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HANNA UNIE3EWSKA 
Biblioteka Szkoły Głównej 
Planowania 1 Statystyki

IDEA CENTRALNEJ BIBLIOTEKI EKONOMICZNEJ W POLSCE

Zarys historii powstewanla głównej /central
nej/ biblioteki ekonomicznej w Polsce w związ
ku z Jubileuszem 75-lacia Biblioteki Szkoły 
Głównej Planowania i Statystyki.

W dniu 13 października 1906 roku powstały Wyższe Kursy Hand
lowe zełożone przez Augustę Zielióskiego, absolwenta Szkoły Hand
lowej Leopolda Kronenberga. Wyższe Kursy Handlowe przekształciły 
się w Wyżezę Szkołę Handlowę. a następnie w Szkołę Głównę Handlo- 
wę, która po upeóetwowianlu w 1949 r. przyjęła nazwę Szkoły Głów
nej Planowania 1 Statystyki. Równocześnie z Uczelnię powstała JeJ 
Biblioteka, która "była pierwszym zekładam naukowym wyodrębnio
nym na mocy statutu wewnętrznego. Od poczętku swego istnienia Bi
blioteka stała na stanowisku stworzenia zbioru materiałów służę- 
cych studiującym w Szkole. Od roku 1912 uznana zoeteła za najważ
niejszy organ nauczenia... Po wojnia /1914-18/ wraz z rozsze
rzeniem zakresu Szkoły do potrzeb ogólnokrajowych rozszerzony zo
stał również zakres zbiorów bibliotecznych. Stała się ona nie tyl
ko zbiorem pomocniczym dzieł potrzebnych do studiów młodzieży,
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lecz rozszerzyło ewó^ zakres w ten sposób. Zęby ... mogła stać
ytf

aię główns bibliotekę eKonosicznę w państwie" ' .
Przyjęte od poczętku natods indywidusllzacji studiów w WSH 

i SGH zauszełe słodzisz do studiowanie w Bibliotece. ZsłoZsnls 
to dało ispuls kierownictwu Uczelni do odpowiedniego wyposaże
nia Biblioteki w zbiory, urzędzenia, wysoko kwalifikowanę kadrę. 
Nejwyaownisjszya wyrazem stosunku Uczelni do Biblioteki było 
zbudowanie specjalnego budynku bibliotecznego^^. Jednego z nie
licznych w Polsce w okresie aiędzywojannys. W chwili wybuchu woj
ny światowej 1939 r., zbiory Biblioteki liczyły ok. 147 000 wolu
minów druków zwartych 1 czasopism, nie llczęc zbiorów specjalnych 
/rękopisy, zbiory kartografIczne i ikonograficzne, wycinki, druki 
ulotne 1 srchiwalls gospodarcze/. Była to w tya określa najwięk
sza biblioteka specjalna w Polsce, o bogatych, niezwykle staran
nie skompletowanych zbiorach; niewątpliwie byłe to JuZ wtedy 
"główna" biblioteka epołeczno-ekonomlczne. obsługujęca cały kraj. 
Powsjtała ons w sposób naturalny, dzięki mędraj 1 konsekwentnie 
prowadzonej, wieloletniej działalności, dzięki uslajętnla skla- 
rowanya wysiłkom 1 nakładom.

Sama ayśl utworzenia "głównej biblioteki społeczno-skonosl- 
cznej w kraju", podjęta przaz klerujęcago Bibliotekę od 1917 r. 
profesora Konstantego Krzeczkowsklego, poparts przez kierownic
two Uczelni wynlkałe ze słusznego odczucia. Ze zgroaedzone boga
ta zbiory powinny słuZyć wszystkim uczonym, studlujęcym i prak
tykom gospodarki narodowej ns terenie całago kraju.

Za podstawowe bogactwo Biblioteki uznana zostały JeJ zbio
ry. Zespołowe praca, nsJwyZsze kompetencja 1 społeczna, calowa 
ukierunkowane nakłady złoZyły się na utworzenie bardzo cennej 
i ważnej biblioteki, zawierajęcej bogate zasoby informacyjne. 
Znaczna część tych zasobów /ok, BO 000 pozycji bibliograficz
nych/ ujęta została w katalogu drukowanya, zastawionym w orygl-

X/,

X X /

K. KRZECZKOWSKI: Biblioteka. W: Pamiętnik Trzydzlastolecia 
Szkoły Głównej Handlowej w Werezawla 1906-1936. Warszawa 
193B s. 319.

0. WITKIEWICZ-KOSZYC; Budowa gmachu bibliotecznego WyZszeJ 
Szkoły Handlowej w Warszewia. Wsrszawa 1933.



nalnyn układzie przednlotowye, opracovianye przez ówczesnego za
stępcę dyrektora Biblioteki, prof. dra Andrzeje G r ó d k a K a t a 
log ten zoatał oddany do druku w 1938 roku, a druk zakończony 
zoetał w ozasle wojny. Oo użytku C2r/telnlków Katalog został 
oddany w 1945 roku 1 atanowl do chwili obacnej cannę bibliogra
fię literatury ekonowlcznej polaklej 1 zagranicznej.

Inicjatywa druku podjęta została "w przedwladczanlu, żs 
Biblioteko posiada ws wszystkich działach nauk ekonoalczno-spo- 
łecznych zbiory aożllwle pełne, zwłaszcza o lla Idzie o literatu
rę polskę, ponlekęd 1 obcę”.

Decyzja o publikacji katalogu zbiorów własnych jest nocnym 
dowodem ówladczęcym o nowoczaanym apojrzaniu profesora Konstan
tego Krzeczkowsklago ne aprawę dokumentacji tych zbiorów 1 ko- 
nlecznoóć aktywnej działalności Inforaacyjnej.

Rozważajęc koncepcję ’głównej biblioteki ekononlcznej’ Kon
stantego Krzaczkowsklago trzeba zwrócić uwagę na proponowens 
przez niego /1 realizowane w praktyce/ rozwlęzanla w zakresie 
przygotowania kadr bibliotekarskich oraz aprawę kształcenia u- 
żytkownlków. Kadrę Biblioteki dzielił Krzeczkowski nâ  personel 
blbllotekarakl techniczny 1 naukowy. Od 1930 r. do Biblioteki 
kierowani byli aeyetencl naukowi /wśród nich Andrzaj Grodek/.
Od 1934 r. na podstawie uchwały Senatu SGH w Bibliotece utworzo
no dwuletnia praktyki ’dla ebsolwentów Szkoły, pragnęcych się po
święcić bibliotekarstwu s p o ł e c z n e m u C e l a m  tej praktyki mia
ło być przygotowanie do egzaminu państwowego /bibliotekarskiego/. 
Praktyki były płatne, a praktykanci mieli status stypendystów, 
/Oednym z abeolwsntów jest doc.dr Henryk Sawonlak/.

Od roku akademickiego 1936/1937 w Biblloteca SGH wprowa
dzono przygotowawcze ćwiczenia zaznajamiajęce studentów I roku 
ze sposobami korzystania z biblioteki: z katalogami, bibliogra
fiami 1 Innymi pomocami w pracy naukowej. Ta plonlerskla 1 no-

^^A. GRODEK: Katalog Biblioteki SGH Warszawa 1939-1945.
Cz. 1 - Nauki akonomlczne 1 hendlowe.

Pamiętnik Trzydzleetolecla SGH w Warazawle 1906-1936, Warsza
wa 1938 a. 332.



woczesne działania «ryprzedziły na wiele lat działalność podej
mowany przez biblioteki polskie po II wojnie światowej.

Ola uzupełnienia obrazu alędzywojennego okresu działalnoś
ci "głównej biblioteki ekonomicznej" trzeba zwrócić uwagy, łe 
przed wojny prowadziła ona współpracy z 277-280 instytucjami, 
w tym 159 instytucjami zagranicznymi. Współpraca ta koncentro
wała się na wymianie publikacji, ale była takie podstawy do 
szerokiego korzystania z doświadczeń i osiygniyć przodujycych 
bibliotek zagranicznych pokrewnej specjalizacji. Przejawiło ely 
to szczególnie wyraźnie w kwestii przyjęcia systemu klasyfika
cji Library-of Congress /która pełniyc funkcje biblioteki naro
dowej w Stanach Zjednoczonych była również bibliotekę parlamen
tarny 1 styd klasyfikacja przez niy opracowana naatewiona Jest 
w znacznym stopniu na uszczegółowienie działów z zakresu nauk 
społecznych/, a ponadto w przyjęciu pewnych rozwiyzaó modelo
wych od Biblioteki London School of Economics /obecnie British 
Library of Economic and Political Science/ - szczególnie w za
kresie publikacji katalogu zbiorów własnych.

Ro z w ó j Biblioteki SGH przeciął wybuch II wojny Światowej, 
w tym okresie zmuszona ona została do drastycznego ograniczenia 
działalności.

Ola naszych rozważań najistotniejsze znaczenie aa fakt, że 
dzięki bohaterskiej postawie profesora Andrzeja Gródka, który 
po śmierci profesora Krzeczkowskiego objył kierownictwo Biblio
teki, в także niewytpliwle dzięki sprzyjajycym losom - zbiory 
Biblioteki ocalały. Straty szacujemy na około 5% - głównie 
dzieł wypożyczonych /w ramach działalności konspiracyjnej/ u- 
czonych 1 studlujycym. W dniu 28 lutego 1945 roku uruchomiona 
została czytelnia Biblioteki Jako pierwszej naukowej bibliote
ki w lewobrzeżnej Warszawie.

w okresie 1945-1949 Biblioteka SGH uzyskała dość znaczne 
możliwości uzupełnienia zbiorów zagranicznych /publikacje zwar
te i roczniki czasopism wydanych w czasie wojny/ W  1949 r. Bi
blioteka SGPiS posiadała ponad 181 000 woluminów /bez zbiorów 
specjalnych/.

W 1948 r. powstał w Bibliotece Oddział Informacyjno-Biblio
graficzny. Rozpoczęto działalność w zakresie kształcenia użyt-



nlkóN, Koncentracje wysiłków szła w kierunku wzaocnlenle Bl- 
Vottkl jako podstawowego zakładu naukowo-dydaktycznego Uczel-

w latach 1950-1955 zanlejszył się dopływ literatury zagra- 
cznej z krajów kapitalistycznych. Równocześnie bezspornya 
iktea stało się zjawisko większego nlZ przed 1949 r. rozprosze
ni dość przypadkowego rozrzutu tego plóalannlctwa w skali kra- 
1 różnych Instytucji, często nowo powstałych, a zyskujęcych 
"zejściowe najczęściej/ priorytety. Sprawę tę zainteresował 
iljKoiitet Nauk Ekonoalcznych PAN, który w dniu 10 aaja 1956 r. 
](ł uchwałę o uznaniu Biblioteki SGPlS za centralnę blbllote- 
ilikonoBloznę, równocześnie zobowlęzujęc ję do zorganizowania 
rtego na dobrowolnya akcesie centralnego katalogu kslęZek 1 
loplsa zagranicznych gromadzonych przez polskie biblioteki 
łeczno-ekonoaiczne. Biblioteka SGPiS opracowała wskazówki ae- 
yczne i organizacyjne tej pracy 1 wytypowała biblioteki two- 
nsieć bibliotek społeczno-ekonomicznych. Profesor Oskar 
igii ówczesny przewodnlczęcy Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, 
lirował do wszystkich wytypowanych instytucji pismo zachęcaję- 
ilo ttepółpracy.
ś ten sposób - w zmienionej jednakże koncepcji - odnowiła 

tides ‘ g łów nej’  czy teZ ’centralnej’ biblioteki ekonomicznej, 
(tpllwie osięgnięcla w zakresie budowy ‘ g łósm ej’  biblioteki 
nnlcznsj - przed 1945 r. zakładały jej przodossnlctwo na za- 
cli pewnej wryłęczności i nie tyle aoZe Izolacji, Ile odosob- 
le spowodowanego brakiem poważniejszych partnerów. Nowocze- 
tindencje bibliotekarstwa na świacie wskazuję. Ze blbllote- 
t|cz; elę w sieci 1 zespoły - lokalne, regionalne, a przede 
.tkis specjalistyczne, grupujęce placówki o pokressnych pro- 
h zbiorów. Tendencje te sę wyrazem zrozumienia potrzeby 
pracy i specjalizacji w zakresie gromadzenia zbiorów 1 
nej obsługi użytkowników /w jednej miejscowości, regionie 
(Zakresie konkretnej dziedziny czy dyscypliny naukowej/, 
tyrazsm te I nowej koncepcji - tworzenia zespołu bibliotek 
Ipracujęcych - było zorganizoisanie w marcu 1957 r. przez 
otskę SGPiS Krajowej Narady Blbll/ztek Ekonomicznych, w któ- 
nipll udział obok przedstawicieli bibliotek i resortu Szkol-



nlctwe W/żezego, tekZe pracownicy naukowi reprezentujęcy Koel- 
tej Nauk Ekonoelcznych PAN 1 SGPlS - użytkownicy Inforeecjl o 
naukach akonoalcznych.

Od roku 1957 coraz częóclaj w wyetęplanlach oficjalnych 1 
publikacjach blbllotakaraklch Biblioteka SGPlS zaczyna być cy
towane Jako biblioteka centralna, działająca w sposób nlaafor- 
nallzowany, na zasadzie stanu faktycznego, a w oparciu o dobro- 
wolnę współpracę bibliotek naukowych /1 fachowych/ podlagłya 
róZnya rasortoa. MoZna tu zacytować wypowiedz Bronisława świ
derskiego na Konferencji Rogowskiej w 1961 r. wskazujęcę na Bi
bliotekę SGPlS Jako cantralnę w grupie bibliotek ekonoalcznych’̂'̂ 

Sprawa atałe się taaataa dyskusji w ciałach kolegialnych 
Szkoły Głównej Planowanie 1 Statystyki. Istniały trudności prew- 
no-orgsnlzecyjne utworzenia takiej alędzyrasortowaj biblioteki, 
a w SGPlS oponenci wyraZell obawę HoZllwoścl "odarwenls się* Bi
blioteki od Uczelni. Dopiero 14 grudnia 1964 r. Senat SGPlS pod- 
Jęł. uchwałę w sprawia potrzeby uznania Biblioteki SGPlS ąe can- 
trslnę bibliotekę ekonoelcznę. W uzasadnianiu taj uchwały po
dano następujęce etwlardzanle:

a/ zakres gromadzenia zbiorów obajaujęcy całę dziadzinę 
nauk ekonomiczno-społecznych;

b/ wielkość 1 bogactwo zbiorów;
С /  warunki lokalowe - w zakresie aagazynów 1 czytelń, a po 

odzyskaniu całości budynku tskZa pozostałych agend Biblioteki: 
d/ wysokie kwalifikacja personelu - znaczne liczba biblio

tekarzy z wyZezym wykształcaniem, zgodnym ze specjalizację Bi
blioteki;

a/ rozwijajęca się działalność inforeacyjna, dokumentacyj
na 1 wydawnicza;

f/ zepoczętkowene 1 rozwijajęce się współpraca polskich bi
bliotek ekonomicznych, organizowana 1 inicjowana przez Bibliote
kę SGPlS.

W Istsch 1957-1966 c r-ganlzowana były spotkania bibliotek 
wyZszych uczelni akonoalcznych; w spotkaniach tych brała udział

x/iB. ŚWIDERSKI: Specjsllzacjs 1 współpraca bibliotek. W: Matarls-
ły z Konferencji Rogowskiej 1962 s. 33.



Biblioteka Głównego Urzędu Statystycznego /obecnie Centralne Bi
blioteka Stetyetyczne/.

Uatawa o bibliotekech z 1968 r. etworzyła foraalne raay dla 
powroływania centralnych bibliotek naukowych. Oednekłe dopiero w 
dniu 26 kwietnia 1979 r. ukazało się zarzędzenla wykonawoze do 
art. 19 Uetawy /Żarz, nr 1 Hlnletrów Kultury 1 Sztuki, Nauki, 
Szkolnictwa Wy±ezego 1 Techniki oraz Sekretarza Naukowego Pola- 
klej Akadewll Nauk w aprawle uatalenla zaeed 1 planu apacjaliza- 
cjl zbiorów waterlałów bibliotecznych oraz wyznaczania bibliotek 
oentralnych 1 określenia Ich zadaó - Oz. Urz. MNSzWiT 1979 r. 
nr 3/.

Zarzędzenla to dało Iwpule do działaó organizaoyjnych, ini- 
cjowanyoh 1 wapleranygt przez Centruw INTE - Zaapół da. Biblio
tek. W czarwou 1979 r. z inicjatywy Biblioteki SGPiS zorganizo- 
wsno II Krajowę Naradę Bibliotek Ekonowicznych. Oaówiono białęce 
zadanie, utworzono Kiędzybibliotecznę Koalaję Koordynacyjnę. Na- 
atępnla odbyło aię zebrania tej Koaisji zorganizowana przez Bi
bliotekę Akadeaii EkonoalcznaJ wa Wrocławiu, powołania zespołów 
roboczych i w dniach 2-3 wrzaśnie 1980 r. zorganizowana została 
przez Centralnę Bibliotekę Statyatycznę III Ogólnopolaka Narada 
Bibliotek Ekonoaicznych w Oachrance, poświęcona problaaoa teora- 
tycznya i prektycznya budowy aieci dziedzinowej.

Tak wyględa w skróconya zaryaia realizacja idai centralnej 
biblioteki ekonoaicznej. Natoaiast warto zastanowić się nad jaj 
apecyficznyai cechawl.

Podstawę działania Centralnej Biblioteki Ekononlcznej Jeat 
konaakwantnie realizowane zaaada partnerakiej i dobrowolnej współ
pracy. Zarzędzenla nr 1 z 1979 r. atwerza złudne tylko pozory ao- 
żllwoścl zajęcia przez biblioteki centralne pozycji wynoazęcych 
Ja ponad bibllotaki wapółpracujęca. Oeśli góruję ned nlnl, np. 
bogactwaa zbiorów, to zobowięzane aę do ich azarokisgo udostęp
niania, wapółpracy i daleko poeunlętaj ponocy. Zespół polskich 
bibliotek ekonoaicznych aa tę epecyflcznę cechę, te występuję 
w niej dwie biblioteki cantrelnet Centralne Biblioteka Ekonoal- 
czna - Biblioteka SGPIS i Centralna Bibliotaka Statystyczna.
Dzięki dawno zawięzanaj wapółpracy niaforaalnej 1 wcześnlejazya 
uaowoa dwustronnya, a takła dzięki rozsędnaj woli obydwu biblio-



tok ustalono organizacyjno foray haraonljnogo wapóldzlałanla 
obydwu placówek. Ozlakl toau udało ala unlkngć rozbicia alocl 
dziedzinowej 1 tworzenia dwóch odrębnych zespołów bibliotek.
Oo Międzybibliotecznej Koalajl Koordynacyjnej weszły silna, do
brze zorganizowane biblioteki ogólnoakonoalczna /akadaall ekono- 
alcznych/ 1 większa biblioteki wyspecjalizowana.

