem krytyki aktualnych form dywersji 
ioeoiogicznej podejmowanaj przez siły imperializmu. Dywersja ta 
Goryczy zwłaszcza zagadnień gospodarczych* demokracji socjalis
tycznej, tzw. eksportu rewolucji przez kreje socjalistyczne,ide- 
olcgicznych aspektów walki o pokój i bezpieczeństwo narodów, kon- 
sumocyjr,ego stylu życie itd. W orecy ideologicznej trzeba pełniej 
odzwierciedlać badania w dziedzinie nauk społecznych prowadzone 
przez -czcnych krajów sccjalistycznych, dotyczęce najnowszych

15E



imperialistycznych koncepcji ideologicznycn. w raisach MSINS ns- 
gromadzono wiele cennych doświadczeń w dziedzinie wydawania wsp61** 
nych publikacji informacyjnych poświęconych problemom ideologicz
nym, dednakże działalność ta wymaga systematycznego doskonalenia,

W dyskusji nad referatem występl].! przedstawiciele wszystkich 
ośrodków narodowych uczestniczęcych w posiedzeniu Rady,

5, M,P. Gapoczka zreferował projekt "Planu działalności MSINS 
w latach 1986-1990", Poinformował on, że projekt przedstawiony Ra
dzie jest wynikiem intensywnych "prac przygotowawczych wykonanych 
przez zespoły ośrodka centralnego, jak też przez specjalistów 
działajęcych w Stałej Grupie Roboczej ds, Autometyzecji MSINS, 
Projekt ten został przygotowany zgodnie z zaleceniami V i VI na
rady wiceprezesów akademii nauk i przy uwzględnieniu głównych za
łożeń Wieloletniego Programu Współpracy Wielostronnej Krajów So
cjalistycznych w dziedzinie Nauk Społecznych.

Po dyskusji Rada zatwierdziła założenia planu na lata 1985- 
-i95C. Założenia te będę konkretyzowane w kolejnych planach rocz
nych, przy uwzględnieniu konkretnej sytuacji w poszczególnych la
tach. Rada uznała za celowe, aby w ramach realizacji planu pięcio- 
3.c:ni6co opracowana została długookresowa prognoza rozwoju MSINS.

5. Po zapoznaniu się z projektem przeastar/lonym przez W.R. 
Chisamutdinowa Rada zatwierdziła “Program wspólnych prac badaw
czych i planistycznych dotyczących rozwoju ZMSINS w latach 1985- 
-199C", zaplanowanych na październik 1Э8А r,

7, Reda uzgodniła, że tematem lll Konferencji Teoretycznej 
MSINS. która odbędzie się w 1985 r, w Budapeszcie, będzie “Rola 
informacji naukowej w realizacji społeczno-ekonomicznej 1 ideolo
gicznej funkcji nauk społecznych". Postanowiono, że węgierski oś
rodek narodowy i ośrodek centralny MSINS skonkretyzuję tematy po
szczególnych referatów, uzgodnię je z zainteresowanymi ośrodkami 
narodowymi i pc ostatecznym ustaleniu przekażę do wiadomości 
wszystkich ośrodków narodowych.

8, Kierownik Zakładu Nsukowego Analizy i Syntezy Informacji 
o Kulturze i Sztuce Biblioteki Państwowej ZSRR im. W.I, Lenina - 
ГЛ. Łaptiewa występiła z referatem; "0 perspektywach współpracy 
między systemem Interinformkulture a MSINS". T,I. Łaptiewa zwró
ciła uwagę na rosnęce maczanie kultury w życiu współczesnego
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społeczeństwa, podkreśliła coraz większy wpływ kultury na rozwój 
socjalistycznych stosunków społecznych i wynikajęcę z tego konier 
czność wszechstronnego badania kultury jako wieloaspektowego fe<> 
nomenu społecznego. Oednyo z czynników ułatwiajęcych takie bada
nie moZe stać się rozwój informacji o kulturze, powięzanej z in
formację O'pozostałych dziedzinach życia społecznego. Rada MSINS 
postanowiła, że w planach działalności Systemu problem współpracy 
z ‘’Interinformkulturę" będzie brany pod uwagę.