Ola Biblioteki SGPiS Zarzędzsnle Nr 1 nie aląło charakteru 
rewolucyjnego, atało się tylko foraalnya usankojonowanlea fakty
cznego stanu rzeczy 1 nlawętpllwla zobowlęzało do podjęcia pew
nych nowych zadaó.

Oo walnlajszych,Jul realizowanych zadaó aołna zaliczyć o- 
precowenle 'Inforwetora o polskich bibliotekach ekonoalcznych* 
zawlarajęcego prazantację bibliotek współpracujęcych, a przędą 
wezyeikla kontynuacje redagowania 1 publikowania centralnych ka
talogów dziedzinowych,obajaujęcych nabytki zagraniczna 1 wykazy 
zagranicznych czesoplaa bleżęcych. Działalność ts ^est prowadzo
na.aetodaal tradycyjnyal, ala aystaaatycznla, na Jednolitych 
zasadach od 1956 roku. Zebrane w Bibliotece SGPIS aatarlały, 
skumulowane w kartotece elfabatycznaj stanowię obecnie bardzo 
cenne źródło Inforaecjl, które aożs być wykorzyetana do pogłę
bionych analiz. Biblioteka SGPIS prowadzi etela aktuallzowanę 
kartotekę bleżęcych czasopism ekonoalcznych z uwzględnlenlea ty
tułów czeeopiea, których brak w bibliotekach krajowych. W opar
ciu o wykazy ponad 3000 tytułów /w tya około 1200 z krajów kapi
talistycznych/ właenych czasopiaa bleżęcych od 1973 r. Bibliote
ka prowadzi działalność informacyjnę o treści tych czaaoplsa aa- 
todę wyeyłanie zainteresowanym odbitek splaów traścl poszczegól
nych zeszytów. Obecnie dzlałalnośclę tę objęta Jeat około 600 
tytułów czaaoplsa zagranicznych. 21aalęg odbiorców Jaat ograni
czony możliwościami technicznymi Biblioteki,

Prowadzone sę prace naukowa nad zagsdnlanlam utworzenia w 
Bibliotece SGPiS centralnego ośrodka dziedzinowego Informacji 
o naukach ekonomicznych w ramach realizowanego przez OIN PAN 
Systemu Informacji Nauk Społecznych. Z uwagi na aktualnę sy
tuację kraju aę to praca, których realizacja praktyczna będzie 
przebiegała ze znacznym w atosunku do pierwotnych planów opóź
nieniem. Nie rozwijam tego tematu 1 także nie zaalarzaa omawiać
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mzyetklch ogólnie znsnych 1 powszechnie stosowanych fore dzis^ 
łslnoóci CentrslnsJ Biblioteki EkonoeicznsJ, prsgnę Jednak zwró
cić uwsgę ne jsj dziełelnoóć eiędzynerodowg. Poetewions przed 
bibliotekeei nsukowyai przez I Nersdę Bibliograficzny /1956 r./ 
zsdenls zbedenls zawertoócl alędzynarodowych bibllogrefll spe
cjalnych pod kytee plóalennlctwa polskiego zostały zresllzowe- 
ne przez Bibliotekę SGPlS, która od 1957 roku Jest stsłye ko- 
respondentea Międzynśrodowej Blbliogrefli Ekonoelcznsj’̂ .̂ Wy- 
dejs się, te Jest to podstawowe zsdenls centralnych bibliotek 
dziedzinowych. Biblioteka SGPlS Jeet równleZ ektywnye uczset- 
nlklee wepółprecujęcej od 1976 r. grupy centralnych bibliotek 
ekonomicznych krejów RWPG. W chwili obecnej rozpatrywane sy mo
żliwości utworzenie elędzynerodowego zwlęzku /porozunlenis/ bi
bliotek ekonoalcznych. Sprawa as być omówiona w czasie obrsd 
tegorocznej /1981 r./ Sesji IPLA /Intsrnstionsi Federation of 
Library Association/ w Lipsku.

Так wygląda aktualny zarys działania centralnej bibliote
ki skonoalcznej posiadającej w chwili obecnej zbiory około 
700 000 woluainów 1 działającej w trudnych werunkach lokalo
wych i technicznych /a.In. dopiero po zekoóczeniu budowy Bi
blioteki Narodowej odzyekene będzie 1/3 budynku Biblioteki 
SGPlS/. Nie rozszerzam sprawy trudności i ograniczeń działa
nie Biblioteki - nis są ona Jakimś szczególnym uwerunkowenien 
rozwoju tej Biblioteki. Wierzę, Ze trudności zoetanę pokonane, 
a idee centralnej bibliotskl ekonomicznej zostenle zreallzowe- 
na zgodnie z zamlsrzsnismi światłych twórców tej Biblioteki, 
które nspewno Jest "główną biblioteką ekonomiczno-społeczną 
w kraju*.

por. H. UNIE0EW3KA: Bibliogrefia ekonomiczna w europejskich 
krsjech eocjalietycznych. Informacja 1 charakterystyka ogól
ne. "Zagadn. Inform. Naukowej" s .107 niniejszego numeru.
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THE IDEA OF THE CENTRAL ECONOMIC LIBRARY IN POLAND 

S u m m e r y

In October 1981 fells the 75th Annlvereery of estebllshlng 
the Mein School of Plennlng end Stetletlcs end Its Llbrery. The 
Library,run by men of Intellect end recognized by School eutho- 
ritles the beslc reeearch unit for atudents and scientists, has 
developed succeasfully In the Intanwar period.

Professor Konstanty Krzeczkowakl, head of the Library of 
that time, put es an aim creation of the main economic library 
in the country. The aim waa achieved and In 1939 the Library 
comprised about 150 thousands volumes. It disposed the proper, 
modern building and competent scientific and technical staff. 
Professor Andrzej Grodek published the catalogue of Library col
lections that escaped dlstruction during the war.

• After 1945, the "main economic library* wee transformed 
into Central Economic Library cooperating with related natio
nal and foreign libraries.

Nowedeys the Library comprises about 700 thousands volu
mes and has been still developing its activity toward creation 
the main branch Information centre In the field of economic 
sciences, functioning within the netlon-wlda Soolal Sciences 
Information System.

ИДЕЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКСЖ БИБЛИОТЕКИ В ПОЛЬШЕ 

Р е 3 D м в

В октябре 1981 года приходится 75 Годовщина создания Гла
вной школы планирования и статистики, а также её Библиотеки. 
Библиотека, заведуеиая иудрыии людьии и признана Учебным заве
дением основной научной единицей для студентов и научных ра - 
ботников, развивалась успешно в период между войнами.
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Её тоглашний руководитель профессор Константы Кшечковски 
поставил задачу создания главной государственной зконоыической 
бкблиотеки. Эта цель была достигнута и в 1939 году Библиотека 
считала около 150 тыс. единиц. Библиотека обладала собственный 
современный зданием я высоко квалифицированными научными я тех
ническими кадрами. Профессор Анджей Гродек опубликовал каталог 
её фондов, которые были спасены во время войны.

"Главная зкономическая библиотека" после 19^5 года преоб
разовалась в центральную зкономическую библиотеку сотрудничаю- 
цую с близкими по тематике библиотеками в стране я за рубежом.

В настоящее время Библиотека обладает около 700 тыс. еди
ниц и развивает свою делятельность стремлясь к созда^'ию глав - 
ноге отраслевого центра информации зпономических наук действу
ющего в рамках национальной Информационной системы обществен - 
ных наук.
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ALEKSANDRA KROlIKOWSKA 
Instytut Podstswowych 
Problemów Techniki PAN

KSZTAŁTOWANIE USŁUG INFORMACYJNYCH 
W NAUKOWEJ BIBLIOTECE TECHNICZNEJ

Polityka obsługi użytkowników: użytkownik
naukowy z przsfliysłu a użytkownik pronadzę- 
cy bsdanla podstawowe, warunki warsztatov<eJ 
roli biblioteki naukowej, środki zaspokoje
nia potrzab użytkowników informacji nauko
wej. Nowoczesne formy obsługi Informacyjnej; 
SCI /Science Citation Index/, SOI, zautoma
tyzowane bazy danych, katalogi centralne wy
dawnictw zagranicznych, usługi reprograficz- 
ne. Inne formy obsługi użytkowników. Zeda- 
nla bibliotek a potrzeby czytelnicze.

WSTęp

Wszystkie dyscypliny techniki, e tym bardziej Ich techno
logie, maję swój poczętek w świecle neuki. Naukowa obserwacja 
i badanie zjev/isk przyrody stały się podwalinami cywilizacyj
nych osięgnlęć człowieka vi historyczrvym procesie Jego roz.voju. 
Zanim Jednak tv;órcza myśl ludzka znajdzie sviiój skończony wyraz

"Zagadnienia Informacji Naukowej" 1981 nr 2/39/

15



w postaci jakiejkolwiek konstrukcji technicznej - myśl tę 
kształci, wzbogaca i formułują wiedze.

Służby informacyjne - Jak twierdzi O.M. Ladendorf /10/ - 
pełnię funkpję pośredników między wiedzę zawartę w dokumentach 
a poszukujęcymi tej wiedzy użytkownikami. Stanowię one cały 
system zorganizowany dla uzupełnienia nieformalnych przepływów 
informacji powstajęcych między ludźmi różnej wiedzy w natural
nych kontaktach społecznych.

Naukowe biblioteki z zekresu techniki, które sę ogniwem 
tego eystemu maję różne grupy użytkowników informacji.

Aby Je- móc fachowo i właściwie obsługiwać trzeba zdewać 
sobia sprawę z rozliczności ich kategorii, ze zróżnicowania po
trzeb informacyjnych keżdej z kategorii użytkowników, z cech 
charaktaryzujęcych ich warsztaty pracy.

K a t a g o r y z a c j a  u ż y t k o w n i k ó w  in
formacji wypłynęła z prowadzonych na świacie analiz potrzeb w 
zakresie uzyskiwania informacji naukowej. Liczne analizy wyka
zuję paivne, z grubsza zarysowane prawidłowości kategorii użyt- 
kownikó(v, którzy różnię się. ujmujęc najogólniej, sposobem ko
rzystania z informacji naukowej. Umowny podział dokonany we
dług kryterium sposobu korzystania z informacji naukowej wy
różnia dwie zasadnicze, aczkolwiek nie wyłęczajęce się wzajem
nie, kategorie użytkowników:

1/ "konsumenci" nauki wszystkich szczebli dojrzałości nau
kowej, łęcznie ze współtwórcami nauki, a mianowicie: pracownicy 
naukowi różnych etapów zaawansowania zawodowego a także rodza
jów prowadzonych badan i dyscyplin, doktoranci, studenci, ucz
niowie. Sę to ludzie kumulujęcy wiedzę dla celów samokształce
nia:

2/ tzw. praktycy, do których zaliczymy m.in. wysoko wykwa- 
lifikoivanę kadrę koncepcyjnę dla przemysłu, konstruktorów, te
chnologów, wdrożeniowców, szeregowych pracowników przemysłowych, 
organizatorów produkcji, "menadżerów". Tej grupie użytkowników 
informacja naukowa potrzebna Jast dla celów bliższych w czasie, 
często dla zadań konkretnych, nad którymi aktualnie pracuję.

W każdej z grup notuje się duże zróżnicowanie potrzeb in
formacyjnych, zależnie od specjalizacji, typów zakładów pracy.
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struktur organizacyjnych, uświadoffllenia In formacyjnego, sposo
bu fflyćlenla 1 przyzwyczajeń użytkowników. Ich wykształcenia i 
wieku, zainteresowań osobistych oraz zespołu czynników beha- 
viorystycznych.

Ażeby móc zaproponować odpowiednio pomyślane 1 rozbudowa
ne formy obsługi tak licznych rodzajów użytkownikóv/,cslowa Jest 
krótkie scharakteryzowanie ich potrzeb w zakresie uzyskiwania 
informacji naukowej.

Ponieważ rozważania prowadzimy w płaszczyźnie biblioteki 
naukowej. Jako warsztatu użytkownika, najwięcej uwagi poświę
cimy użytkownikowi pochodzęcemu ze świata nauki, gdyż Jest to 
grups czytelników dominujęca we wszelkich bibliotekach nauko
wych, zarówno apscjallstycznych, jak ogólnych, instytutotvych 
i uczelnianych.

Wśród pracowników neukowych traktowanych Jako typ użytkow
nika informacji - znowu występuję zróżnicowania. Inne wymagania 
służbom Informacyjnym etawiaję poczętkujęcy badacze, inne kadra 
średnio zaawansowana, a Jeszcza inne - profesorowie 1 docenci,

Jak zauważono, największe potrzeby informacyjne tvystępują 
w fazie wstępnej procesu badawczego, która cechuje się znacznę 
Inteneywnościę wyszukiwania, gromadzenia i pobieżnej analizy 
dostępnych informacji, zgodnie z zainteresowaniem badacza.Przy 
rosnęcej wykłedniczo ilości informacji i szybszym Jaj obiegu, 
a także ne skutek szumu informacyjnego. Jak również ograniczo
nego dostępu do materiałów źródłowych - czynności heurystyczne 
mogę w tej fazie pochłónęć nawet 80^ czasu pracownika naukov<e- 
go. Niedostateczna znajomość metod wyszukiwania informacji do
datkowo pracę utrudnia /2/.

A zatem służby informacyjne maję tu pełne pole do popisu, 
mogęc proponować nieporadnemu użytkownikowi odpowiednie narzę
dzia, pomoce i technologie. Aby Jednak zrobić to skutecznie 1 
z pożytkiem, a przecież od powodzenia tych pierwszych kroków 
zależeć będzie stopień zaufania użytkownika do służb informa
cyjnych w przyszłości, trzeba sobie zdawać sprawę, z Jakim ba
daczem memy do czynienia, tzn. wiedzieć, w Jakim rodzaju badań 
on uczestniczy: w badeniach podstawowych, poznawczych, które 
odkrywajęc nowe zjawiska maję wzbogacać sumę wiedzy ludzkiej.
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czy w badaniach stosowanych, rozwojowych, która zoiarzają do 
udoskonalania istniejących wyrobów, tachnologii itp. Nadto 
dobrze Jast wiadziać, czy Jast to taoratyk, czy pracownik eks
perymentujący w doświadczaniach laboratoryjnych.

Zgodnia z matodyką informacyjną odmienną politykę obsługi 
użytkownika przyjmujamy dla badań podstawowych 1 odmienną dla 
przamysłowych badań stosowanych.

Ч
W przemysłowych badaniach naukowych, rozbudowując bardzo 

znacznia informację pochodną, dąży się do zdobywania możliwis 
kompletnych danych informacyjnych, co dla badań stosowanych, 
wdrożeniowych ma większa zmaczania niż zdobywania danych naj- 
swiaższych /7/. Inwestuje się tutaj w narzędzia syntetyzujące 
informację i przatwarzające Ją, o różnym stopniu szczagółowoó- 
ci - zależnia od potrzab środowiskowych oraz od stopnia rozwo
ju danaj gałęzi wiadzy i stopnia orientacji w tym rozwoju. Po
nadto wykorzystują się szarzaj praca przekładowa, gdyż wśród 
każdy inżyniarskiej większym powodzaniem cisszy się dokumenta
cja i litaratura w Języku ojczystym.

W przamysłowych badaniach naukowych wyrażnis odczuwa się 
potrzebę syntatycznych ujęć problamatyki i teoretycznych uogól
nień, które pomogłyby pokonać przepaść między dyscyplinami spe
cjalistycznymi. Rozproszone po czasopismach artykuły podająca 
wyniki poszczególnych badan zavjisrają informacja naukowa, któ
re wiedzą staną się dopiero w procesie syntezy intelektualnej. 
Zadanie to spełniają książki i monografie, która obok funkcji 
integrującej naukę są Jadnoczasnia znakomitym środkiem kształ
cenia nowych kadr naukowych /15/.

honografia, przedstawiając sumę afektów specjalistycznych 
badań nsukovuych, udostępniają Je w bardziej przystępnej zwykle 
formie niespecjalistom, dając im, oraz tym, którzy prov<adzą 
działalność praktyczną, ogólną orientację w przsdmiocie. Dzia
ła te przygotovMją najwybitniejsi znawcy i to zwykle na margi- 
nssia swych prac badawczych, wskutek czego powstają ona długo 
i potvoli, nie mogąc być z tego powodu nośnikiem najświeższych 
wiadomości. Ale, Jak stwierdzono, w badaniach stosowanych, te
chnologicznych, wdrożeniowych, produkcyjnych nis stanowi to 
istotnej przeszkody, ma zaś cenną zaletę kompletności informa- 
cj i naukowej.
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Natomiast badania podstawowa, które zwykle prowadzone są  
węskimi odcinkami problamatyki » a to ze względów ekonomicz
nych, gdyż badania te należę do najkoaztowniejszych z powodu 
głębi dociekań i potrzebnago tu ogromu wiedzy - wymagaję in
formacji źródłowej i to dostarczanej w odpowiednim tempie.
Tempo dopływu informacji bezpośredniej jest tym ważniejsze, im 
bardziej poziom opracowań grupy użytkowników pozwala na zali
czenie ich do czołówki w danym temacie, gdyż grozi tu przyhamo
wanie własnej wydajności w konkurencji poszukiwań oryginalnych 
wybranego odcinka badań. Strategicznie ważny odcinek badań pod
stawowych, ponieważ bywa zwykle węski tematycznie, przynosi o- 
graniczonę produkcję publikacji, co na ogół pozwala zorientowa
nemu pracownikowi naukowemu śledzić je bez pośrednictwa /7/.

Badaczowi początkujęcemu w temacie najbardziej pomocne bę
dę różnorodne bibliografie światowa, których dość duża liczba 
zapewnia kompletność wyboru i odpowiedni poziom prac źródłowych. 
3est to jednak metoda dość żmudna i czasochłonna, dlatego powin
ny w niej uczestniczyć służby informacji.

Poza tym udziałem, zdawać by się mogło, że teoretyk prowa
dzący badania podstawowe, poznawcze, rozv<eżajęce problemy na po
ziomie molekularnym, problemy r/ynikajęce z wewnętrznej logiki i 
dynamiki rozwoju dyscypliny - prawie nie potrzebuje syntetyzu
jących wiedzę usług informacyjnych. Nieco inaczej jest u bada
cza eksperymentatora działającego w badaniach poznavjczych. Te
go z kolei wielogodzinne procesy laboratoryjne absorbują poza 
lokalem biblioteki, wskutek czego ma on mniej czasu na samo
dzielne śledzenie literatury.