9. Ustalono wstępnie nestępujęcy porzędek X Posiedzenie Ra
dy MSINS, przewidywanego na maj 1985 r,:
- sprawozdanie z działalności MSINS w latach 1984-1985,
- ocena działalności Stałej Grupy Roboczej ds. Automatyzacji 
MSINS,

- ustalenie planu działalności MSINS w roku 1986,
- ustalenie porzędku obrad i miejsca XI Posiedzenia Rady MSINS.

Dan Lenart

ŚRODKI dydaktyczne W NAUCZANIU INFORMACDI NAUK0WE3 
IV Ogólnopolska Robocza Narada Wykładowców Informacji Naukowej 

Darocin, 3 - 5  września 1984

Wzorem lat ubiegłych w dniach 3-5 września 1984 r. w Daro- 
cinie odbyła się IV Ogólnopolska Robocza Narada Wykładowców In
formacji Naukowej. Podobnie jak poprzednio, organizatorem i gos
podarzem tego spotkanie była Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 
wraz z Centrum INTE,a także po raz pierwszy Zakład Technologii 
Kształcenia Instytutu Pedagogiki UAM w Poznaniu. Uczestników na
rady gościł Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Daro- 
cinie, który jest tradycyjnym miejscem tych spotkań.
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Idea organizowania narad poświęconych problemosi kształcenie 
w zakresie informacji naukowej zwlęzana jest ściśle z potrzebę 
systematycznego przygotowania studentów do korzystania z usług 
zorganizowanej informacji naukowej i ułatwienia in poszukiwań es- 
terlałowych prowadzonych we własnym zakresie. Inaczej niż na po
przednich trzech naradach, w roku bieżęcym po raz pierwszy łęcz- 
nie traktowano zajęcia z tzw. przysposobienia bibliotecznego i 
podstaw informacji naukowej, rozumiejęc je Jako pierwszy i drugi 
etap Jednolitego kształcenie.

Hasłem wywoławczym spotkania był próbie* zastosowania środ
ków dydaktycznych, w nauczaniu informacji nauktwrej.

Obrady rozpoczęło w dniu 3 września posiedzenie plenarne, 
któremu przewodniczył dr Zdzisław Szkutnik^ dyrektor Qibliotekl 
Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Po zagajeniu dr Z. Szkutnika Jako pierwszy głos zabrał dr 
E. Paliński z Centrum INTE. Przedstawił oń działalność informa- 
cyjnę na przestrzeni czterdziestolecia i4?L, kładąc szczególny nę
cisk na niezadowalajęcy obecnie stan usług informacyjnych., spowo
dowany m.in. odpływem kadry, niskimi płacami, brakiem podstawowe» 
go sprzętu reprograficznego, ograniczoną ilością importowanych 
czasopism, itp. Referent mówił także o aktualnej pracy z zada
niach na najbliższą przyszłość całej sieci informacyj^nej w Pols
ce.

Kolejny referat zaprezentowała mgr Z, Dopkiewicz^z MN3zV/iT, 
na temat aktualnych problemów dzlełalności bibliotek szkół wyż
szych, zapoznając zebranych z najnowszymi zarzęćzeniami, m.in, w 
sprawie egzaminów na bibliotekarze i dokumentalistę dyplomowane
go. Sporo uwagi poświęciła w swym wystąpieniu także problemom 
związanym z rozbudową bibliotek, informując o utworzeniu komisji 
zajmującej się organizacją działań w tym zakresie.

Doc.dr hab. Oózef Skrzypczak^z Zakładu Technologii Kształce
nia Instytutu Pedagogiki UAM,wygłosił referat pt, “Kierunki i 

'tendencje unowocześnienia podręczników akademickich', Wypowie
dział się na temat podręcznika przyszłości przedstawiając różne 
jego typy, e także określając jego funkcje w nowoczesnej dydakty
ce.
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Po przerveie obradom or2sv.-odniC2yła dr Mariannę Scrawsice z  

Biblioteki Głównej WSP w Słupsku. Pierwszy prelegent dr 3. Dy- 

lak swój referat pt. "Problemy metodyczne dydaktyki bibliotecz

nej" podzielił na Z zasadnicze części. Pierwsza - podstewy nau

czania i uczenia się w szkole wyższej, druga -> sposób myślenia o 

zajęciach i ćwiczeniech na wyższej uczelni, trzecia - prowadzenie 

ćwiczeń przez młodych nauczycieli akademickich. Spostrzeżenia i 

uwagi zawarte w tej wypowiedzi maję stać się poraocę w prewidłcwym 
prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez pracowników bibliotek.

Dwa ostatnie komunikaty otworzyły część szczegółowę obrad.

D r Teresa Łapacz /Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego/ mówiła 
nt. "Kształcenie użytkowników informacji w szkołach wyższych za 

granicę. Zarys problematyki i kierunki rozvtfoju". Następnie głos 
zabrała mgr Helena Pakuła /Biblioteka Główne WSP w Szczecinie/ 
przedstawiajęc komunikat o problemach organizacyjnych dydaktyki 

Ьз biiotecznej.

W drugim dniu obrad kontynuowano obrady plenarne, na któ

rych jakc pierwsza referat wygłosiła dr Zofia Sokół /Biblioteko 

Główne V'̂ SF yy Rzeszowie/ ns temat realizacji przedmiotów "Frzyspo- 

socierie biblioteczne” i "Podstawy informacji naukowej" w biblio

tekach wyższych szkół pedagogicznych w Polsce; dr Danina Dydowicz 
/CiblioteKs Uniwersytecka w Poznaniu/w swoim referacie omówiła 

prcfciem realizacji tychże zajęć w macierzystej uczelni. Poruszone 

w tych wypowiedziach zagadnienia koncentrowały się v^ckół trzech 

zasadniczych tercatovy: społecznej potrzeby kształcenia odbiorców 

informacji, metodyki nauczania i problemów prawnvch i materialno- 
-technicznych organizacji zajęć.

Następnie obrady toczyły się w dwóch sekcjach.Problemy przy

sposobienia bibliotecznego stancwiły punkt zainteresowań Sekcji 
I, której przewodniczyła mgr E. Kowal /Sifclioteka Uniwersytecka 

w Poznaniu/. Reprezentantka Biblioteki Uniwersytetu Warszawskie

go. dr Henna Kolendo oraz reprezentanci Biblioteki Uniwersytec

kiej w Poznaniu - Maria Dagielska. Artur Dazdon i Halina Kozak 

przedstawili dwie odmienne formy kształcenia studentów, etosowa- 
ne w tych ośrodkach. Ośrodek warsza’wski ogranicza się dc prezen

tacji rozbudowenego 60-minutowego pokazu przeźroczy zeopetrzo- 
nych Л Komentarz słowny 1 rozdania studentom ć e r n o v i s g o  informs-



tora о bibliotece. Uczelnie poznańska przedstawia 25~roinutowQ 
audycję telewizyjną, prowadzi ćwiczenia w katalogu i czytelniach, 
a także udostępnia ulotki informacyjne.

Ponadto dr Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk /Biblioteka Uni
wersytecka w Poznaniu/ zaprezentowała skrypt do przysposobienia 
bibliotecznego pt, "Przewodnik po sieci bibliotek Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza i innych bibliotekach naukowych m. Poznania".

Dyskusja koncentrowała się zasadniczo wokół problemu efek
tywności dydaktycznej dwóch różnych form szkolenia.

Problemom "Podstaw informacji naukowej” poświęcone były ob
rady Sekcji II, której przewodniczył dr HenrykjDąbrowski /Biblio
teka Uniwersytecka w Poznaniu/. Omówiono "Poradnik metodyczny 
dla wykładowców przedmiotu Podstawy Informacji naukowej" /Cz.l/ 
i "Zestaw pomocy dydaktycznych” do nauczania tego przedmiotu 
/Cz. 2/, które to wydawnictwo zostało przygotowane przez ośractek 
poznański a wydane przez CINTE w 1964 roku. Ponadto głos zabrały 
przedstawicielki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, dr Ma
rianna Borowska i mgr Elżbieta Różalska, które omówiły treści 
programowe "Podstaw Informacji naukowej" na kierunkach pedagogi
cznych i założenia do przewodnika po wydawnictwach informacyj
nych z nauk pedagogicznych.

Dyskutanci podkreślali zbieżność obu propozycji realizacji 
zajęć. Podniesiono także szczególnę przydatność opracowanego p®- 
radnika i zestawu pomocy dydaktycznych, postulując zgłaszanie u- 
wag i spostrzeżeń na jego temat, po weryfikacji w praktyczoyuB 
wykorzystaniu ich w prowadzeniu zajęć.