Oednekże badania poszukiwawcza, odkrywcze, .zarówno teore
tyczna, jak eksperymentalne są w decydujący sposób uzalaznione 
od idei, które nia są okraślona dosłownia, ale przychodzą w za
rysach, ukrytych pomysłach i toku myślenia badacza, w czym nie 
może pośredniczyć nswet najbardziej wykształcony i z szerokimi 
horyzontami myślowymi pracownik informacji, gdyż mamy tu już 

do czynienia z psychologicznym procesem twórczym. Tu yjiadomoś- 
ci pracownik naukowy musi uzyskiwać sam przez bezpośrednie stu
dia, czytanie źródeł, obserwacje procesóiv laboratoryjnych, dys
kusje merytoryczne - i nikt nie może mu w tym pomóc /4/.
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A więc literatura źródłowa Jest tyio podłoźeio, bez którego 
nie może się obejść żaden pracownik naukowy, zwłaszcza przy 
badaniach podatawowych, Ola dotarcia do niej pokonuje bariery 
językowe, przeszkody w postaci rozbudowanego eparatu matematy
cznego, wchłania i przyswaja sobie całe obszery wiedzy doprowa- 
dzajęcej go do samej istoty rozważanego problemu, po to, by u- 
Jaivnic nowe spostrzeżenie, odkryć nieznane powiężenia, sformu
łować prawidłowo, zweryfikować poględ czy udowodnić tezę.

Ocena efektywności planowanych badaó podstawowych wyraża
na a priori ogranicza się właściwie do stwierdzenia, czy pra
wdopodobieństwo uzyskania rezultatu jeet dostateczne, aby pod
jęć ryzyko danego tematu. Ale za to wyniki sę tutej trwałe i 
zdarza się, że mimo woli odpowiadeję na pytania, których nikt 
nie zadał. Mozę dletego najbardziej postępowe kraje wydaję na 
badania podstawovite coraz większy procent dochodu narodowego, 
ponieważ przeszłość /oczywiście mierzona dłuższym okresem/ 
prżekonała nas, że badania podstawowa przynoszę największe o- 
sięgnięcia, nawet, jeżeli mierzymy je kryteriami ekonomicznymi. 
Przakonamy się o tym zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że cały 
przemysł alsktrotechniczny i przeważna część przemysłu chemicz
nego opiereję się na v.iynikach badań podstawowych ostatnich 
100 lat /4/.

WARUNKI WARSZTATOWEJ ROLI BIBLIOTEKI NAUKOWEJ

W obsłudze badań naukowych z punktu widzenia szeroko po
jętej informacji - należy zainwestować we wezyetko, co może 
dać badaczom możliwie optymalny zasób literatury źródłowej z 
szybkim do niej dostępem i z nerzędziemi, które pomogę do niej 
dotrzeć oraz po 'jej zaeobech się poruszeć. A więc pełna dys
pozycyjność zbiorów własnych i operatywność narzędzi informe- 
cyjnych, zarówno typowych dla każdej biblioteki. Jak i mniej 
tradycyjnych, których pomyeły podeuwe analiza potrzeb czytelni
czych będź codzienna prace. Wezyetko to, plus aktywna poetewe 
bibliotekarzy, tworzę warunki, na których można budoweć warsz- 
tatowę rolę biblioteki w środowisku naukowym i to niezależnie
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od rodzaju prowadzonych badań' Pałny cykl rozwojowej działal
ności w tachnice bowiem stanowi Integralny całość: od badań 
podstawowych poprzez stosowene /z bardzo płynny pomiędzy nimi 
granicy/, technologiczne, wdrożeniowa, do pełnej realizacji 
techniczno-produkcyjnej - i wszystko to Jeat pochodny właści
wej działalności naukowej.

D y s p o z y c y j n o ś ć  biblioteki oslygamy m.ln. 
poprzez optymalny Jakość zbiorów. Zbiory muszy być gromadzone 
przy założeniu specjslizacJi rzeczowej, ale zarazem przy u- 
względnienlu zaalęgu gromadzenia dostatecznie szerokiego te
matycznie 1 z punktu widzenia rozmeitości form wydawniczych. 
Wchodzić tu muszy różne typy dokumentów specjelnych i trudno 
dostępnych, możliwych do uzyskania niekiedy poza rynkiem księ
garskim, dzięki bezpośrednim kontaktom interperaonelnym i po
między instytucjami naukowymi.

świadoma p o l i t y k a *  g r o m a d z e n i e  zmu
sza nas też. Jeżeli nie Jesteśmy bibliotekę mejycy. obowiyzak 
archiwizowania dokumentów, do prawidłowej, acz ostrożnie pro
wadzonej selekcji zbiorów. Racjonalna selekcja Jast działsniam, 
która powinno wynikać nie z ciasnoty magazynów bibliotecznych, 
ale z określonych potrzeb środowiska i przypadajycych bibliota- 
c8 zadań. 3akość zbiorów Jeat bowiem podstawy i głórmym warun
kiem wysokiej Jakości usług informacyjnych. Decyduje o niaj nie 
tylko trefny dobór, ale także szybkość uzyskania nowych doku
mentów /22/. •

.Biblioteka obaługujyca bedenia naukowe z zakresu techni
ki powinna więc dysponować księgozbiorem z przewagę publikacji 
nowych, nie obciyżonym zbiorami o znaczeniu historycznym. Pro- 
wadzyc zaś poznawcza badania problemów techniki uwzględniać 
trzeba problematykę dnia jutrzejszego. Oceniajyc na podstawia 
danych międzynarodowych średni czea między podjęciem temstu a 
Jago pełnym wdrożeniem ne około B-9 lat, trzeba w badaniach 
podstawowych brać za punkt odniesienia na dziś przypuszczalny 
atan techniki po roku 1988 /12/.

Dlatego tak niezmiernie weżne Jast tutaj t e m p o  d o 
p ł y w u  i n f o r m a c j i .  Zatem w strukturze zbiorów 
szczególny akcent kłeść należy na zasoby czeaopiśmlennicza.
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które nioeę Inforaecje ówleżeze. pochodzące z aktualnego frontu 
bedeó,

Naetępnya werunklaa użyteczności optyaalnego kelęgozbloru. 
jeet p o z 1 o a jego o p r a c o w e n l a .  Wyaege to przygo
towania katalogów alfabetycznych 1 rzeczowych o wybitnie zwięk
szonej wartości Inforaecyjnej, co wyraża elę w aatodzla opleu 1 
systematyzacji układu opisów /22/. Katalogi alfabetyczne zysku
ję na użyteczności przez dużę liczbę dodatkowych hesał. katalogi 
rzeczowe natomiast powinny być budowane wieloaspektowo przy uży
ciu najdogodnlejszsgo w danym środowisku języka wyszukiwawczego. 
Ponadto różne nieprzewidziane przepisami narzędzia informacyjne, 
.jak naprowadzajęce kartoteki wydawnictw szczególnie przydatnych 
na danym terenie, np. meterlałów konferencyjnych, budowane według 
dodatkotr^ch krytarlów zawartych w tytulaturze /chronologicznych, 
geograficznych, korporatywnych Itp./, których potrzeba wypływe w 
pracy z czytelnikiem - podnoszę wartość Informacyjnego aperatu 
zbidrów.

Materiały konferencyjne eę cennym źródłem informacji mery
torycznych 1 dlatego należy je eksploatować ne różne sposoby. 
Istnieje systam automatycznego w/szuklwenla meterlałów z konfe
rencji naukowych zwany SINFO. Zakupiły go 1 prowadzę biblioteki 
główns Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Po
litechniki łódzkiej i Politechniki Lubelskiej. Ponadto w biblio
tekach głównych politechnik Poznańaklej 1 Warszewskiej materiały 
konferencyjne stały sle pierwszym typem zbiorów własnych obję
tych automatyzację. Biblioteki te wspólnie przygotowały system 
własny K0NFERENC3E obsjmujęcy gromadzenie, wieloaspektowe wyszu
kiwania i udostępnianie Informacji o materiałach z konferencji 
znajdujęcych się w zbiorach obu bibliotek 1 podległej im sieci. 
Podstawowy zbiór dokumentów zarejsstro\:fany w tym systeale liczy 
obecnie około 3000 pozycji. Przetwarzanie realizowane jest meto
dę wsadowę na komputerze OORA 1300, dajęc w efekcie podwyższenie 
jakości obsługi czytelników i skrócanle czasu wyszukiwania In
formacji /3/. VI najbliższym czasie do systemu zapoczętkowansgo 
przez politechniki Poznańskę i Warszawskę przystępię także bi
blioteki główne politechniki Łódzkiej, Lubalskiej 1 Gdańskiej.
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Gromadzenie zbiorów dla potrzeb informacji musi też oczy
wiście przewidzieć odpowiednie tematyczne b l b l l o g r e -  
f i e analityczne, bieżęce i retrospektywne, o zasięgu świa
towym i to co najmniej dwojakiego rodzaju: tekie, które maję 
ambicje kompletności oraz selektywne, które rejestruję tylko 
prace o dobrym poziomie naukowym. ^

W badaniach podstav<owych z zakresu techniki sę bardzo 
przydatne sygnelne bibliogrefie prospektywne typu current 
approach i current contents.

Bibliografie rejestrujęce piśmiennictwo światowe sę narzę
dziami kosztownymi, ale mimo to trzeba je gromadzić w nieco 
szerezym zakreele temetycznym niż by to wynikało z nezwy dyscy
pliny. Ne przykład dla obsługi dyscypliny mechanika stosowana 
nie wystarczy dysponoweć w bibliotece znakomitym wydewnlctwem 
ref er ujęcym-Applied Mechenics Review /jako eelektywnym/ i Refe- 
rativnyj Źurnał - Mechenika /jeko nejpełnlejszym/, ale trzeba 
gromedzić również Msthematical Review, Science Abstracts' - Phy
sics, Referatlvnyj Żurnał - Metematlke, Referativnyj źurnał - 
Plzike, Bulletin Slgnaletique w co najmniej trzech'seriech te
matycznych, Acoustics Abstracts, Zentrallblatt fOr Mathematik 
i oczywiście Polskę Bibliografię Analityczną t-lechaniki. A vjięc 
dla obsługi Jednej dyscypliny niezbędne jest posiadsnie około 
10 wydawnictw referujących i nie jest to wcele rozrzutność, 
gdyż zgodnis z prawem Bredfords:

a/ 1/3 ogółu prac dotyczących danej tematyki publikowana 
jest w czasoplemsch specjalletycznych,

b/ 1/3 weżnych srtykułów znsjduje się w o wiele v:iększej 
liczbie czasopiem o różnych profilech. ale mających związek z 
tym tematem,

с/ 1/3 prac jest rozproszona w wielkiej masie czssopism 
ogólnych, zupełnie z denym tematem nie związanych.

Od roku 1953, kiedy Bradford ogłosił w Londynie swoje Pra
wo Rozproszenia Literatury minęło prawie 30 1st, podczss których 
llczbs prsc neukowych 1 liczba czasopism na śwlecie co najmniej 
się podwoiła /14/. ^

- Okree czynnej pracy naukowej badacza ocenia się na około 
45 let. W tym czeeie zachodzą wielkie przemiany, choćby trzy-
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krotnie następujące podr/ojenie wiedzy, zmieniaję się metody i 
technologie prac badawczych, podejście do zagadnień naukowych 

itd. /5/.
Bioręc wezyetko to pod uwagę, widzimy, ża dla prawidłowej 

obsługi informacyjnej badan naukowych tradycyjne narzędzie, me
tody i środki wyszukiwawcze .j-uż nie wyaterczę. Trzeba azukać 
nowych rozwięzań.

NOWOCZESNE FORMY OBSŁUGI INFORMACYONEO

Narzędziam, które budzi wiał kie nadzieje w tym zakresie 
Jest powstały w 1963 r. przy Inatytucia Informacji Naukov<ej w 
Filadelfii S c i e n c e  C i t a t i o n  I n d e x  /SCI/. 
Kwartalnik ten oparty jest na wypróbowanej koncepcji, ż e  prace 
cytujęce i praca cytowane wykazuję przedmiotowe pokrewieństwo, 
mogę więc Stanowic najprostszę i najwłaściwszę linię poszukir;ań 
literatury intaresujęcej pracownika naukowego. SCI jest narzę
dziem informacyjnym w odniesieniu do literatury czasoplśmianni- 
czej, uwzględniajęcym prawie 2600 czołowych czaaopism naukowych 
sivieta z zakresu ponad 100 dyscyplin należęcych do nauk matema
tyczno-przyrodniczych, tachnicznych, medycznych i społecznych. 
Index obajmpje skrót zawartości publikowanych prac łęcznie ze 
wszystkimi pracami cytowanymi przez autorów artykułów, co daje 
rocznie 425 tys. pozycji. Składa się on z 4 części: Source In
dex /со w tym narzędziu oznacza indeks autorski/. Citation In
dex, Corporate Index i Permuterm Indax. Każdy z tych 4 tomów 
oraz wzajemne relacja między nimi tworzę zintegrowany system 
wyszukiwawczy.

Zakres obejmowany przez SCI oraz jego konstrukcja sprewia- 
ję, że jest to wielki system szybkiego i wydejnago przeszukiwa
nia literatury czasopiśmienniczej, do której umożliwia on 43 
sposoby dostępu. Nie chcęc sięgać do kilku źródeł informacyj
nych można za pomocę SCI gruntownia przeazukeć literaturę przed
miotu. Ne pr'zykład wyszukiy;anie rozpoczynane od indeksu permute- 
cyjnego jest szczególnie przydatne dla kogoś, kto rozpoczyna 
działalność w nowej dla siebia tematyca 1 ma przaprowadzić bar-
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dzo duże poszukiwania retrospektywne. Trefnoćć wyboru literatu
ry uzyskenej za ponocę SCI należy do nejwyższych. Koncepcja sy
stemu ponadto pozwela na niektóre badania naukoznewcze. Za pomo
cą SCI na przykład można określać relecje mlędzydyecypllnoMe, 
można wyprowadzać okreey etarzenie elę literatury, a więc precy
zować cykle rozpadu Informacji naukowej dla różnych dyscyplin, 
możne prześledzić terminologie naukowe od etrony etymologicznej, 
można b dać produktywność órodowlskowę ltd. Zintegrowany eyetem 
wyszukiwawczy SCI ma liczne zalety, netomleet wydaje się. Iż Je
go wyraźnymi wedeml sę mało czytelny druk 1 bardzo vryeoka ceną 
/koeztuje w rocznej prenumeracie 3500 doi./.

Naetępnę nowoczeenę formę pomocy ęłużb Informacyjnych świad
czona użytkownikom naukowym Jeet S e l e k t y w n a  O y e -

I

t r y b u c j a  ' I n f o r m a c j i .
Zautometyzowene eystemy SOI wykorzyetuję taśmy magnetyczne, 

na których zapleene eę abetrakty bibliograficzne aporzędzene 
przez wyspecjalizowane światowe Instytucje bibliografujęce, któ
re przygotowuję wielkie 1 poważne wydawnictwa Informacyjne. Krę- 
żek taśmy wychodzi 1 dociera do odbiorcy znacznie r/cześnlej, niż 
tekat drukowany abstraktów.

W trakcie wyezukiwenia komputer korzysta z dwóch zbiorów: 
zapisanego na taśmie magnetycznej zbioru ebetrektów 1 zapisane
go w pamięci zbioru profilów użytkowników, by poprzez procee wy
szukiwania w oparciu o słowa kluczowe dokonać wyboru prac nauko
wych na dany temat 1 wydrukować ten zeetaw. Zautomatyzowane sy
stemy informacyjne oparte na działaniu maezyn cyfrowych wymageję 
naturalnie tych maszyn z odpowiednimi dyekowyml pamięciami zew
nętrznymi. Oczywiste Jest, Iż rzadko która bibliotekę naukowa 
dyeponuje teklm zapleczem 1 z ekonomicznego punktu widzenia włeś- 
clwe Jeat rozwlęzenle, które zastosowano we Wrocławiu, Politech
nika Wrocławeke, opłacajęc tvyaokle koszty abonamentu taśm magne
tycznych etworzyła bank Informacji, z którego korzystać może cała 
Polaka, Rolę bibliotek naukowych rozalanych po terenie kraju jest 
ukazywanie nowych możliwości, upowszechnianie Idei zautometyzoyja- 
nych systemów informacji, e także pomoc Indywidualnemu użytkowni
kowi w określeniu Jego profilu za^ntereeoweó zakodowanego ze po- 
mocę eł6w kluczowych 1 pośrednictwo w kontektech z eyatemem.
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Taśmy magnetyczne, oprócz tempa udostępniania informac.'ji, 
stwarzaję tai(2e duZo większe szanse wyszukiwania, niż abstrakty 
drukowane, dzięki możliwości wyszukiwania wieloaspektowego przez 
tworzenie kombinacji różnych cech formalnych i treściowych w za
leżności od potrzeb użytkownika. Nadto, cherakteryetyke rzeczo
wa w niektórych systamech dla .opisów zerejaatrowanych na teśmach 
jest bardziej szczegółowa. Ne przykład Index Medicue artykuły z 
czasopism medycznych indekeuje przeciętnie ze pomocę 10 terminów 
die echarekteryzowanie rzeczowego, z tego tylko kilka najweZ- 
niejszych /około 3/ sę terminami “print headings”, tzn. deskryp- 
torami, pod którymi sę wykazywane w publikowanym Index Medicus, 
pozostałe sę.wprowadzane tylko na taśmę /wraz z tymi “print hea
dings”/ i ełuZę w eyeteaie informacyjnym MEDLARS /16/.

Ponadto ujawniła eię jeszcze jedna korzyść przy porównaniach 
wartości informacyjnej abetrektów i zepieów za pomocę słów klu
czowych. Otóż abstrakty eę często powtórzeniem etreszczenie 
autorskiego. Oosyć często się zderza. Ze autor piszęc etreszcze
nie przeakcentowuje stronę warsztetowę artykułu, opisuje metodę, 
z którę się zmagał i w ten sposób nie zostaje dostatecznie uwy
puklona Istota pracy, jej myśl oryginalna, które przede wszyst
kim Interesuje użytkownika. Subiektywności tej uniknie się,sto
su jęc bezemocjonalne wyliczenie treści artykułu poprzez słowa 
kluczowe.

Zautomatyzowane bazy danych informacyjnych z biegiem lat 
staję się coraz popularniejsze. 0 ile w 1965 r. liczba baz da
nych dostępnych dis celów automatycznego wyszukiwania informa
cji nie przekraczała 20 to w 1975 r. było ich w świecie poned 
300, z tego około 50 dostępnych w trybie konwersacyjnym “on 
line" /11/.

Kolajnę usługę niezv^ykle ważnę dla użytkownika reprezentu- 
Jęcego nauki techniczna Jest pełna i szybka informacja o zbio
rach innych bibliotak, aby można było w jego blblioteca macie- 
rzystaj nie gromadzić wszystkisgo, lecz dysponov/ać informację 
o wszystkim. Kompletny, sprawny, działajęcy bez inercji i daję- 
cy natychmiastowa odpowiedzi k a t a l o g  c e n t r a l n y  
wydawnictw» zagranicznych - to marzenie nia tylko czytelników li
teratury naukowej, ale wszystkich bibliotekarzy pracujęcych przy
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udostępnieniu zbiorów i wypożyczeńisch międzybibliotecznych. * 
Dwudziestopięcioletnia praca w nsukowsj bibliotece technicznej 
pozwala ns wyrażenie poględu. że lepiej mieć do dyspozycji Je
den, sls niezawodnie dzisłejęcy, do którego odpowiedzi możne by
łoby mlsć psłne zaufanie, katalog csntrelny wydawnictw zagrani
cznych przechowywanych w bibliotekach polskich niż kilksnaścis 
kstelogów tematycznych, o tematyce częściowo zechodzęcsj na sis- 
bis, s co do odpowiedzi których, nigdy nis można mleć pev/ności, 
czy sę wyczerpujęce. Olbrzymia większość czasopism naukov;ych 
Jest bowiem poll- a nie monotematyczne. Zatem konieczność wie
lokrotnego przsszukiwenia kilkunastu katalogów rozsianych po 
całym kraju w poszukiwaniu żędsnej pozycji, przy cięgłym niedo
statku neszych połęczeń telefonicznych i tsleksor/ych, nis zapew
nia odpowiedniego tempa usług informacyjnych. Obecnie, skoro Już 
zlikwidowano świetnie dzisłajęcy przez 30 1st centralny katalog 
czasopism zagranicznych prowadzony przez CINTE, neleży o wiele 
bardziej doinwestować Istniejęcy centralny katalog Biblioteki 
Narodowej, skojarzyć go z wrocławskę bazę SOI, całkowicie, a nie 
częściowo zautomatyzować i unowocześnić, czynięc z niego pełno
wartościowe, pełnosprawna i wielodostępna narzędzie informacji 
służęcs csłsmu krajowi.

Wreszcie ogromnej wagi dla warsztatu naukowego czytelnika 
sę u s ł u g i  r s p r o g r s f i c z n s .  Sten na tym od
cinku w polskich bibliotekach naukowych nis Jest Jaszcza zadotva- 
Isjęcy, aczkolwiek obserwuje się powolnę, systematycznę poprstvę. 
Głównym hamulcem tutaj' sę braki aparaturowe, które występuję 
ostrzej w pionie nauki, niż w przemyśla. Nowoczesna technologia 
rsprogrsficzne zyskały takę popularność wśród użytkowników in
formacji naukowej za śwista techniki, że np. w bsdsnlach podsta
wowych, w których - Jsk wiadomo - nie wystarczy dokument pochod- 
ny, gdyż w ślad za nim badacz musi sięgnęć do żródłs, usługa ta 
w cięgu ostatnich 10 lat wysunęła się ns plsrwszs miejsce w ana
lizie potrzeb informacyjnych przeprowadzonej w 1977 r. Środowis
ko użytkowników, o którym mowa było ankietowane powtórnie, po 
11 Istach. W czasie pierwszej snslizy potrzeb przsważajęcę po- 
stacię własnych narzędzi informacyjnych pracowników nsuki były 
rozmaite typy kartotek /tradycyjne, przezierne, obrzeżnle perfo-
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roviane itp./. Tymczasem obecnie ulubiony formę gromadzenia in
formacji naukowej sę reprogramy, które, nie zajmujęc duZo 
miejsca zawieraję pełnę treść dokumentu, a nie tylko Jego stre
szczenie zawarte na karcie kartotekowej. Obecnie kertoteki za
kłada sobie tylko 20%.osób i to kedra najmłodsze. Powstaje więc 
pytanie, czy nie nadchodzi zmierzch narzędzi kartotekowych w o- 
sobistym warsztacie badacza z zakresu nauk ścisłych, gdzie ob- 
szerność dokumentów nie Jeet tak rozległa. Jak np. w nauksch 
humanistycznych? /9/. OeZeli tak - to tym bardziej neleZy za
inwestować w aparaturę reprogreficznę w nauksch tschnicznych.

Dostępność reprogrefii w bibliotekach naukowych pozwala po- 
-nadto unikać wialoegzemplarzowości w gromadzeniu dokumentów na 
korzyść wlelotytułowości, co wobec stale rosnęcej liczby nowych 
czasopism na świście i ograniczoności środków dewizowych na ich 
prenumeratę w kraju. Jest w neszej polityce bibliotecznej wymo
giem chyba nieuniknionym.

Badanie wstępne Państwowej Rady Bibliotecznej ogłoszone w 
Programie Rozwoju Bibliotekarstwa Polskiego do 1990 r. dowiodły. 
Ze tylko 10% światowej produkcji wydawniczej trafia do polskich 
bibliotek naukowych. Import czasopism maleje od 1975 r. z powo
du wzrostu cen przy Jednakowym limicie dewizowym. Czasopisma, 
które sę u nas w kraju wykazuję nsJwyZszy wskaźnik /45%/ wyko
rzystania. Dopiero następne miejsce zajmuję księZkl /37%/ i li
teratura firmowa /6%/ /1/.

Natomiast wrocławski system SOI ujawnił. Ze np. baza da
nych INSPEC, tJ. elektronika 1 elektrotechnika posiada w zbio
rach krajowych zaplecze źródłowe zaledwie w 50%. Podobnie, lub 
bardziej Jeszcze ubogo, co pewnie potwierdzę dalsze bedanls, wy- 
ględa nasze pokrycie źródał w innych dyscyplinach /13/, -

SOI. którym objęto dość duży, ale Jednak nis psłny wachlarz 
dyscyplin prezentują obcojęzyczne wydruki z zagranicznych baz da
nych, uwzględniajęcych z oczywistych powodów tylko marginalnie 
literaturę polskę oraz KOL, z kolei licznie reprezentowenę w 
zbiorach bibliotek polskich. W  tym momencie powstaje istotny 
dla użytkownika brak korelacji pomiędzy rozpowszechnianę infor
mację e zesobemi. bibliotecznymi. Zbiory ogólnodostępne objęta 
S ę  informację trsdycyjnę, nie zawsze odpowiednio szybkę i sprew-
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nę, natomiast pozycjs najczężciaj niedostępns posisdaję aktual
ny 1 szybky Informscję /13/.

Z kolsi literatura naukoznawcza ujawnia. Ze kryg czytslni- 
ków artykułu Jast i podobno będzie dalej wielokrotnie mnlsjszy, 
niZ nakład, czy obieg czasopisma, w którym artykuł został zemis- 
szczony. Osst to oczywiócla spowodowane głównie tredycyjny oceny 
wartości naukowej badacza określany wg liczby jego publikacji. 
Ale, jak z humorem zauwsZa D. Price, dzieje się tak i z tago po
wodu, Ze naukowcy zawsze wykazywali znacznie większy chęć do pl- 
ssnia własnych prac, niZ do czytenia cudzychI /14/.

A więc nie widać szans na zmnisjszsnie się zalewu publika
cji naukowych. W zwiyzku z tym zjawiskiem ogromnla waZnym zs- 
gadnieniem stajs się sprawa określania stosunku publikacji u- 
znsnych za wartościowa do ogólnej liczby tych, którs się ukazu
ję, Metody, jaky się tutaj stosuje jest obliczania częstości cy
towania artykułów, do czego berdzo się przydaje SCI /15/.

INNE FORMY OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

Z innych narzędzi, jakiś bibliotaks naukowa powinna zaofa- 
rować użytkownikowi dla wzbogacenia warsztatu jego pracy dość 
przydatne okazuję się zbiory sprawozdań z wyjazdów zagranicz
nych. Sprawozdania te, odpowiednio opracowywane, systamatyzo- 
wsne i opatrzona indsksami tworzy pewien materiał informacyjny,
Z którego naukowcy czerpię dana przed organizację konferencji 
naukowych, inicjowanism kontaktów zagranicznej współpracy, pla
nowaniem wyjazdów na lata następna ltd.

W bibliotece, którs rozwija działalność informacyjny nie 
powinno zabraknyć równlaż dokumentacji opracowań własnej kadry 
badawczej. Stosuje się różna formy dokumentowania opracowań wła
snych: analityczna, syntetyczna, przetworzona, przaglydows, syg
nalna itp. Wybór form tym rezam zależy nia tylko od macierzyste
go środowiska, która się obsługuje, ala również od siły ekspan
sji własnego inetytutu na zawnytrz. Seżali instytucja prowadzi 
rozbudotvana działania koordynacyjna, wdrożeniowa, dydaktyczna 
/która, jak wlamy, zawsza sy pochodny jej właściwej działalności

29



naukowej/ powinna dokumentowanie prac własnych przadstawlać w 
formach nieoo szerszych i dostosowanych do życzań odbiorców za- 

wnętrznych.
Nalepy wymianie tutaj pewne formy informacji zbiorowej,jsk 

np. wystawy okolicznościowe, wystawy zagadnienipws ilustrujące 
określone zjazdy czy konferencje naukowe, spisy publikacji pra
cowników macierzystych redagowane bądź w formia kumulacji bądź 
w postaci roczników, wycieczki po instytucji, informatory fakto
graficzne o instytucji itp,

W zależności od wielkości instytucji, którą obsługujemy in- 
formacyjnia,-a takza od stopnia jej skupienia bądź rozproszenia 
-lokalowago, wewnętrzny przepływ informacji merytorycznych pomię
dzy komórkami badawczymi bywa lepiej lub gorzej zorgenizowany. 
Przy głębokiej specjalizacji zdsrza się, że poszczególni pracow
nicy z odległych działów wzajemnie niewiele wiedzą o tematyce 
codziennych prac swoich kolegów. W takich sytuacjach okazują się 
korzystne kartoteki tematyczne Zestewień Dokumentacyjnych i Te
matycznych Zastawień Bibliograficznych sporządzanych na terenie 
instytucji przy okazji większych tematów badawczych. Bibliote
ka zresztą może sobie zabezpieczyć rejestrację tekich bibliogra
fii, aby potem przesłać ich zestTawienia do Biblioteki Narodowej, 
która z kolei wydaje Wykaz Polskich Bibliografii Niepublikowa
nych.

Również sprawniejszemu przepływowi informacji o prowadzo
nych badaniach służą katalogi prac innych instytucji krajowych 
pokrewnych tematycznie. Są one przydatna bardziej dis młodszej 
kadry, niezupełnie jeszcze zorientowanej w rozmieszczeniu prob
lemów naukowych badanych na terania kraju. Celowi temu służy 
również informacja o pokrewnych bibliotekach specjalistycznych 
w kraju i za granicą.

Wreszcie nieocanioną pomoc stanowią wszelkie publikowane in
formatory krajowa i światowe typu Who"s Who, The World of Lear
ning, Who's publishing in Science, Ulrich's Periodicals Directo
ry, Periodical Title Abbreviations, tablice, słowniki i encyklo
pedie, tezaurusy itp. Warsztat informacyjny biblioteki jest pod
stawą pracy z czytelnikiem. Im większym zestawem i bogatszą róż
norodnością księgozbioru informacyjnego oraz nsrzędzi pomocni-
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czych biblioteka dysponuje, tym łstwiej Jest jeJ pracować z 
czytelnikietn w codziennych sytuacjach warsztatowych, kiedy np. 
trzebe ustalić brakujące elementy w opisie bibliograficznym, 
zdobyć Informację faktograficznę, dene statystyczne lub bio
graficzne, wyjaśnić terminologię, podać parametry normatywne, 
określić profil zainteresowań za pomocę przyjętych deskrypto- 
rów itp.

ZADANIA BIBLIOTEK A POTRZEBY CZYTELNICZE

Użytkownik zwraca się do Biblioteki często z drobnymi kło
potami z zakresu warsztatowości swej pracy - 1 trzeba mu w nich 
pomóc. Praca usługowa w bibliotece składa się bowiem z codzien
nych małych 1 dużych, roboczych pomocy na rzecz czy to procesu 
dydaktycznego w uczelni, czy twórczości naukowej w instytucie 
badawczym, czy wraszcie produkcji przemysłowej w technologicznym 
zakładzie pracy.

Wszędzie tam, gdzie czytelnik staje nieporadny wobsc obsza
rów wiedzy lub trudności zawodowych, obojętnie, czy będzie to 
uczeń, student, dyplomant, doktorant, profesor, czy będzie to u- 
żytkownik ze sfery produkcyjnej, przamysłovreJ - a potrzebuje po
mocy, wszędzie tam światły bibliotekerz, który ma w sobie tzw. 
nerw społeczny - może okazać się przydatny i znaleźć pole włas
nej satysfakcji zawodowej.

Po tak pragmatycznym opisie nsrzędzi. źródeł 1 pomocy nau
kowych wykorzystywanych w procesie informowania, trzeba zauwaZyć, 
iż obraz ten daleki Jest od kompletności a tym bardziej nie sta
nowi modelu. Oest to raczej oferte-minimum, która może okazać 
się korzystna przy obsłudze różnorodnych kategorii użytkownlkóv/ 
informacji naukowej z zakresu techniki. Poszczególne elementy 
tsj oferty będę oczywiście różnej przydatności dla każdaj z ka
tegorii użytkowników, toteż odpowiednie wyskcentowanie ich roli 
będzie zależało od środowiska, która msmy zamiar nimi obsługivvać. 
Wiadomo np. /1/, że młodzież akademicka zupełnie odwrotnie, niż 
pracownicy nauki wykorzystują dokumenty prymarne, źródłowe. Stu
denci najpierw czytaję księżki, zaczynajęc od podręczników po-
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p r z e z  fflonogrefle, poteiD czeeoplsiDS, norny, katalogi aaszyn i 
narzędzi, ikonografię potrzebnę do prac projektowych, prospak- 
ty, cenniki. W stopniu o wiele mniajszyn, nii pracownicy nauki 
wykorzystuję wydawnictwa informacyjne i referujęce.

Z kolei pracownicy koncepcyjni z instytucji przemysłowych 
sę bardzo zainteresowani szerpkimi ujęciami poszczególnych in
formacji naukowych. Chcę Ję mieć w maksymalnych rozmiarach, do- 
starczanę równomiernia.

Istniaje również grupa użytkowników emerytów, a tekże hob
byści. Emeryci, to przeważnie byli pracownicy naukowi kontynuu- 
Jęcy wcześniej rozpoczęte praca naukowe. Znakomicie orientuję 
się w obszarach literatury źródłowej, precyzyjnie okraślaję po
trzeby i wykazuję zrozumiałę niecierpliwość w przypadku braku 
źródeł. Należę do tzw. "czaaochłonnych” użytkowników, wymagaję 
od bibliotekarza niemal wapółuczestnictwa w ich zaintareaowa- 
niach naukowych, Ala aę za to wdzięcznymi odbiorcami informa
cji y i / .  Podobnie Jest przy obsłudze ho.bbyatów.

Obserwujęc to wszystko, wiemy Jednocześnie, ża nie można 
tu poprzestawać na określonym zastawie uaług dla każdej z grup 
użytkowników, uważajęc go za skończony. Wprost przeciwnie, każ
dy ciekawy akcent nowoczesności zachęca' i aktywizuje użytkowni
ków, zwłaszcza ze świata techniki.

Dotychczasowa rozważania utwierdzaję naa w przekonaniu, ża 
zadania poszczególnych bibliotek formułuje analiza potrzeb czy- 
talnika. Od tych zadań zależy modelowania usług bibliotecznych, 
czyli wybór odpowiednich ro2nvięzań technicznych i organizacyjnych 
stosowanych w działalności informacyjnej /6/. Oo poznania po
trzeb użytkowników dochodzimy drogę badań ankietowych, codzien
nych obsarwacji, nieustannego dialogu ałużby informacyjnej z 
czytelnikiem.

Założenia SINTO obliguję do systematycznych badań potrzeb 
użytkowników, obciężajęc nimi nie tyle wielkie inatytucje teore
tyczne, ale ośrodki zakładowe i bliskia użytkownika. Najlepsze 
bowiam efakty daję badania potrzeb prowadzone w akali mikro, 
gdyż wnikliwiej zajmuję się wyższymi kategoriami użytkowników, 
co pozwala głębiej ich poznać /19/.
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Ze wszystkich netod badawczych najefektywniejszy jest bez- 
pośretjnl kontakt pracownika informecji z użytkownikiem. Umożli
wia on zrozumienie jego punktu widzenia i dostosowanie doń u- 
sług biblioteki. Trzeba bowiem pamiętać, że użytkownika, jakiej
kolwiek byłby on kategorii, interesuje problem, który ma roz- 
więzsć, e nie rodzaj potrzebnych do tego materiałów i środków /6/. 
Aby więc skutecznie i kompetentnie działać w służbie informacyj
nej - trzeba coraz głębiej wnikać w treść posiadanych dokumen
tów.

Kończęc rozważanie na temat warsztatowej roli naukowej bi
blioteki technicznej.w życiu użytkownika informacji należy wspo
mnieć również o atmosferze pracy w bibliotece. Na atmosferę tę 
wpływ msję zarówno czynniki obiektywne, jak i czynniki subiekty
wne, a może nawet te najbardziej. Oo nich zaliczyć należy przede 
wszystkim życzliwy etoeunek kadry bibliotecznej do czytelnika.

Okazuje eię, że dobre funkcjonowanie działalności informa
cyjnej nie jest możliwe przy zachowaniu anonimowości użytkowni
ka, pracownlke informecji i eystemu Informacyjnego /18/. świa
dome politykę biblioteczna 1 odpowiednia organizacja pracy po
winny iść w kierunku jak najściślejszego kontektu między użyt- 
kownlksml 1 bibliotekę. Przy masowym upowszechnieniu wiedzy po
moc kierownictwa naukowego /od ezkoły średniej poczynajęc, ne 
doktorskich atudlech kończęc/ nie zewsze jest doetetecznle in
tensywna. Oletego tek weżnym punktem oparcia np. dla doktorentów 
pozostaję biblioteki neukowe /17/.

Ole pracownika neukowego, zwłaszcza teoretyka, meclerzysta 
biblioteka powinna być, jek dobrze znane i wykorzystywene labo
ratorium, czy wereztet instytutu^ Po latach przyjeznej współpra
cy biblioteki z czytelnikiem, jeśli te współpreca była dleń ko
rzystna, bywa, że bibliotekę jest tym ogniwem, które więżę go z 
Instytucję mecierzystę ns tyle, że z jej powodu nie chce zmie
niać prscy.