Zebranie plenarne w dniu 5 września rozpoczął dr Z. Szkut
nik, prosząc.o zrelacjonowanie obrad w sekcjach. Po dyskusji «ш- 
czestnicy narady przyjęli azerag wniosków, z których na uwagę 
zasługują szczególnie:

1. Zobowiązanie rektorów do obligatoryjnego wprowadzenia 
zajęć z "Podstaw informacji naukowej” na wszystkich kierunkach 
studiów..

2. Objęcie młodej kadry naukowej szkoleniem w zakresie in
formacji.
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3. Doskonalenie warsztatu wykładowców "Podstaw informacji 
naukowej" poprzez kursy» szkolenia itp. organizowane przez ma
cierzyste uczelnie.

4. Przeprowadzenie badań nad efektywnością dydaktyczną sto
sowanych form szkolenia użytkowników informacji w ramach X etapu 
szkolenia. -

5. Postulat drugiego wydanie "Poradnika metodycznego,. 
wzbogaconego o pomoce audiowizualne» także specjalistyczne dla 
poszczególnych kierunków studiów.

Obrady» w których uczestniczyło przeszło 60 osób zbiblio- 
tek wszystkich uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych w 
Polsce zakończono proponując wstępnie jako problematykę wiodącą 
V Spotkania Darocińskiego w 1986 r. - zagadnienia związane z war
sztatem metodycznym nauczania informacji naukowej.

Artur Oazdon» Halina Kucharska

ROBOCZA K0NFERENC3A SZKOLENIOWA 
nt. AUTOr^TYZACDI MięOZYNARODOWEGO SYSTEMU INFORMACYONEGC

NAUK SPOŁECZNYCH
Moskwa» 1-13 października 1964 r.

Konferencja szkoleniowa nt. Automatyzacji MSINS była trze
cią konferencją tego typu» zwołaną przez ośrodek centralny Mię
dzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk Społecznycn» tj. Ins
tytut Informacji Nauk Społecznych /INION/ AN ZSRR» zgodnie z za
leceniami XI Narady Przedstawicieli Akademii Nauk Krajów Socja
listycznych, które odbyła się w 1979 r, w Tallinie. Celem konfe
rencji była wymiana doświadczeń poszczególnych krajów członkows
kich MSINS wynikających z dotychczasowych prac nad automatyzację 
tego Systemu, omawianie oalszycn zadań w tym zakresie, a. w szcze
gólności praktyczne zapoznanie się z metodami i technologią 
tworzenia i wyKorzystania zautomatyzowanych baz danych MSINS do
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obsługi użytkowników informacji, W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele ośrodków narodowych MSINS z Bułgarii /3 osoby/, 
Czechosłowacji /4 osoby/, Mongolii /2 osoby/, NRD /-9 osób/. Pols
ki /3 osoby/, Węgier /2 osoby/, Wietnamu /i osoba/ i Zwięzku Ra
dzieckiego /7 osób, przy sporadycznym udziale wielu innych spe
cjalistów «.zakresie tematyki poszczególnych zajęć/.

Konferencja przebiegała zgodnie*z programem przygotowanym 
przez INION AN ZSRR i uzgodnionym.z ośrodkami narodowymi Systemu.

Konferencję otworzył zastępca dyrektora INION AN ZSRR, M.P. 
Gapoczka, który podkreślił, że organy kierownicze Systemu, a tak
że władze akademii nauk krajów członkowskich przywięzuję do zada
nia jego automatyzacji jak największę uwagę i traktuję Je Jako 
najpilniejsze wśród wszystkich zadań zwięzanych z tworzeniem ca
łego MSINS. Prace nad automatyzację MSINS znalazły się obecnie w 
nowym etapie, który polega na tym, że System zautomatyzowany jest 
stopniowo przekazywany do normalnej eksploatacji zarówno w IMION, 
jak też .w ośrodkach narodowych innych krajów członkowskich. VI tej 
sytuacji konferencja powinna - zgodnie z zaleceniami Rady MSINS, 
której ostatnie posiedzenie odbyło się w Warszawie w czerwcu 
1984 r. - skoncentrować się głównie na zagadnieniach praktycznych. 
Nie należy jednak tracić z pola widzenia również teoretycznych 
problemów automatyzacji MSINS, w tym problemów, których wyjaśnie
nie mogłoby przyczynić się do sformułowania wyraźnego planu dal
szych prac w tym zakresie.

Przewodniezęcy stałej Grupy Roboczej ds. Automatyzacji MSINS, 
VV.R, Chisamutdinow, w referacie "Wyniki działalności ośrodków in
formacji krajów socjalistycznych w zakresie tworzenia Zautomatyzo
wanego MSINS i perspektywy rozwoju’Systemu" omówił przebieg i do
tychczasowe wyniki prac wykonanych w krajach członkowskich. V2ska- 
zał on równocześnie, Ze uruchomienie tak dużego międzynarodowego 
systemu informacji Jest zadaniem skrajnie skomplikowanym. Dlatego 
nie można z góry przewidzieć wszystkich problemów zwięzanych z 
wykonaniem tego zadanie i trzeba będzie rozwięzywać Ja bleżęco w 
toku wdrażania ZMSINS w poszczególnych krajach członkovłskich.Pod- 
stav;owe sprawy dotyczęce wdrażania ZMSINS w poszczególnych krajach 
członkowskich, według tego. Jak się kształtuję i sę ocenione w
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chwili obecnej, przedstawili w swoich referatach i doniesieniach 
inni specjaliści reprezentujęcy INION AN Z$RR, Przedstawiciele 
pozostałych ośrodków narodowych omówili przebieg i wyniki prec 
prowadzonych we własnych akademiach nauk.

Zorganizowano szereg zajęć praktycznych i spotkań indywidu
alnych, podczas których uczestnicy konferencji byli zapoznawani 
z metodami opracowywania, wprowadzania do pamięci maszynowej i 
wyszukiwania informacji. Odbyło się również spotkanie z zastępcę 
dyrektora Wszechzwięzkowego instytutu Naukowego Stosov/anych Sys.- 
temów Zautomatyzowanych /WNIIPAS/, Э.А, Saivastlcklm. Dyrektor 
Sawasticki poinformował o możliwościach teletransmisji danych 
między INION a poszczególnymi ośrodkami narodowymi HSINS za po
średnictwem WNIIPAS. Towarzyszęcy mu specjaliści zademonstrowali 
teletransmisję między INION a ośrodkami zagranicznymi prov/adzonę 
w reżimie on-line.

W wyniku dyskusji nad środkami językow^ymi Systemu uczestnicy 
konferencji uznali, że na obecnym etapie prac najpilniejszym za
daniem jest uzgodnienie wielojęzycznych /z przejściem poprzez ję
zyk rosyjski/ wykazów słów kluczovirych, co pozwoliłoby na łatwiej
sze Korzystanie z informacji przez użytkowników w poszczególnych 
krajach członkowskich. Uznano też potrzebę przygotowania dokumen
tacji regulujęcej opracowywanie kompatybilnych środków języ^kowych, 
Prace te powinny doprowadzić do założenia w ośrodku centralnym po* 
mocpiczej zautomatyzowanej bazy środków językowych oraz procedur 
pozivalojęcych przechodzić od zapytań metodycznych kierowanych ao 
tej bazy /za pomocę jakich terminówWyszukiwać/ do właściwego 
wyszukiwania informacji w bazach danych.

Specjaliści z ośrodków narodowych zapoznali się z podstawo
wymi zasadami i metodami merytorycznego opracowywania dokumentów 
wpriowadzanych do baz Systemu oraz kierowanych do nich zapytań ir- 
f ormacyjnych. W wyniku dyskusji uznano, że w celu usprawnienia 
'ocsługi należałoby założyć w ośrodku centralnym pomocniczę bazę < 
zapytań typowych /powtarzajęcych się/. Sformułowano postulat 
/pod adresem Rady HSINS/ podjęcia zmierzajęcych do tego prac już 
w roku 1985.

Konstatujęc fakt rozpoczęcia eksploatacji baz danych z za
kresu nauk ekonomicznych i demografii, filozofii i socjologii
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oraz marksizmu-leninizmu i nauk politycznych, a także przyjmując 
do wiadomości informację, że w roku 1985 zostanę uruchomione w 
ośrodku centralnym bazy danych z zakresu nauk prawnych, historii 
i naukoznawstwa - uczestnicy konferencji uzgodnili, iż kolejnę 
bezę należy poświęcić literaturze /dokumentom opublikowanym/ o 
poszczególnych krajach członkowskich MSINŚ. 2 uwagi na interdys
cyplinarny charakter tej bazy, będzie to wymagać nader intensyw
nych, nastręczajęcych'v;iele nowych problemóv<, prac przygotowaw
czych.