"Dojrzewanie" neukowca trwa dość długo. Potrzebuje on z 
jednej strony werunków do koncentracji w pracy, z drugiej stro
ny, potrzebna mu jest wolna dyskusja w gronie znawców przedmio
tu, penelowe spory nawet, precyzujęce punkty widzenia 1 weryfl- 
kujęca spoatrzeżenia własne. Polaryzacja włesnych przemyśleń
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odbywa się - u Jednych bardziej poprzez czytanie, u innych zsś 
poprzez kon.takt społeczny, bezpośrednie dyskusje. Zależy to pew
nie od struktury psychicznej badacze. Ale zawsze potrzebna Jest 
naukowcowi węższa, lub ezersza /też zeleży od osobowości/ skels 
wrażeś ze sfer innej twórczości, nawet pozezewodowej. Zatem bi
blioteka, która udoatępnie pracownikowi naukowemu, obok podsta
wowej, również literaturę nieściśle profilowę, nawet dsjęcę mu 
wypoczynek myślowy także spełnia tu pozytywnę rolę w życiu zawo
dowym użytkownika. Powięzanis z oryginalnym źródłem informacji 
i kontakt z żywym człowiekiem stanowię, zwłaszcza dla młodego 
naukowca podstawowę podnietę twórczę /20/.

WMIOSKI

Nawięzujęc do nakreślonych tutaj poględów można uwypuklić
zarys kilku wniosków pragmatycznych. - *

1. Zasoby literatury źródłowej w Polsce wymagsję energicz
nego wzmocnienia. Niekompletność zbiorów literatury źródłowej 
stanowi najpoważniejszę przeszkodę w pełnym zaspokojeniu po
trzeb informacyjnych. Posiadania w zbiorach polskich tylko 10!:a 
wydawnictw zagranicznych może grozić poważnym obniżeniem pozio
mu badań naukowych wobec braku dopływu bieżęcej informacji o 
stanie nauki światowej.

2. Różnorodność i waga potrzeb informacyjnych ujawniaję, 
że pełnego zaspokojenia potrzeb użytkowników nie da się oaięg- 
nęc bez łvprowadzenia nowoczesnych form obsługi użytkownika.
W zwięzku z tym wymagaję doinwestoivania lub rozszarzenia istnie
jące Już systemy informacyjne:

a/ zorganizowanie w kraju centralnego, zautomatyzowanego 
systemu informującego o rozmieszczeniu czasopism zagranicznych, 
a następnie wydawnictw zwartych istniejących w Polsce Jest rze
czą konieczna. Powiązanie takiego systemu z bazą danych wrocław
skiego SOI stanowiłoby kolejna ogromne ułatwienie;

b/ uruchomienie systemu dla Jednorazowych wyszukiwań retro
spektywnych celem budowania Tematycznych Zestawień DokumentacyJ-
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nych i Tenetycznych Zestawień Bibliograficznych na indywidualne 
zapotrzebowenie, z olbrzymich zbiorów infornecyjnych zawartych 
w posiadanych bankach, którymi dysponuje wrocławski ośrodek^

с/, rozbudows Systemu zdelnego wyszukiwenie w trybie on-line 
przy Jak najszerszym wykorzyeteniu ietniejęcych na świecie bez 
denych.

3. Należy doinwestować, wyprowedzić z dotychczeeowego ste- 
nu zahemowenia, usprewnić i całkowicie zautomatyzować Centrelny 
Katalog Biblioteki NerodoweJ, gdyż, wskutek likwidacji Central
nego Katalogu CINTE /w eytuecji, kiedy Jeszcze nie istnieję cen
tralne katelogi dziedzinowo-gałęziowe SINTO/ powstała luka w o- 
gólnopolskim nerzędziu informecji dotycząca bieżącego gromadze
nie. Luka ta trwać będzie w najlepszym wypadku 2 lats, czyli 
tyle, ile trwa dotychczaeowe uzupełnienie opisów dla Centralne
go Katalogu przez Bibliotekę Narodową. Bez sprawnego centralne
go katalogu nie poprawimy tak ważnej części naszego działania, 
jakim Jest system wypożyczeń międzybibliotecznych i międzynaro
dowych. Ola nauk ścisłych i technicznych potrzebny Jest przede 
wszystkim centralny katalog o bieżącym gromadzeniu, a obok nie
go będzie można dopiero budować centralne katalogi dziadzinowe 
dla wyszukiwań tematycznych.

4. Szkolenie użytkowników. Badania przeprowadzone w Polsca 
/11/ świedczą o tym, że dotychczas na żadnym etapie kształcenia 
użytkownicy nie zostali w dostatecznym stopniu przygotowani do 
korzystenie z informacji neukowej. Szkolenie to należy tak po
prowadzić, eby rozbudzić potrzeby i wdrożyć czytelników do ko
rzystania z nowoczesnych form informacji naukowej, propagov<ać i 
upowszechniać zeutometyzowane systemy informacyjno-bibliografi
czne, wpływać ne zmianę postaw użytkowników wobec nowych możli
wości, przekonać ich o celowości' wepółdziałanie z systemami in
formacji naukowej.

5. Należy doinwestować reprogrefię do etanu, aby każda bi
blioteka naukowe miałe w awej gestii co najmniej Jedno odpowie
dnie do swoich potrzeb urządzenie keerograficzne. Rozwiązanie 
trudności reprogreficznych w znacznym stopniu warunkuje polity
kę gromadzenia literatury zagranicznaj w naukowych bibliotekach 
z zekreau techniki.
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6. Należy doprowadzić do stworzenia składowej biblioteki 
Jedynego egzemplsrzs /dotyczy to wydawnictw zagranicznych/, aby 
przy różnych reorganizacjach i lokalnie prowadzonych selekcjach^ 
zbiorów nie pozbyć się np. Jedynego w skali kraju egzemplarza 
czasopisma zagranicznego, czy księżki niepolskiej, oddajęc go 
na makulaturę skoro nie znalazł się nabywcę.

7. Należy powtarzać co 10 .lat środowiskowe badania potrzeb 
użytkowników dla wykrycia przemiennoeci jednych lub stabilności 
innych potrzeb w zakresie informacji naukowej /postulat ten Jest 
zawarty w materiałach SINTO/.

8. Tempo wydawnicze i ceny polskich czasopism. W cięgu osta
tnich dwu lat ujawniły się ostre trudności ne odcinku publikacji 
prac naukowych. Sę to trudności poligraficzne. Gdyby misły ona 
utrzymać się dłużej, skutki mogę okazać się groźne i trudno od
wracalne. Trzeba było kilkudziesięciu lat. aby niaktóre polskia 
czasopisma naukov^e ,np. matematyczne i z zakresu mechaniki, zdoby
ły sobie pozycję światowę. Mogę Ję Jednak utrscić bardzo szybko, 
o ile nadal druk kwartalnika przecięgać się będzia na lata, co 
obecnis ma miejsce, wobec katastrofalnego stanu technicznego pol
skiego parku poligraficznego.

\ Natomiast zaniżone sę ceny dewizowe polskich czasopism obco
języcznych, które reprezentuję dobry i średni poziom światowy.
Sę one pozycjami wymiany zsgrsnicznej o niepotrzebnie niskiej ce
nie, co zmusza nas do niekorzystnych transakcji wymiennych, kisdy 
musimy wysyłać 4-5 tytułów naszych czasopism, aby uzyskać 1 tytuł 
czasopisma zachodniego.
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FORMATION OF INFORMATION SERVICES AT A SCIENTIFIC 
TECHNICAL LIBRARY

The article contelne a proposal of categorization of In- 
forsatlon users, educed s stipulated wsy depending on the eode 
of using scientific Inforeatlon. The attention Is paid to the 
ussr beslng the eember of scientific environment, end sspsclel' 
ly conducting fundaeentel research.

Soms conditions, that should bs satisfied to eake scienti
fic, technical library the workshop of information user. There 
ars described some modern forms of informstion ssrvics end 
other apscisl methods. The author Indicsted dependancs bstwesn 
libraries* tasks snd users' needs. Thsrs sre also drswn several 
prsgmstic conclueiona.

Ф0РШР0ВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БЙБЖОТЕКЕ

Р е з о н е

В статье предлагается категоризацию потребителей информа
ции выведенную условным путем из способа использования научной 
информации. Основное внимание посвящено потребителю происходя
щему из научной среды, а в частности ведущему фундаментальные 
исследования.

Обсуждены условия, которые должна исполнять научно-техни
ческая библиотека, так чтобы могла служить как рабочее место 
потребителя информации. Описаны современные методы информацио
нного обслуживания и другие, специальные методы обслуживания 
потребителей. Указаны зависимости между задачами библиотек и 
потребностями читателей. Наконец приводится ряд прагматичес - 
ких выводов.
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BARBARA SOSifiSKA 
Instytut Blbllotskoznswstws 
i Infornscjl Naukowej UW

STRUKTURA WYRAŻEŃ OęZYKÓW INFORMACYONYCH A KONOTACYONA 
I OENOTACY3NA INTERPRETACJA ICH ZNACZENIA

Określenie znsczenls znsku języks Inforne- 
cyjnego w świetle konstrukcji systsnu lek- 
sykslnego i zsssd syntsktycznych. Rozróż
nienie desygnstów bezpośrednich znsku JI 
/zbiory dokunsntów/ i desygnetów pośrednich 
znsku JI /obiekty realna lub abstrakcyjne, 
stsnowięce przedmiot dokumentu/. Definicje 
znsczenia znsku językowego, jego denotscji 
i konotacji. Implementacja konotscyjnej in- 
terpretscji znsczenis wyrażeń Języków infor
macyjnych w kodsch ssmsntycznych i Uniwer- 
sslnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Semantyczne rozważenia nad językami informacyjnymi koncen
truję się nejczęściej wokół zagadnienia określenie przestrzeni 
interpretacji, czyli śwista reprezentowanego i opisywanego przez 
znski tych systemów językowych. Funkcjonslns definicja języks in
formacyjnego, cherakteryzujęca go jeko instrument służęcy do opi
sywania /indeksowania, klssyfikowsnis/ i wyszukiwanie dokumentów, 
implicite wyznsczs tę przestrzeń interpretacji. Jsst nię świst

'Zagsdnienia Informacji Naukowej' 1981 nr 2/39/
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dokumentów, a ściślej - treści dokumentów, stenowlęcej przed
miot Indeksowania 1 v<yszuklwenls za pomocą Jązyka Inforraacyjne- 
go. Dokument jest bezpośrednim obiektem zalnteresowanls nadewcy 
wyrażenie języka Informacyjnego i dlatego, jeśli używa on jed
nostki leksykalnej tego języka, np. "samolot” czy 621.11 /siło- 
ivnle parowe/, to chodzi mu p- dokument lub zbiór dokumentów, 
których treść dotyczy ssmolotów czy siłowni parowych, s nie bez' 
pośrednio o obiekt rzeczywistości przedmiotowej pozadokumente- 
cyjnej.

Można przyjęć założenia, ze desygnataml wyrażeń języka in
formacyjnego sę dokumenty, czy pewne informacje o określanych 
obiektach rzeczywistości fizycznej lub psychicznej. Zauważmy 
jednak, ża możliwa jest także nieco inna interpretacje pojęcie 
dasygnatu znaku języka informacyjnego. Nedawce takiego znaku 
interesują się da facto nia semyro dokumentem, lecz konkretnym 
obiektem pozadokurnantacyjnym, o którym mowa w dokumencie. Stąd 
można przyjąć założenie, że nadawca określonego wyrażenia ję
zyka informacyjnego zamierza poznać pewien obiekt rzeczywistoś
ci pozadokumantacyjnaj via dokument o tym obiekcie. Informacje 
o danym przedmiocia jest dla niego instrumentem, za pomocą któ
rego może poznać sam przedmiot. W tym aensle można mówić, że 
desygnatem wyrażania języka informacyjnego jest przedmiot treś
ci dokumentu, a więc obiekt rzeczywistości pozadokuroentacyjnaj. 
Proponowane tu założenie jest jednak dużym uproszczeniem, gdyż 
biarze pod uwagę jedynie takie zapytania inforroacyjna, których 
autorom chodzi wyłącznie o informacje zawarte w treści dokumen
tów, Należy pamiętać, że SIW obsługują również użytkowników 
badających piśmiennictwo nie tylko pod kątem treści.

Specyficzna funkcja języka inforraacyjnego wyklucza jednak 
możliwość dostarczenia nadawcy wyrażenie tego języka jakiegokol
wiek innego niż dokument obiektu. Wynlks to zarówno z roli ję
zyka /por. dafinicja vryZej/, jak i z możliwości systemu, w któ
rym on pracuje. Samo użycie wyreżenia języka informacyjnego im
plikują więc pewną cechę bezpośredniego dasygnatu tego wyraże
nia - cschę bycia dokumentem. Obiekt rzeczywistości pozadokumen- 
tacyjnej, stanowiący przedmiot informacji zawartej w danym do
kumencie, można by w opozycji do dokumentu nazwać desygnatem 
pośrednim lub wtórnym, ściśle skorelowanym z desygnatem bezpo-
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średnia danego uyyrażenla. Pomiędzy tyai dwoae dasygnetami nyre- 
Zenia Języka informacyjnego istnieje swego rodzaju sprzężenie 
zwrotne: eby poznać określony obiekt rzeczywistości pozadoku- 
aentacyjnej za poaocę SIW naleZy wybrać odpowiedni dokuaent za
warty w bazia SIW, natomiast aby móc wybrać odpowiedni dokument 
naleZy uporzędkować bazę danych dokumentacyjnych według kryte
rium treściowego, która stanowi zakodowana nazwa obiektu rzeczy
wistości pozadokumentacyjnaj, będęcego przedalotea treści doku
mentu. Oczywiście porzędkowanie bazy danych moZe opiereć się 
równiaZ na innych kryteriach klesyfikacjl, np. wg nazwy autora, 
foray wydawniczej etc. Nas interesuje tylko selekcja treściowa.

Rozróżnienie dasygnatów bezpośrednich /dokumentów, inforaa- 
cjl/ 1 pośrednich /obiektu dokumentów, obiektu informacji/ po
zwala wyjaśnić róZnlca pomiędzy strukturę poszczególnych typów 
Języków Informacyjnych, a takZe umożliwia Intarpratscję reguł 
syntaktycznych tych Języków. Reguły budowy fraz prostych i zło
żonych, atoaowane w językach informacyjnych często nawięzuję do 
operacji teoriomnogościowych sumy i iloczynu na zbiorach desy- 
gnatów bezpośrednich. Operecja sumy prowadzi do budowania fraz 
Złożonych /np. “transport lędowy" OR "transport lotniczy"/, na
tomiast iloczyn wykorzystywany Jest przy rozwijaniu fraz pros
tych /np, "transport" ANO "lotnictwo”/. Dzięki załoZeniu, Ze 
działania te wykonywane sę na zbiorach desygnatów bezpośrednich, 
w Języku informacyjnym /np. w języku deskryptorowym/ poprawne 
Jest wyrażenia "silnik ANO samolot" reprezentujęce silniki sa
molotowe, gdyż aoZe istnieć bezpośredni desygnet tego wyrażenia 
- dokument traktujęcy o silnikach samolotowych, a więc majęcy w 
swej charakterystyce oba te wyrażenia. Ookumant .tan zostania 
wyszukany w zbiorze wszystkich dokumentów bazy SIW przaz wska
zanie podzbioru dokumentów, w których mowę równocześnie o sil
nikach 1 samolotach. Podzbiór taki Jest Iloczynem zbi^.ow do
kumentów traktujęcych o silnikach w ogóle i dokumentów, których 
przedaiotem sę samoloty. Pomijamy tutej problem homonimiczności 
przykładowego wyrezenls, którego drugim znaczeniem aogę być sa
moloty silnikowe. Homonlmiczność ta powoduje pewien szum infor
macyjny, który moZna wyeliminować stoaujęc berdzlej wyrafinowa
ne środki gramatyczne, np. wskaZniki roli. Takie rozwięzanla u- 
chroni nas takZe od możliwości otrzymania dokumentów wielotaaa-

43



towych, których Jedne część onawie senoloty w ogólności, в dru
ga silniki .w ogólności.

Oeśli przyjęlibyśmy założenie, że operacja ANO określona 
Jest na zbiorze desygnetów pośrednich wyrażeń Języków informa
cyjnych, enelizowenę frazę należałoby uznać ze niepoprewnę, 
gdyż iloczyn zbiorów desygnetów pośrednich wyrażeń składowych 
frazy Jest zbiorem pustym /samoloty i silniki sę zbiorami r o z 
łą c z n y m i w sensie dystrybutywnym, e więc nie maję żadnego ele
mentu wspólnego/. Nie istnieje i zgodnie z naszę wiedzę o 
świecls nie może istnieć obiekt, który równocześnie byłby semo- 
lotem i silnikiem.

Wydaje się oczywiste, że Jeśli istnieje desygnat bezpośre
dni określonego wyreżenis Języka informacyjnego, to powinien 
istnieć także Jego desygnat pośredni. Nie Jest istotne czy o- 
biekt treści dokumentu Jest przedmiotem rzeczywistym, faktycz
nie istniejęcym w świecie fizycznym, czy też Jest wytworem fan
tazji autora dokumentu. Przyjmujemy, że desygnat pośredni ist
nieje, Jeśli istnieje dokument o nim trektujęcy. Wobec tago Je- 
żali założymy, że może w zbiorze dokumentów SIW znslażć się do
kument o polskich statkach kosmicznych, to równocześnie założy
my, że może Istnieć dasygnat pośredni odpowiadajęcego temu do
kumentowi Wyrażenie Języka informacyjnego. Należy przy tym pa
miętać, że ani faktyczna istnienie dokumentu o danym obiekcie 
ani istnienie tego obiektu nie sę warunkiem koniecznym dla ukon
stytuowania się określonej Jednostki leksykalnej czy wyrażenia 
Języka informacyjnego; Tworzęc słownictwo takiego Języka bierze
my pod uwagę możliwość istnienia desygnetu, a nie faktyczne ist
nienie.