Uczestnicy konferencji uzgodnili, że dalszy rozwój Systemu 
wymaga podjęcia w najbliższym czasie prac zwięzanych z przygoto
waniem:
- podziału pracy w zakresie dokumentowanie literatury wprowadza> 

nej do baz centralnych ZMSINS,
-jednolitych metod i procedur wprowadzania danych do baz oraz 

formalnych instrukcji wykonywanie tego etapu pracy,
- jednolitych zasad opracowywania, zatwierdzania i stosowania do

kumentów normatywno-metodycznych ZMSINS oraz projektu planu 
prac nad takę dokumentację, przewidzianych na lata 1986-1990,

- adaptacji formatu przedmaszynowego określonego normę RWPG do 
ootrzeb ZI ŜINS.

Bioręc pod uwagę, że korzystanie z baz danych ośrodka cen
tralnego wymaga v^szechstronnego przygotowania kadr w poszczegól
nych ośrodkach narodowych, uczestnicy konferencji postanowili 
zwrócić się do Rady MSINS, aby zaleciła zorganizowanie w krajach 
członkowskich Systemu odpowiedniego przeszkolenia pracowników 
przez przedstawicieli ośrodka centralnego.

Oceniono zgodnie, że jednym z podstawowych warunków rozwoju 
ZMSINS jest szybka poprawa stanu wyposażenia technicznego narodo
wych systemów informacyjnych nauk społecznych. Najbardziej pożą
danym stenem docelowym jest przy tym utworzenie międzynarodowej 
sieci zautomatyzowanych ośrodków przetwarzania danych, współdzia— 
iajęcych na podstawie teletransmisji danych, W poszczególnych o- 
środkach narodov/ych należy podjęć niezbędne do zrealizowania te
go .zadania prace badawcze,

Эап Lenart
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EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE INFORMACJI 
I DOKUMENTACJI TJAUK SPOŁECZNYCH /ECSSID/ 

IV KONFERENCJA GENERALNA 
Ateny 21-23 października 1984 r.

Program ECSSIO /European Cooperation on Social Science In
formation and Documentation/ powstał w roku 1977. Międzynarodowy 
Komitet Organizacyjny, utworzony pod auspicjami Europejskiego Oś
rodka Koordynacji Badań i Dokumentacji Nauk Społecznych /znanego 
Jako "Ośrodek Wiedeński"/* skupiajęcy przedstawicieli ośrodków in
formacji naukowej 1 bibliotek naukowych europejskich krajów socja
listycznych i kapitalistycznych, zwołał w 1977 r« I Konferencję 
Generalnę, która na zaproszenie Instytutu Informacji Naukowej Nauk 
Społecznych AN ZSRR obradowała w Moskwie. Na tej konferencji, w 
której uczestniczyli przedstawiciele 20 krajów i kilku pozarzędo- 
wych organizacji międzynarodowych /takich Jak FID, IFLA/ postano
wiono powołać do życia ECSSID. W Programie, celem którego było i 
pozostaje realizowanie Aktu Końcowego KBV‘iĘ, uczestniczę będź oś
rodki krajowe, będż Jednostki krajowe zajmujęce się działalnościę 
informacyjnę w zakresie nauk społecznych na zasadzie dobrowolnego 
akcesu. Liczba uczestniczęcych w Programie krajów Jest zmienna
- największa ich ilość uczestniczyła w II Konferencji Generalnej
w 1976 r. w Polsce, kiedy to gościliśmy reprezentantów 22 krajów. 
Na tej konferencji w Błażejewku pod Poznaniem powołane zostały or
gany robocze Programu: 4 grupy robocze. Komitet Publikacji, Redak
cja "ECSSIO Bulletin"; organem kierujęcym pozostał Międzynarodowy 
Komitet Organizacyjny. W skład tego Komitetu /10С - International 
Organizing Committee/ wchodzi wybranych przez Konferencję 6 przed
stawicieli europejskich krajów socjalistycznych, 6 krajów kepite- 
listycznych oraz ex officio dyrektor Ośrodka Wiedeńskiego. Cztery 
‘grupy robocze odzwierciedlały główne kierunki działalności Pro
gramu :
- wymiana źródeł informacji,
- informacja o badaniach w toku /aktualnie prowadzonych/,
- automatyzacja procesów informacyjnych,
- szkolenie i kształcenie.
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w okresie 7 lat istnienia Program jako całość i jego po
szczególne kierunki działania odnotować mog^ niekwestionowane o— 
sięgnięcie« choc nie wszystkie założenie realizowane były harmo
nijnie.

IV Konferencja Generalna, która odbywała się dzięki poparciu 
ministra Kultury Grecji w Szkolę Nauk Politycznych "Panteois" w 
Atenach, zgromadziła przedstawicieli*19 krajów europejskich oraz 
6 organizacji międzynarodowych i regionalnych. Blleko 60 uczest
ników - naukowców, praktyków informacji i funkcjonariuszy organi
zacji międzynarodowych zajmowało alę przez 4 '’dni na sesjach ple
narnych oraz w grupach dyskusyjnych rolę informacji o naukach 
społecznych w rozwoju badań w tej dziedzinie. Otwierajęc obrady 
minister Badań Naukov>ych i Rozwoju Grecji, prof.Georgios Lianie 
powiedział m.In., że bez rozwoju nauk społecznych, bez rozwijania 
poszczególnych dyscyplin nauk społecznych przy pomocy nowoczes
nych technik badawczych, a wreszcie bez systematycznego rozwoju 
informacji naukowej postęp i rozwój nie. tylko w nauce ale i w ży
ciu społeczeństw nie jest możliwy.

Zasadniczy referat, który przedstawił z-ca dyrektora służby 
informacji CNRS we Francji P. Caveing zatytułowany był "Badania, 
Informacja i potrzeby społeczne w kontekście międzynarodowym",
Z szeregu innych referatów, wygłoszonych na posiedzeniach plenar
nych wymienić należy jako szczególnie interesujęce referaty: 
dr H.P.! Hogeweg-de-Haart /dotychczasowej przewodniczęcej lOC/; 
"Przeględ porównawczy raportów narodowych: ostatnie osiągnięcia 
i przyszłe kierunki"; w referacie omówiła 16 narodowych rapor
tów przedstawionych przez kraje uczestniczące w Programie ECSSID; 
prof, W.A, Winogradowa, dyrektora INION AN ZSRR: "Współpraca 
Wschód-Zachód w dziedzinie informacji o naukach społecznych - do
świadczenia i przyszłość ECS510": M. Brittaina z W, Brytanii:
"The Internationality of Social Sciences and Productivity", czy 
wreszcie referat prof,\ P, Feldheiroe z Belgii "Międzynarodowe ba
dania porównawcze:"Ku usprawnieniu współpracy pomiędzy naukowcami 
i specjalistami informacji".

Odbyła się też dyskusja w 4 sekcjach, na-których omawiano 
współpracę naukowców i specjalistów informacji na przykładzie 
projektów Ośrodka Wiedeńskiego, rozwój języków wyszukiwawczych
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w syscefflach informacji o naukach społecznych, rozwój faktografi
cznych banków danych oraz dostęp do źródeł informacji ze spec
jalnym uwzględnieniem tzw. szarej literatury.

Ostatni dzień IV Konferencji Generalnej poświęcony był spra
wom organizacyjnym ECSSIO. Przedyskutowano dotychczasowę działal
ność Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego i grup roboczych 
oraz wnioski wynikajęce z obrad w sekcjach. Omówiono także plan 
działalności ECSSIO na lata 1985-1987. Po szczegółowej dyskusji 
przyjęte zostały zasady proceduralne działalności ECSSIO. Przewi
duję one, że poza organem kierowniczym /10С/, który składać się 
będzie z 13 wybieranych członków i jego Prezydium składajęce 
się z 6 członków, tworzone będę grupy robocze, zespoły okresowe 
o określonych zadaniach. Projekty tworzenie grup roboczych czy 
okresowych zespołów roboczych o określonych zadaniach powinny być 
zgłoszone wspólnie co najmniej przez 2 kraje uczestniczęce w Pro
gramie ECSSID.