Zgodnie z powyższym rozumowaniem. Jeśli przyjęlibyśmy, że 
może istnieć dokument dotyczęcy silników samolotowych, to Jest 
to równoznaczne z przyjęciem, że może ietnieć także obiekt o 
nazwie silnik samolotowy. 0 ile Jednek interesujęcy nsa doku
ment możemy wyselekcjonować ze zbioru dokumentów SIW poprzez 
wyznaczania iloczynu zbiorów dokumentów dotyczęcych silników i 
dokumentów dotyczęcych samolotów, o tyle nie możemy analogicz
nie postępujęc ze zbiorami obiektów pozadokumentacyjnych wy
znaczyć zbioru silników samolotowych. Aby otrzymać zbiór desy-
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gnatów pośrednich frezy " а НпИс ANO semolot’ należałoby wyzna
czyć iloczyn zbiorów desygnetów pośrednich wyrażeń ’‘silnik' i 
'silnik samolotowy', czyli zbioru i Jego podzbioru. Podobnie 
moglibyśmy oczywiście postępować ze zbiorem! dokumentów. Jeśli 
dysponowalibyśmy wyreżeniemi 'silnik' i 'eilnik semolotowy', 
przy czym Jesne Jest, że byłoby to zbędne komplikowenie opera
cji wyszukiwanie, gdyż Już zestosowenie semego wyrażenie 'sil
nik eemolotowy' de nem oczekiwany efekt. Gaśli Jednak takiego 
wyrażenie w słowniku Języka informacyjnego nie posiadamy, to 
możemy skonstruować Je łęczęc operetorem ANO rzeczownikowe for
my wyrażeń skłmdowych frezy /Jeśli eę one zeekceptowene przez 
Język/ i z powodzeniem wyszukiwać pożędane dokumenty.

0 ile reguły syntektyczne większości Języków informacyj
nych odwołuję się do pojęcie i charakteru deeygnetów bezpośred
nich, o tyle reguły budowy systemu leksykalnego tych Języków wy
korzystuję pojęcie desygnetu pośredniego. Mówimy o większości 
Języków informacyjnych, e nie o wszystkich dlatego, że klasycz
ne klasyfikacje biblioteczne, np. Library of Congress Class if1- 
cetlon, konstruowane sę reczej w operclu о określenie relacji 
hiererchlcznych pomiędzy zbiorami dokumentów niż pomiędzy obiek
tami pozeinformecyjnymi. Ozneczene w słownikech Języków informa
cyjnych relecje pomiędzy Jednostkami leksykalnymi odwołuję się 
do struktury systemu Językowego /relecje generyczne, relacje 
synonimu i antonimii orez relecje współrzędności/, będż do 
struktury rzeczywistości pozejęzykowej /relacje mereologlczne, 
część relacji eeocjecyjnych’̂ ^/. w obu wypadkach abstrahuje się 
więc od rzeczywistości dokumentacyjnej.

Relecje mereologlczne pomiędzy wyreżeniemi ,'silnik' 1 'sa
molot' /przy założeniu, że szybowce nie sę zaliczane do samolo
tów, co Jest zgodne z ogólnie przyjętym znaczeniem wyrażania 
'samolot'/ oznacza, że obiekt rzeczywisty o nazwie 'silnik'
Jest częśclę obiektu rzeczywistego o nazwie 'samolot', e nie 
że dokument o ailniku Jest częśclę dokumentu o samolocie. Ana-

j/ У
'Rozpetrywena sę tu wyłęcznie relecje paradygmatyczne, poza- 
takstowe. Stęd nie uwzględniono relacji skojarzeniowych o 
charakterze syntagmatycznym, wyodrębnianych na podstawie 
współwystępowanie wyrażeń w tekstach.
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logicznie należy traktować związki asocjacyjne, z wyjątkiem re
lacji skojarzeniowych określanych na zaaadzie współwystępowanis 
IV tekstach, a nie przaz odwoływanie się do wiedzy o świecia po- 
zajęzykowyn i pozadokunantacyjnyn.

Relacje generyczne. synonimii, antonimii oraz współrzędnoś
ci, a więc tzw. ralacje Językowa, zachodzę pomiędzy obiaktami 
Języks, a nie pomiędzy desygnatami tych obiaktów należęcymi do 
pewnaj rzeczywistości. Ola określania tych relacji nia ma zna
czenia, czy więzana nimi Jednostki leksykalna reprezentuję świat 
dokumentów, czy też przedmioty rzeczywistości pozadokumentacyj- 
nej.

Struktura wyrażeń niektórych Języków informacyjnych również 
nawięzuje do problemów desygnatów pośrednich, a nie zwięzków za- 
chodzęcych pomiędzy zbiorami dokumentów. Dotyczy to takich Języ
ków informacyjnych, które posługuję się semantycznie umotywowe- 
nymi znakami złożonymi /wyrazami/. Znaki te sę cięgiem wykładni
ków formalnych semantycznych cech dystynktywnych pojęć przez nie 
reprezentowanych, a więc cech charakterystycznych i konstytutyw
nych dssygnatów tych znaków. Zawsze mamy tu do czynienia z ce
chami obiektów treści dokumentów, przedmiotów materialnych lub 
abstrakcyjnych, ewentualnie sytuacji czy operacji pomiędzy tymi 
przedmiotami, a więc z cechami desygnatów pośrednich wyrażeń ję
zyks informacyjnego. Do Języków posługujęcych się tego rodzaju 
Yiyrażeniami należę przede wszystkim kody aemantyczne, klasyfika
cje fesetowe i monohierarchiczne o symbolice alfanumerycznej lub 
numerycznej. Na przykład, symbol InstO: ( С Ю ( ёз )̂  + P1i (e5) odpo
wiada w projektowanym kodzie semantycznym dla SINTO pojęciu lam
py elektrycznej /4/. Kolejna elementy tego aymbolu sę wykładni
kami następujęcych cech Jego desygnstu pośredniego: InstO = o- 
biekt nieożywiony bez napędu własnego, służęcy do:...: CIO s 
konsumpcja niszczęca szybka, czyli zużywanie; E3 » energia ele
ktryczna; Pil' = produkcja febrykacyjna ingerancyjna, czyli wy
twarzanie...; Ё5 “ energia świetlna. Wymienione cechy charakte
ryzuję niewętpliwie obiekt materialny o nazwie lampa elektrycz
na, a nie dokument,w którym o takim obiekcie mowa.

Rodzaj wyrsżań może stanowić kryterium klasyfikacji języ
ków informacyjnych, a właściwie ich dychotomlcznego podziału ns
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języki posługujęce się znekaml arbitralnymi - np. Języki des- 
kryptorowe. Języki haseł przedmiotowych, część klasyfikacji mo- 
nohiererchicznych oraz Języki wykorzystujęce znaki semantycz
nie umotywowene - np. kody semantyczne, UKD, KOD, Klasyfikacja 
Owukropkowa Renganethane, klasyfikacja fasetowa 6. C. Vickery’- 
sgo itp. Pamiętać Jednak należy, że nie istniaję systemy języko
we, o których można Jednoznacznie orzec, że posiadaję wyłęcznie 
znaki sementycznie umotywowane /11/. W praktyce mamy do czynie
nie tylko z tendencjami. Są to własności rvzględne, każdy bowiem 
znek Jest w mniejszym lub większym stopniu urootyivowany czy arbi
tralny. Stopień nasilenie tej cechy decyduje o tym, czy dany 
system językowy zaliczymy do pierwszej czy do drugiej z ’wyróż
nionych grup. Dla wyjeśnienia dodajmy, że umotywov/any lub nie- 
umotywowany charakter znaku Językowego nie implikuje i nie rry-  
klucze Jego umowriości. W praktyce systemy językowe, a r/ięc i 
systemy języków informecyjnyćh, zawsze posługuję się znakami 
umownymi /zespół dźwięków, cięg znakoiv graficznych/. Mówięc o 
umotywowanych wyrażeniach Języków informacyjnych mamy na myśli 
takie znaki umowne, w których strukturę ivpisane sę dystynktyw- 
ne cechy semantyczne reprezentowanych przez nie pojęć. Oęzyk 
neleżęcy do drugiej z wyróżnionych grup musi posiadać semanty
cznie umotywowene wyrażenie złożone /wyrazy/, przy czym wyra
żenia pierwotne zar.isze będę miały charakter znakóv< arbitral
nych /umowne symbole np. zero-jedynkowe przypisane pojedynczym 
prymitywom/.

Sementycznie umotywowana lub semantycznie nieumotyv;onana 
struktura wyrażeń Językowych bezpośrednio nawięzuje do dwóch 
różnych interpretacji znaczenie, dv;óch sposobów definiowania 
treści czy sensu znaków Języka: konotacji i denotacji.

POOęCIE ZNACZENIA ZNAKU OęZYKOTEGO, 3EG0 DENOTACJI I KONOTACJI

W litersturze logicznej, poczynajęc od klasycznej pracy 
Fregego o znaczeniu i sensie /9/, semantykę znaku rozpatruje 
się w dwóch płaszczyznach - denotacji'/Teferancji/ i konotacji 
/sygnifikecJi//7.13/.Denotatero znaku nazywa się klasę oznacza-
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nych przezert faktów, a sygnlflketeM - wspólne cechy wazystklch 
elementów tej klasy /2/. Kazimierz AJduklewlcz nazywa te dwie 
płaszczyzny analizy seman^tyki zneku dwoma aspektami Jago znacze
nia. przy czym denotację okreóle Jako zakres znaczenia, nato
miast konotację jako jego treść /1/. Można więc mówić o zna
czeniu denotacyjnym 1 znaczeniu konotacyjnym zneku językowego. 
Samo pojęcie zn'aczenla bywa definiowane rozmaicie. Nie wydaje 
się konieczne dla potrzeb tego artykułu Jednoznaczne rozstrzy
gnięcie. co rozumie się przez znaczenie wyrażenia języka infor
macyjnego. Bez względu na naturę tego zjawleka zawsza można 
rozpatrywać je w dwu wyżej podanych aspektach 1 uwagę skupimy 
.na tym zagadnianiu. Ponieważ, jak się wydaje, możliwe jest - 
traktowanie znaczenia wyrażeó języków informacyjnych w pewnym 
sensie analogicznie do traktowania znaczenia językowego w ogól
ności /chodzi tu o znaczenie, a nie desygnat/. przytoczymy kil
ka najbardziej znanych interpretacji pojęcia bez wyraźnego opo
wiedzenia się za którękolwiek z nich. ■

Analiza pojęcia znaczenia polega m.in. na zaliczeniu zna
czenia do jadnaj z dziadzin, takich jak: sfera zjawisk psychi
cznych. sfers przedmiotów fizycznych, sfera przedmiotów abstrak
cyjnych, sfera języka lub sfera stosunków między ludźmi, języ
kiem e rzsczywistościę zewnętrznę. Oo pierwszej z wymienionych 
sfer zalicza znaczenie 3ohn Locke, przedstawiciel szkoły asocja- 
cjonizrou. Uważa on. że znaczeniem wyrazu jest pewne przedstawia
nie powięzsne z dźwiękiem lub kształtem znaku językowago. Zna-  
czeniam jest więc pawlen twór psychiki stanowięcy odpowiednik 
obiaktu rzeczywistości przedmiotowej, istniejęcy w pewnej rze
czywistości psychicznej i wywoływany za pomocę dźwięku lub 
kształtu znaku językowego.

Oo sfery przedmiotów fizycznych, zdaniem W. Marclszewskle- 
go. zaliczę znaczenie definicja konotecyjna: 'Znaczenie pojęte 
jako konotacja przysługuje jedynie nazwom, nie będęcym przy tym 
imionami własnymi /.../. Przez konotację rozumie się zespół cech 
charakterystycznych dla zakresu danej nezwy, za pomocę którego 
myślimy o jej desygnatach /.../. Określajęc znaczenie jeko ko
notację. czyli jako zbiór cech właściwych deeygnatom nazwy, u- 
mieszczs się je w tej eamej. co deeygnety dziedzinie - w sferze
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przedmiotów,realnych, a przy tym pozejęzykowych i pozapsychicz- 
nych* /12/. Definicje ta przyjmuje więc za znaczenie Jeden z as
pektów analizowanie tego zjawiska,

Do sfery przedmiotów abstrakcyjnych zsiiczaję znsczsnis Ję
zykowe filozofowie Meinong 1 Husserl oraz logicy Frege 1 Church. 
Generalnie uwaZeję oni. Ze znaczenie Jest pewnę ideę, samodziel
nym bytem idealnym. W ten sposób newięzuję do Platońskiej kon
cepcji autonomicznego 1 homomorficznego do rzeczywistości przed
miotowej święta idei.

Zwolennikiem traktowania znaczenia Jako integralnej części 
systemu Językowego Jest m.in. R. Cernap. W "Meaning and Neces
sity" definiuje on znaczenie Jsko tzw. strukturę intensjonslnę, 
neleZęcę do Języka 1 określa tę strukturę w nestępujęcy sposób; 
"Deśll wyreZenla A, В maję tę sarnę strukturę, zaś odpowiadajęce 
sobls elementy tych wyraZeń s ą  logicznie równoważne to A i 8 
maję tę sarnę strukturę intensjonslnę. Jeśli A l В sę wyrazsnia- 
mi niezłoZonymi, to mówi się. Ze sę intensjonalnie izomorficzne

X /wtedy, gdy sę logicznie równoważne"
Ostetnię z prezentowanych koncepcji definiowanie pojęcia 

znaczenia Jest definicja behewiorystyczne, pochodzęca od Witt- 
gensteine i, niezależnie, od Ajdukiewlcze. Traktuje ona zna
czenie Językowe Jako określony sposób uZycie znaku. Wittgens
tein twierdzi. Ze znać znaczenie Jakiegoś wyrażenia to tyle, 
co wiedzieć w Jakich okolicznościach Jego uZycle Jest poprawne 
i wiedzieć Jak naleZy na nie zareagować /12/. U Ajdukiewicza 
podstawowym pojęciem teorii znaczenia Jest pojęcie tzw. Języko
wych dyrektyw uznawania zdmń, czyli stosowania zdań w określo
nych okolicznościach. Dyrektywy te przyporzędkowuję zdania od
powiednim przeżyciom, które z kolei sę wewnętrznymi reakcjami 
na określone sytuacje czy zjawiska rzeczywistości pozsjęzyko- 
wej. Tak więc, zarówno AJduklewlcz Jak behawlorystyczna szkoła 
Wittgensteine głoszę, że znaczeniem wyrażenia Językowego Jest 
pewien zbiór relacji pomiędzy znakiem Językowym, Jego nadai-.-cę 
/lub odbiorcę/ 1 Jego desygnatem.

Jak zaznaczono wcześniej, dla naszych rozwaZań Istotna 
Jest nie tyle nature pojęcia znaczenie',ile Jego struktura oraz

Carnap. Meaning end Necessity, 1956 za MEL, s. 378.
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wpływ na konstrukcję systemów Języków informecyjnych. Dlatego 
najwygodniejszę z przedstawionych definicji znaczenia Jest tu 
definicje konotacyjns, eksponujęca strukturę określanego zja
wiska. Wybór ten nie oznacza Jednak, że samo znaczenie zamie
rzamy umieścić w sferze przedmiotów fizycznych i odrzucemy mo
żliwość innej jego interpretacji a takża, że odmawiamy znacze
nia innym niż nazwy Jednostkom Językowym. Równie dobrze możamy 
zrezygnować z definiowania pojęcia znaczenia, stojęc na stano
wisku, że bez względu na Jego naturę zawsze można rozpatrywać 
Je w dwu istotnych dla nas aspektach: denotacji i konotscji.

Nawięzujęc do podziału Języków informacyjnych zeproponowa- 
nego w pierwszej części artykułu zauważmy, że struktura części 
tych systamów Językowych budowana Jest w oparciu o denotację 
wyrażeó, a więc w oparciu o sieć relacji między zakresami po
jęciowymi Jednostek leksykalnych, druga część natomiast charak
teryzuje się tym, że konstrukcja ich bezuje na konotecyjnej in
terpretacji znaczenia wyrażeó Językowych, bowiem każde wyraże
nia Jest cięgiem elementarnych cech semantycznych dystynktyw- 
nych dla reprezentowanego przezert znaczenia. Zanim zajmiemy 
się dokładnym omówianiem tego podziału przeanalizujemy znacze
nie pojęć denotacji i konotacji.

Wspomniano Już wcześniej, że współczesna semantyka lingwi
styczna i logiczna każdemu znakowi Językowemu przypisuje pewnę
denotację i pewne konotacje /2/. O ile denotacja, s więc zakres

x/wyrażenia może byc tylko Jeden ' ,  o tyle konotacji można wyzna
czyć wiele. Klasycznym przykładem tej rozbieżności sę frazy: 
"środek ciężkości trójkęta" i "punkt przecięcia środkowych"/!/. 
Oznaczaję one realnie tan sam obiekt rzeczywisty /maję ten sam 
desygnat/, ale pozwalaję ujęć go w różny epoeób. Ajdukiewicz 
rozróżnia konotację /traść/ pełnę, czyli zbiór wszystkich moż
liwych cech desygnatu i konotację charakterystycznę, czyli 
zbiór niektórych cech desygnetu, takich, że umożliwiaję one w 
sposób Jednoznaczny wyodrębnić dany desygnat /1/. Konotacja 
chsrekterystyczna pewnego wyrażenia może Jednak być plsonasty-

X / ,W rozważaniach naszych pomijamy tzw. wyrażenia homonimiczne, 
którym przypisuje się więcej niż Jednę denotację. Niemniej o- 
becność takich wyreżeó w 31 Jest zjawiskiem wadliwym, a nie 
prawidłowościę, którę należałoby poddeć badaniu.
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czna, tzn. noże się w niej zewierać więcej cech niż potrzsba 
dla Jednoznacznego echarakteryzowanla desygnatu. Znsczy to, że 
nożns z tego zbioru cech wykluczyć niektóre 1 ponlno to będzie
my potrafili wyodrębnić desygnat. Taka właśnie konotacjs charak
terystyczna nlepleonastyczna u AJduklewicze nosi| nazr.ię treści 
konstytutywnej. Wyrażenia Języków informacyjnych typu kodu se- 
nantycznego sę cięgiem elenentów tej konotacji konstytutywnej.
W strukturze Jednostki leksykalnej kodu semantycznego nie po
winny się znaleźć wykładniki cech konsekutywnych, a więc wyni- 
kajęcych ze zbioru cech konetytutywnych. Analogicznie zassdy le
żę u podstaw reguł tworzenia symboli klasyfikacyjnych, np. UKO.

Tak więc, każdemu znakowi Języka informacyjnago przyporzęd- 
kowans Jest określona denotacja, przez którę rozumieć należy za
równo zbiór desygnatów bezpośrednich, Jsk i zbiór desygnatów po- 
śradnich oraz określona konotacja konstytutywna, przez którę ro
zumiemy zbiór cech dystynktywnych dssygnatu pośredniego. Ponia- 
wsż charakter desygnatu pośredniego znaków Językowych istotny 
Jest przede wszystkim dla Języków posługujących się wyrażaniami
0 semantycznie umotywowanej strukturze odwzorowującej konota
cję konstytutywnę wyrażenia, możemy przyjęć, ża podział Języ
ków informacyjnych no wykorzystujące denotację i wykorzystującą 
konotecję Jednostek lakaykalnych Jast równoznaczny z podziałam 
na Języki, których konstrukcja opiara się na siaci stosunków po
między dasygnataml bezpośrednimi i Jednostkami języka /w pierw
szym przypadku relecje typu szerszy - węższy, w drugim synonimie
1 quasl-synonlmla/ oraz Języki, których konstrukcja odzwiarcia- 
dla zeleżności zachodzęce pomiędzy desygnetami pośrednimi i Jad- 
nostksml Języka.

IMPLEMENTACOA KCN0TACY3NE3 INTERPRETAC3I ZNACZENIA WYRAŻEŃ 
3ęZYK6w INF0RMACY3NYCH W KODACH SEMANTYCZNYCH I UKD

Zgodnie z proponowanym podziełem Języków informacyjnych na 
odwołujęca się do denotacyjnej interpretecji znaczenia wyrażeń 
1 na odwołujęce się do interpretacji konotacyjnej, do grupy 
pierwszej zaliczymy te wszyetkie syetemy Językowe, w których re-
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lacje poulędzy elenentaiil leksyki a« równoznaczne z relecjeiil 
pomiędzy Icb zakresami pojęciowymi. Tego rodzaju Językami sę 
systemy deskryptorowe /zwłaszcza takie, w których tezaurusach 
w częócl systsmatycznej oznaczone sę tylko zwlęzkl hierarchicz
ne 1 skojarzeniowa/. Język haseł przedmiotowych /relacje między 
zskraaaml Jednostek leksykalnych wyraZene sę tu przsz odsyłaczs 
całkowite, uzupełniajęca 1 wyllczajęce /6/, Języki syntageatycz- 
ne typu SYNTOl ’̂ ^ orsz klasyczne klasyfikacje biblioteczne. 3ad- 
nostkl leksykalna tych systemów Językowych maję charakter znaków 
arbitralnych, których struktura nla ujawnia konotacji Ich zna
czenia.

Oo Języków konotecyjnych natomiast zaliczamy Języki typu 
kodu semantycznego /Semantic Code Э. W. Parry'ego 1 A. Kenta, 
zwany równieZ Językiem WRU-ASM, Oęzyk Rx-kodów systemu BIT, kod 
sementyczny SINTO/ oraz klesyflkacje fasstowa 1 hierarchiczne 
/np.* Colon Clssslflcstlon R. S. Rangansthsns, klasyfikacje fase
towa branZows B. C. Vlcksry*ego, Uniwersalna Klasyflkecja Dzie
siętna, Dewey's Decimal'Classification/. KaZdy z tych Języków 
posługują się Jsdnostkaml leksykalnymi o strukturzs semantycznie 
umotywowanej, s więc składajęcyml się z wykładników pewnych pro
stych each semantycznych.

wcześniej zwrócono uwagę. Ze konotacyjna definicja znaczs- 
nla wyrażeó Języków Informacyjnych bazujs na pojęciu desygnatu 
pośredniego, bowiem uwzględniane w strukturze tych wyrsZaó wy
kładniki cech dystynktywnych dotyczę obiektów treści dokumentów, 
s nie samych dokumentów. Gdyby przyjęć. Za desygnstsm wyrażania 
Jest dokument, wówczas konotację tego wyraZenla byłby zbiór each 
danego dokumentu. Niektóre hesła UKD udaję się sugerować. Za 
Istotnie Ich desygnateml sę pewne Informacje utrwalona, czyli 
dokumenty, np.

914/919 opis poszczególnych krajów /z lub bez specyfi
cznie fachowego geograficznego aspsktu/

X / Osdnostksml leksykalnymi SYNTDL-u sę wyrażania Języka natural
nego, a relacje peradygmatyczns pomiędzy nimi sę wyrażone po
dobnie Jak w Językach deskryptorowych.
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914

915

917

918
919

.1

.30

.36

.38

.7
Г
.3

ople regionelny Europy
ople regionelny Wyep Brytyjekich

opis regionelny Niemiec /do 1949 r./ 
ople regionalny Auetrii 
opie regionelny Polek! 

ople regionelny Azji
opie ezjatyckiej częćci ZSRR 

opie regionalny Ameryki Północnej
opie regionalny Stanów Zjednoczonych AP 

opie regionelny Ameryki Południowej 
opie regionalny Oceenii i obezarów polarnych

920.91 Autobiografie
929.21 tablice potomków, tablice deecendentów
929.23 wiadomości o wepólnocie krwi, tablice pokre-

wieńetwe
Sugaetia te Jeet jednak pozorne, gdyi obecność nazw rodza

jów dokumentów /np. eutobiogrefie czy opie geogreficzny/ w lek- 
eyce Języke dowodzi Jedynie, t e  deeygnetami pośrednimi wyrażeń 
tego Języke mogę być m.in. dokumenty. Jako t e  a ą  one także ele
mentami rzeczywistości pozedokumentecyjnej, rzeczywistości przed
miotowej /eliminujemy tu ewentualnę homonimiczność symbolu 920.91 
"eutobiogrefie", gdyż właściwie nie powinna one istnieć; do ozna
czanie formy dokumentu ełużę odpowiednie eymbole poddziałów 
wspólnych i użycie wyreżenie 920.91 "Oeroełsw Iwsezkiewicz" dla 
oznaczenie eutobiogrefii Iwaezkiewicze Jeet błędem/.

Dowodem, że konstrukcja leksyki UKO opiere się na sieci ze- 
leżności między deeygnatemi pośrednimi Jest zeakceptowanie przez 
FIO/CCC teblicy relatorów I. Perrault'e Jeko integralnej części 
Języke UKO. Proponoweny przez Perrault'a system relacji wyodręb
nię takie zwięzki pomiędzy eymbolemi UKO Jak: część - całość /o- 
znaczenie dec lub dis inwereu dea/, współrzędność czy wepółdzia- 
łenie /ebgf/, klasa - odmiana /ffdc lub ffde/, itd., np. i 

629.114.82dee621.431.7 ■ eilniki epalinowe do eamochodów
wyścigowych,

330,2(438ebgf47) • wepółprece goepodercze między Polekę
i Zwięzkiem Radzieckim /16/.
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Relatory Perreulta charakteryzuję więc wyraźnie atoaunkl - 
pomiędzy obiektami Indeksowanej Informacji, a nie między Infor
macjami.

Symbole UKO maję strukturę aamantycznle umotywowanę, gdyż 
każdy z Ich elementów niesie pennę Informację o oznaczanym da- 
sygnacle pośrednim. Mimo Iż dane zawarta w poszczególnych ele
mentach symbolu sę niejako rozwinięciem danych zawartych w sumie 
elementów poprzedzajęcych dany, a więc w .pewnym sensie z nich 
wynikaję, sę od nich zależne, mamy tu do czynienia takża z zako- 
dowanę konotacyjnę definicję znaczenia całego symbolu. Na przy
kład, symbol-914.38 zawiera naatępujęcę konotację pojęcia "opis 
.regionalny Polaki"; 93^ = geografia, opis geograficzny, 914 = Eu
ropa, opis geograficzny Europy, 914,3 = Europa środkowa, opia 
gaograficzny Europy środkowej 914.38 = Polaka, opia geograficzny 
Polski. Podobnie symbol 796.323 odpowladajęcy pojęciu koszykówki, 
zawiera następujęcę konotację tego pojęcia: 796 = gry aportowe, 
atletyka, gimnastyka, 796.3 = gry z użyciem piłki, 796.32 = pił
ka rzucana w górę, 796.323 = koazykówka’̂'̂ .

Hierarchizacje cech opisujęcych deaygnat pośredni Jeat ty
powa dla Języka klasyfikacyjnego stosujęcego podział obiektów 
na każdym poziomie według tylko Jednego kryterium. Nie zmienia 
to Jednak faktu, że suma w ten sposób wyodrębnionych cech stano
wi konotację konstytutywnę reprezentowanego przez symbol koócowy 
pojęcia. Nieco innę metodę ustalania cech dyatynktywnych stosu
je się w kodach semantycznych. Wykorzystywane Jest tu zasada po
działu fasetowego, a więc na Jednym poziomie klasyfikacji obiek
ty różnicowane sę równolegle według kilku kryteriów. W efekcla 
cechy składajęce się na konotację wyrażania zekodowanę w struk
turze Jednostki leksykalnej, sę od slabie niezeleżne. Na przy
kład, każda prosta Jednostka leksykalna kodu Perry-Kenta składa 

się z dwóch elementów: mnożnika semantycznego będęcego symbolem 
klasy pojęć lub przadmlotów, oraz inflkau wyrażajęcago charakter 
zwięzku przedmiotu czy pojęcia reprezentowanego przez cały sym-

Celowo analizę symboli UKO rozpoczynamy od drugiej, czy trze
ciej cyfry, aby przykładu zbyt nie rozbudoi^wac. Pominiętym 
cyfrom można w sposób analogiczny przypisać reprazantowanę ce
chę deaygnatu.
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boi i klaey odpowiadającej nnolnlkowl aeeantycznemu, np.:
FASH » F-SH i A * klasa "ryby" i “jest typowye reprezenten> 

tea kleey” a rybę
FZSH • F-SH 1 2 =  klasę “ryby” 1 “jest podobny do typowego 

reprezentanta klssy" = zwierzę morskie 
NAML » N-ML 1 A = klasę "zwierzęta” i “jest typowym repre

zentantem kleey' > zwierzę
NEW. = N-ML 1 E = klasa "zwiarzęta” 1 "jest produktem otrzymy

wanym z typowego reprezentanta kiesy' =
> mlęeo, tłuszcz zwierzęcy, mleko, futro 
Itp. |/14/.

Z prostych jednostek leksykalnych mola być zbudowane jednostka 
złoZona, wyrsZejęce berdzlaj skomplikowane semantycznie pojęcia, 
których Identyfikacje wymaga wymlenlenls większej lloócl cech 
dystynktywnych, np,t

MACH.MUSR.RWHT. • M-CH 1 A oraz M-SR i U orsz R-HT 1 W =
> kiesa "narzędzia 1 maszyny" 1 cecha "jest typowym reprszen- 
tan^em kiesy” oraz klsse "miara, pomiar" 1 cache "wykonuje 
tVpowego reprezentanta kiesy" orsz klasa "ciepło" 1 cecha 
"doświadcza ne sobie dzlsłanla typowego reprezsntanta klasy"
« termometr /8/.

Symbol kodu Perry-Kenta pozwala zdefiniować termometr jako In
strument słuZęcy do pomiaru ciepła przez nsgrzewanls się. Każdy 
element wyrażenia tago języka nlesla pewnę stsłę Informację, co 
pozwala określić zwięzki pomiędzy różnymi wyrażeniami złożonymi 
na podstawie stwierdzenie obecności określonych znaków we wszy
stkich badanych symbolach.

Klasyfikacje dyscyplin sportowych, zaproponowane przez 
B. Bojar, dis oznaczania np. pojęcia koszykówki przeznacza sym
bol bOcaOOaO. którego kolejne elementy stanowię wykłsdnikl nas
tępuj ęcych cech:
- b przamieszczanle pewnego przedmiotu
- 0 baz posługiwania się dodatkowym instrumentam

- c w powietrzu
- a ruch tego przedmiotu odbywa się z wykorzystaniem siły 

grawitacj i
- 0 kształt toru ruchu jest nierelsrjantny
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-  о  p o k o n y w a n y  d y s t a n s  J e s t  n i e r e l e w a n t n y

- a przedmi.ot musi być umieszczony w określonym miejscu
- 0 czes trwania r u c h u  Jest nierelewantny choć limitowany /5/,

Konotacja zawarta w strukturze symbolu kodu semantycznego 
dla dyscyplin sportowych jest znacznie bogatsza od konotacji 
zaszyfrowanej w symbolu UKO odpowiadającym temu samemu pojęciu 
"koszykówka". Ponadto w UKO Jeden wykładnik przypisany Jest 
więcej niż jednej cesza elementarnej wyodrębnionej w kodzie se
mantycznym, np. 796,3 "gra z użyciem piłki". NiamnieJ w obu 
wypadkach mamy do czynienia z konotacyjnym zapiaem znaczenie 
wyrażenia Językowego, a nie arbitralnym przypisywaniem znaków 
odpowiednim zakreaom pojęciowym /chociaż na podstawie struktury 
wyrażeń możemy odczytać stosunki zachodzęce pomiędzy ich zakre
sami pojęciowymi, np. zawieranie aię, czy krzyżowanie lub roz- 
łęcznosć/.

• Oto kilka dalszych przykładów zawartych w strukturze wy
rażeń Języka informacyjnego konotacyjnych definicji ich znacze
nia :

Tl0-"(l21l) rozmowa telefoniczna, przekazywanie informa
cji językowej ze pomocę telefonu lub telegra
fu /przewodowe/: tranaport prowadnicewy i 
bezpojemnikowy, dis którego nieistotna Jeat 
skala i środowisko /kebel może biec pod zie
mię, Jak i linię napowietrznę czy naziemnę/, 
informacji semantycznej, świadomie interpre
towanej, znskowej i pozasystemowej. /Kod se
mantyczny SINTO, /4//.

„00 „ „00 
•'051 052 012

S.00
m a s z y n a  c y f r o w a :  p r z y r z ę d  R q 52 P r z e 

znaczony do liczenia. /Oęzyk Rx-kodów,

/15//.
MACH.LgCT.HQTT. Piec indukcyjny /induction furnace/: urzędze- 

nia przetwarzajęce energię slektrycznę na e- 
nergię cieplnę służęcę do wytępianie metali 
/w symbolu brsk wykłmdnika informacji doty- 
częcsj wytapiania matali, ais niejako impli- 
cita zawarta Jeat one w pojęciu pieca hutni
czego/. /Kod Semantyczny Perry-Kents, /14//.
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Keżdeau wyrażeniu językoweau przysługuje, jak wcześniej wy
kazaliśmy, nie jedna lecz wiele konotacji. Znaczy to tyle, że 
istnieje pewna dowolność w ustalaniu zespołu cech jednoznacznie 
charakteryzujących desygnat wyrażenia. W  zależności od przyjęte
go aspektu analizowanie natury określonego obiektu, od punktu wi^ 
dzenia, można podać różne konotacje konstytutywne tego samego 
znaku językowego. Wyraźnie iluatruje ten problem podeny wcześ
niej przykład definiowanie środka ciężkości trójkęte i punktu 
przecięcia środkowych^ W  różnych językach informacyjnych typu 
kodu eemantycznego czy klasyfikacji fasetowych i hybrydowych ze
spół cech dystynktywnych pojęć, którym-przypisywane aę eymbola 
jest różnie wyodrębniany, a więc przyjmuje się die nich różne 
konotacje. Zaeeda wyodrębniania cech desygnatów wyrażeó, które 
maję tworzyć definicję ich znaczenia wynike z przyjętej ogólnej 
struktury systemu leksykalnego - w przypadku klasyfikacji mono- 
hiararchicznych cechy wypływaję jedne z drugich, sę od siebie 
zależne, netomiaet w przypadku kodów semantycznych i klesyfiks- 
cji fasetowych msmy do czynienia z kilkoma kryteriami doboru 
komponentów definicji konotacyjnej znaczenia v«yrażenia. Nie
mniej zarówno w przypadku języka typu UKO, jak i kodów semanty
cznych przy budowie jednostek leksykalnych wykorzystywana jest 
konotacja przypisywanych im pojęć.
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STRUCTURE OF EXPRESSIONS IN INFORMATION-RETRIEVAL 
LANGUAGES VERSUS THE CONNOTATIONAL AND DENOTATIONAL 

INTERPRETATION OF THEIR MEANINGS

S u m m a r y

A tantative definition of the laeanlng of singe in inforea- 
tion-retriaval languages is suggested. Two kinds of designate 
of sudh signs are singled out: sets of docueants /termed direct 
dssignsts/ snd physlcsl or conceptual objects in extradocumen- 
tsry reality which fora the subject matter of documents /termed 
indirect designsts/. The functioning of ths dsslgnata of both 
kinds in the semantic intsrpretstion of the syntax and the le
xical system.of those languages is analysed. Reference being 
made to ths trsditlonsl definitions of msening, denotation, end 
connotation of language signs, definitions of the laet-named 
concepts in the theory of information-retrieval Isngueges ere 
suggested. The seid languages are clessified on the basis of 
the denotation or ths connotation of signs in their structure. 
Seaentic codes snd UDC ere used as exsmplex of the implementa
tion of the connotstional Intarpretetion of the meanings of 
expressions in information-retrieval languages.

СТРУКТУРА ВЫРАЖЕНИЙ ИНФОРМАЩОННЫХ ЯЗЫКОВ 
И КОНОТАТИВНАЯ И ДЕНОТАТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИХ ЗНАЧЕНИЯ

Р е з ю м е

В статье проведен опыт определения понятия значения знака 
информационного язука, выделяя два типа его десигнатов; масси
вы документов, названные непосредственными десигнатами, и реа
льные или абстрактные объекты внедокументационной действитель
ности, являющиеся предметом содержания, документов - названные 
постредственными десигнатами.
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Был проведен анаднз фтвкционирования обеих видов десигна
тов в семавгаческой интерпретации синтаксиса и лексической си- 
стены инфорнационных языков. Учитивая традиционные определенин 
значения, денотации и конотации языкового знака, был принят 
опыт определения тех понятий на основе теории информационных 
языков.Проведено деление языков на : используодие денотации или 
конотации знаков при создании лексических систеы. На примере 
языков типа семантического кода иди Универсальной Десатичной 
Классификации было обсуждено внедрение конотационной интерпре
тации значенин выражений информационных языков.
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«Ю0С1ЕСН SEROKA

NIEKTÓRE zagadnienia OESKRYPTORÓW WAŻONYCH

Konatruoweni* funkcji wa^^cych daakryptory. 
Wyazuklwanla inforMcJI za ponoc^ ważonych 
deakryptorów, Zaatoaowanle taoril zbiorów 
rozaytych do opiau ważonych deakryptorów. 
Wyazukiwąnia infornacji w oparciu o właanoó- 
ci algabry zbiorów rozaytych.

wstęp

Zagadnienia nadawania wag daakryptoron i wyszukiwanie przy 
ich ponocy inforaacji wchodzi w zakres teorii wyszukiwania in- 
foraseji. Zagsdnlsnis to wigZe aię ócióle za zsutoaatyzowanyal 
syateaanl"wyszukiwania infornacji.

Seao pojęcie ważonego deskryptora wywodzi aię za apoatrze- 
Zenie E.M. Marona /1/, IZ daakryptory tworzęce chsrsktsryatykę 
wyszukiwswezę dokunentu będZ opiaujęce treóć kwerendy nie aę w 
tyn ssnyn stopniu skorelowana z trsócię dokuasntu lub kwerendy.