Na zakończenie wybrano nowę przewodniczęcę ICC w zwięzku z 
przejściem na emeryturę dr H.P. Mogeweg-de.Haart. Została nię 
Kirśti T. Saęlen z Uniwersytetu w Bergen /Norwegia/. Wiceprze- 
wodniczęcym wybrany został J. Zahredil, dyrektor Biblioteki Głów
nej i Ośrodka Informacji Naukowej AN CSRS.

Polskę na IV Konferencji Generalnej ECSSIO reprezentowali 
prof.dr Oerzy Topolski 1 dr Danusz §ach, który wybrany został w 
skład lOC ECSSIO.

X

s.

POSIEDZENIE II GRUPY ROBOCZEO ECSSID 
Erewań. 18-20 listopada 1984 r.

W posiedzeniu II Grupy Roboczej ECSSIO /Working Group 2 of 
the European Cooperation in Social Sciences Information and Do
cumentation/ - ds, informacji о badaniach w toku uczestniczyli 
przedstawiciele; Austrii. Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii
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Holandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Norwegii, Polski, 
Republiki Federalnej Niemiec, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Zwięzku 
Radzieckiego /Instytutu Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR i Ar- 
meAskieJ AŃ/ oraz tzw. OArodka Ufiedeńskiego.

Przedmiotem posiedzenia były:\
1. Przyjęcie sprawozdania z poprzedniego posiedzenia Grupy /Ber> 

gen, -luty 1984 r./, przygotowanego' przez Ośrodek Wiedeński, 
Sprawozdanie zostało zaakceptowane z nielicznymi zmianami o 
charakterze formalnym.

,Ł. Relacja przewodniczęcej Grupy, p. H, Hogeweg-de Haart z prze
biegu IV Plenarnej Konferencji ECSSID, przeprowadzonej w Ate
nach w październiku 1984 r« W szczególności uczestnicy konfe
rencji plenarnej uznali za celowę kontynuację działalności 
II Grupy Roboczej.

3. Informacja o'zakończeniu prac nad informatorem tematycznym po
święconym badaniom w toku nad kwestię kobiecę, którę przedsta
wił reprezentant ośrodka narodowego NRD, W. Richter. Przygoto
wania do edycji tego informatora zostały zakończone,

4. ) Informacja o stenie prac nad przygotowaniem informatora, o ba
daniach w toku dotyczęcych zagadnień ochrony pokoju, którę 
przedstawił reprezentant ośrodka narodowego ZSRR. L.S. Kiuza- 
dźan. Do informatora tego kraje członkowskie nadesłały prze
szło 300 opisów dokumentacyjnych dotyczęcych poszczególnych 
tematów badawczych. Struktura tematyczna przekazanych opisów 
przedstawia się następujęco:
- ochrona pokoju Jako najważniejszy problem

współczesny ludzkości .........................   46
- pokój i współpraca między narodami Jako warunek

rozwięzania globalnych problemów współczesności ... 67
- drogi i środki zapobiegania wojnie światowej ....... 51
- zbroj^enia i rozbrojenie ........................   76
- bezpieczeństwo i współpraca w Europie 36
- badania nad pokojem podejmowane z punktu, widzenia

poszczególnych dyscyplin naukowych 20
Postanowiono zakończyć możliwie szybko gromadzenie danych 

do informs tors i przystępie; do końcowych prac edytorskich.
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5. Konieczność ogólnego przyśpieszenie prac realizowenych przez 
Grupę, w celu zwiększenia aktualności rozpowszechnionej infor- : 
oacji. ■

6. Propozycja przygotowania kolejnego tomu /za lata 1983-1989/ 
informatora o badaniach nad społecznymi skutkami postępu tecłi*. 
nicznegot przedstawione przez przedstawicieli ośrodków narodor 
wych Austrii i Holandii, B. Schmeikal i A.: Marksa, Podjęli 
się oni koordynacji prac przygotowawczych zwięasnych z wydaniem 
tego tomu i wykonania prac redakcyjnych. Ustalono, ±b kraje - 
członkowskie dostarczę niezbędnych danych do maja 1985 r.
Uzgodniono, ±e następne posiedzenie Grupy odbędzie aię w 

Bonn we wrześniu 1985 r.

3an Lenart
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