Zastosowania ważonych deakryptorów w procesie wyszukiwania 
infornacji unoZliwiło udostępnianie dokuaentów w odpowiedzi na 
kwerendę według ich aalsjęcsj relswancji. Ponadto stosowanie wa
żonych dsakryptorów podniosło efektywność wyazukiwswczę syatsnów

"Zagadnisnia Infornacji Naukowej* 1981 nr 2/39/
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wyszukiwania Inforaacjl w porównaniu z wyszuklwanloa Inforaa- 
cjl przy ulyclu daskryptorów nlaMionych /6, 9, 11/.

Początkowa aatody nadawanie wag deskryptoroa opierały elę 
na intuicji IndakeuJscago, który nadawał wagi daskryptoroa w 
oparciu o uprzednio aporzgdzona ekalę, bgdi na najproetezych 
cachach statystycznych dsskryptora /1, 11/ w dokuasncla lub kwe
rendzie, np. frekwencje występowania deskryptors w obrębie dane
go dokuaentu lub kwerendy. Obecna aatody.nadawanie wag deskryp- 
torom sę o wiele bardziej złoiona. Przy nadawaniu wagi dsekryp- 
torowl bierze się pod uwagę Inforaacjs dotyczęcs podziału zbio
ru dokuaantów pod wpływaa deskryptora /Z, 4-6, 8-10/.

W artykule ekoncentrowano się no tej grupie funkcji walę- 
cych deskryp-tory, których cechę charaktoryetycznę Jest wykorzy
stywanie inforaacjl o liczbie dokuaantów przyporzędkowanych da
nemu deskryptorowi. Funkcje te wykorzystuję owę Inforaację na 
bardzo rólnya stopniu szczegółowości /4, 6,8/.

Przedstawiono takie próbę opisu zagadnienia zwlęzansgo z 
wazenlea deskryptorów w Języku teorii zbiorów rozaytych. Ogrom
ne podobieństwo występujęce między zbiorami waionych deskrypto
rów a zbiorami rozaytyai pozwala na dokonania bardzo proetego 
fornielnsgo opisu, który stenowi uogólnlonę Interpratecję prob
lemu wsZnoścl deskryptore bez głębazago wnikanie w sposoby ne- 
dswania weg deskryptoroa. Algebro zbiorów rozaytych uaoillwls 
również bardzo prostę interpretację procesu wyszukiwania'Infor
macji.

I. TEORETYCZNE PODSTAWY KONSTRUOWANIA FUNKC3I 
WAŻĄCYCH DESKRYPTORY

OsZell do systeau wyszuklwenle Informacji zgłoszone zosta
nie dowolne kwerends, wtedy system w odpowiedzi ne nlę wyds pe
wien podzbiór dokumentów. MoZna powiedzieć. Ze zbiór dokumentów 
w wyniku odpowiedzi na kwerendę został podzielony na dwa rozłę- 
czne podzbiory. Sę to:
w^ - podzbiór dokumentów uznanych przez eystam za relawantne,
¥>2 - podzbiór dokumentów uznanych przez systaa za nlaralawantna.
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Rzadko al« zdarza m praktyce, aby m odpowiedzi na kwerendę zo- 
atały wydane wszystkie dokuaanty ralewantna zbioru w stosunku 
do danej kwerendy. Często obok dokuaantów ralewantnych, wyda
nych w odpowiedzi ns danę kwerendę, woła aię znaleźć pewna 1- 
loćć dokumentów nierelewantnych; natoaiaat niektóre ralewantna 
aogę zoatać nie wydane przez eyaten.

Przez X będzie ozneczony dokument relewentny do kwerendy. 
Nserende Q akłeda eię ze zbioru n deekryptorów:

Q -

Niech będę danei

PCx |w^  - prawdopodobleóetsro “ivyloeowania* relewantnego dokumen

tu x z podzbioru dokumentów wydanego w odpowiedzi na kwerendę Q.

^ prawdopodobieóetsto "srylosowanie* relewentnego dokumen

tu x z podzbioru dokumentów nie wydawnago w odpowiedzi na kwe
rendę Q,

Majęc dane posryZsze dwa prawdopodobieóetwa możne określić, 
jekie jest prawdopodobieństwo występowania dokumentu relewentne
go w zbierze w stosunku do danej kwerendy Q. Prawdopodobieństwo 
to wynosi:

/1/ P «
i«l

P(wj) X р Сх |»1>

P(ŵ ) jest prewdopodobieństwee s priori ’wylosowania' Jednego 
z dwóch podzbiorów dokumentów w^ lub UZywsjęc fprnuły Baye- 
ea sożemy określić, jekie Jeet prawdopodobieństwo. Ze deny do
kument X zoeteł uznsny ze relewentny lub nisrelesrsntny z punktu 
widzenia użytkownika^^.

/2/
,  1 . P (»i) X  l»*i) , -

Możne powiedzieć, że proces wyszukiwsnie informacji jest dobry.

niniejszym podejściu do zsgadnlenis nie jest brane pod uwa- 
69 pojęcie pertynencji
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J«±eli p C*ĵ| >0 ^  Ilekroć funkcja dyskrynlnacyjna
gCx) postaci

P(*ll * )
/3/ gC*) ■

PC"2i *)
> i

ZdsflnlONsna zostania tsrsz istotna dla dalszej części wywodu 
pojęcia logitowago /logistycznego/ przaksztalcania prawdopodo- 
biaństwa. Logitaa wartości p /gdzis p Jest danya prawdopodo- 
bieństwaa/ nazywaay funkcję y(p) postacii

y(p) - logi<p) - log 

Funkcja /3/.aozs być zapisana Jakot

PC-Jx)
a W  - i ■- •

poniawaz 1 -  P(wĵ j x)  ■ P (jiig | x)

Bazujęc na pojęciu przekształcania logitowago funkcję g(j^aołna 
przedstawić Jako nowę funkcję g'(x) postacit

V I '’̂ * 1 1 ^g (x) - logit PCŵ jjJ) - og i" . ^ - log

Zastosowania przekształcania logitowago spowodowało zaianę 
akali poaiaru z opartaj na prawdopodobiartatwia w opartę o po
jęcia inforascji oraz. zaianę aultiplikatywnaj struktury funkcji 
g(x) na addytywnę atrukturę funkcji g'(x). Opiorajęc aię na 
wzorach /2/ oraz /3/ funkcję g'Cz) aoZna przadatawićt

. PC«»i[x) . P ( * K ) ’‘ KWj)
a - log “  109

oatatacznia

/4/
P(x| wj)

9 - log ♦ log

Procaa wyozukiwania dokuaantów bazuja na wyatępowaniu daa- 
kryptorów kwarandy w poazczagólnych pozycjach zbioru. W oparciu
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о deekryptory zgodne z kwerendy wr dokuaentech odbyiM elę pro
ces ezeregowanle dokuaentówr na ayjóclu w porządku Ich aalejo- 
cej releiMncjl. Przyjauje elę, ±a «ryetępowenle deekryptorówr 
kwerendy a obrębie zbioru dokuaentów Jest niezależne zarówno w 
dokuaentach relewantnych Jak 1 nlerelewantnych. Możne to opleeć 
naetępujęco;

Л  p(d,) . p(d,|d^
‘>l*‘>k

Л  P(d̂  . PCdJd̂  •
w

gdzie Q 1 djj e Q

Ze wzoru ne prawdopodobieństwo warunkowa wledoao, że;

'’^il *’k'̂ “

PCdJdj)

Wynlke etęd że: PCdj_d|̂ )

P(d^d^

P(d>)

P C V  !• o

PCdj) / O

PCd|P P̂ -dJd̂

P(dj) X

Zakłedejęc, że deekryptory d^ oraz d|̂  występuję niezeleżnle 
otrzyaujeay:

P C d id k ) -  P t^d jjdp » P(.d^) X  PCd^")

Wynlke z tego, że prawdopodobieństwo Iloczynu zderzeń , czyli 
Jednoczesnego występowania deekryptorów kwerendy d^ orez d|̂ 
w zbiorze dokuaentów Jest równe Iloczynowi prewdopodobieńetw 
Ich występowanie.

Właenoóć tę aożne rozclęgnęć na wszystkie deekryptory kwe
rendy. Stęd:

P(djd2...d„) - P(dj) pCdg')' P^dn»
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Funkcje /4/ poziiele na acherakteryzomnle denago pojadyńczago 
dokuaantu za pomocg tych daakryptoróK, która ag zgodna z кяа- 
randg^ <
Niach będę dana:

P(di|N^ - preNdopodoblaóatNO wyatępowenle daakryptore d^ кяа- 

rendy я danym dokumanela гalaяantnym.

p(dĵ '|ŵ  - prewdopodoblaóatno lvyвtgpoявnlв daakryptore кяагап- 
dy я danym dokumanela nlaralemantnym.
Przyjmiemy, Za Q Jeat zbiorem daakryptoróm kmerandy, a T Jeat 
zbiorem tych deskryptorów я dokumencie, która alę pokrymejg z 
deskryptorael kwerendy, TCHQ.

Bazujgc na zełoZenlu o niazelaZnoócl яyвtępoявniв daakryp- 
torów kwerendy w obrębie zbioru,zarówno dokumentów ralawantnych^ 
jak i nlerslewentnych każdy pojadyóczy dokument zbioru możne 
echarektaryzoweć ze pomocę tych daskryptorów kwarandy^ która 
w nim występuję oraz tych, które я nim nie występuję, atęd:

/ 5 / p Cx | Wj) Г П  Pi 
i- 1

dj^£T
l-k-»l 

dĵ € Q-T

gdzia p̂  ̂ = P(dĵ =ljHĵ  ̂ czyli p^ Jeat prewdopodobiaóatwam wyetę- 
powenia w dokumencie x daskryptore d^ kwerendy takiego, że 
dj^e T.

Analogicznie die danego nlerelewentnego dokumentu Jego cha
rakterystyka za pomocę deskryptorów kwerendy będzie wyględełe 
nestępujęco:

/6/ p Cx |**2'̂

gdzia - Р(0 ^̂ =1 [**2')

к n
r ~ ]
1=1 i»k+l

1 -

dic T dĵfe Q-T

Podstewlejęc wzory /5/ oraz /6/ do funkcji /4/ otrzymemyi
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g'Cx) ” log

к n
Г П  p !~1 1 .i«l Pi i-k+1 ^
dier d ^ € Q-T

к n
Г П
1-1

4<T*'. 1 1-k+l
dĵ € T d^6<ł-T

* log
p Cwj)

CO ostatscznls dsi

/7/ g'(x) ____  log J
tm l Я

d,€T

1 n _  1-F

1 * ■4i
log

P(.*
Ffs;

d^e Q-T

Nals2y tersz oddzlslnle określić «r/stępoManie każdego daakryp- 
tors kwerendy w rslewantnych 1 nleralawantnych dokufflsntsch zbio
ru.

PrzyJeujQC, że zbiór skłeda się z N dokumentów, z czego R 
Jest rslewentnych do denej kwerendy, można ułożyć następujęcę 
tabelęs

*1 " 2
di-1

•■i ni-ri "i
dĵ -0 R-ri N-n,-R+r. 1. 1 N-n,

R N-R N
1

n^ - liczbę dokumentów, w których występuje dany deskryptor 
kwerendy.

r^ - liczbę dokumentów relewantnych, w których występuje deny 
deskryptor kwerendy.

R-r^ - liczba dokumentów rslewentnych, w których nie występuje 
deskryptor kwerendy.

n̂ -r̂ -̂ liczba dokumentów nlerelewantnych, w których występuje 
dany deskryptor kwerendy.

N-n^-R*r^ - liczba dokumentów nlsrelewentnych, w których nie 
występuje deskryptor kwerendy.

Wypływeję stęd nsstępujęce zależności:

'■l. 1 n  "■'■lT"' i"Pi " -R— ' N-R . i-iЧ  *
N-n^^-R+r

■TTIR
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Podstawiając powyższa dane do funkcji /7/ otrzyaaay

R-r

/8/ g'(x)
1 -1 ____  _

N -k  d ^ € Q - T

. 1 ^
1-1

dj^€T

K w ^

pCw ^
Przyjaujec. te K*»^ - PCwg) - i,wartość wyralanla log ” 0

W funkcji /8/ 89 wyraźnie wyodrębnione dwie funkcja waźe>
nla:

log

N-fe

Funkcja w^ waży deskryptory danago dokuaentu bazujęc na Ich wy
stępowaniu w zbiorze zarówno dokuaentów ralewantnych Jak nlere- 
lewantnych.

R-ri

*2 - N - n ^ ^ r ^
FIP15

Funkcje W2 waży deskryptory danego dokuaantu w oparciu o Ich 
nieobecność,zarówno w zbiorze relawantnych,Jak 1 nlerelewant- 
nych dokuaentów. Oczywiście w obu przypadkach ważone eę ta 
deskryptory danego dokumentu, które sę zgodne z deskryptoraml 
kwerendy. Zależy nam Jednak ns skonstruowaniu takiej funkcji 
ważenia, która łęczyłaby w sobia właściwości funkcji w^ oraz 
w^. Chodzi o funkcję, która ważyłaby dany deskryptor dokuaentu 
zgodny z kwerendę w oparciu zarówno o Jego obecność Jak 1 nle- 
obacność w zbiorze zarówno ralewantnych Jek 1 nleralewsntnych 
dokumentów.
Funkcję Wj określono Jako w^ - czyli:

Pi l“Pi
W3 - log —  - log ^

co oatatecznla de po przekeztełcenlech:
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log

1

^ lL
"Г'~1

Funkcjo Mieni* /4. 6 , 8 , 10/ epelnl* całkowicie poetewlone 
powyiej załoienle. ł^czgc właściwości funkcji Wĵ orez w^. 
Opieraj«c alg na teball aoina konetruoMĆ dalaze funkcje wa- 
ienla.

Ponllaj podane ag przykłady funkcji, które bazujg wyłgcz- 
nla na Inforaecjl o obecności danego deekryptora d^ kwerendy w 
zbiorze dokuwentów.

O j
w^ - - l o g ^

Ta bardzo proeta funkcja ekonetruowana 1 uiywane przez K.
Sparck - Эопее /5. 6/ bazuje na najproetezej Inforaecjl, tzn. 
na etoaunku liczby dokuwentów zalndekaowanych dany* deekrypto- 
raa d^ zgodnya z deekryptoraa kwerendy do liczby dokumentów ca
łego zbioru.

log
■l
~g

N

Funkcja ta uiyMna przez Barklg 1 Millera /2.5.6 .9/ weiy dee- 
kryptory w oparciu o Ich występowanie zerówno w zbiorze doku- 
aentów relewantnych jak 1 w obrgble całego zbioru.
Funkcję równlei weigcg w oparciu o występowanie deekryptora d^ 
kwerendy w zbiorze dokuaentów była oaówiona wcześniej funkcja 
w^. Przykładea funkcji uwzględniajęcej zarówno występowania 
jak 1 niewystępowanie danego deekryptora d^ kwerendy w zbiorze 
dokuwentów aoie być funkcja /6/.

w- -log

r

к

Funkcja ta uwzględnię występowanie 1 nlewyetępowenle danego 
deekryptora d^ kwerendy w zbiorze dokuaentów relewantnych 1 

w obrębie całego zbioru.
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Warunek w/stępowenie i niewyetępowsnie danego deekryptore d^ 
kwerendy w zbiorze dokunentów uwzględniała funkcja w^ onówiona 
wcześniej.
Funkcji ważenie aoZne konetruować więcej np.: aoZna ekonetruo- 
wać kiesę funkcji waZenle opertych na infornecji o niewystępo
waniu danego deekryptore d^ kwerendy w obrębie zbioru dokunen- 
tów /6/. Przykłedea takiej funkcji była W2 «
Oetetecznie neleZy efornułować neetępujęce załoZenie:
1. Oeskryptory występuję niezależnie:

3/ rozkład deekryptorów w dokuaentech relewantnych zbioru 
Jest niezależny i ich rozkład w całya zbiorze Jest nie
zależny.

b/ rozkład deskryptorów w relewantnych dokuaentech zbioru 
Jest nieżelazny oraz rozkład deekryptorów w nlerelewent- 
nych dokuaentech zbioru Jest niezależny.

Założenie la jest podstawę dis funkcji w^, w^. Wg.
Założenie Ib jest podstawę dis funkcji w^.

2. Ookuaenty powinny być szeregowane w oparciu o:
a/ występowanie deskryptorów kwerendy w dokuaentech. 
b/ występowanie,Jak 1 niewystępowanie deekryptorów kwerendy 

w dokuaentech.
С /  niewystępowanie deekryptorów kwerendy w dokuaentech. 
ZełoZenle 2e Jest podstawę dla funkcji w^. w^ 1 Wg.
Założenie 2b jest podstawę dla funkcji w^ i Wg.
ZełoZenle 2c Jest podstawę dla funkcji w^.

Oakia więc deskryptory sę prefercwene przez poszczególne 
funkcje w aensle nadawanie la wysokich wartości wag? Najproś- 
ciaj jest odpowiedzieć na to pytanie w przypadku funkcji w^ 
skonstruowanej przez K. Sparck - Эопее. OeZali deskryptor d^ 
kwerendy występlłby tylko w Jednya dokuaencie zbioru, to zna
czy n.=l, wówczas w^=logN i posiede nejwiękezę wartość. Funkcje 
ад preferuje deskryptory, które indeksowałyby aoZllwie nejaniej- 
szę ilość dokuaentów zbioru.
Zachowanie się pozostałych funkcji weZenle, tzn. ŵ ,̂ Wg, Wg 
i Wg zilustruje neetępujęcy przykład /7/.
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Niech N>200 a R>5 
deekryptoryt

R-5

“l "l- 5

“2 "2- 5 Г2 - 4

“з "3“lOO

“4 lOO

“5 "5“ 20 Г5-З
Wyniki 8Q następujące /w procesie ważenie wszystkie funkcje zo-
stały użyte z 
Oesjcryptor

logerytmem 0 podstawie dziesiętnej/.

“ 1 w^> 0.90 Wĵ - 0.99 Wg* 0.99 Wj* 1.08

“ 2 w^» 1.51 Wĵ » 2,19 Wg* 2.19 w^» 2.89

‘‘з w^>-0.40 Wj— 0.40 Wg*-0,60 w 0.62

“ 4 w^> 0.20 Wĵ « 0.60 Wg* 0.62 Wj* 0.30

‘‘s w^- 0.78 w^> 0.84 Wg* 1.13 Wj* 1.20

Oak wynike z powyższego:
w(d^^]]> w(d^ dla wszystkich czterech funkcji co wyraźnie powo
duje zwiększenie liczby dokumentów relewentnych typu r^. 
wWj^"^ wCd^ . co powoduje wlększę liczbę dokumentów typu n^ 
w zbiorze. Jest niekorzystna dla wartości wag d^. ZJewieke te 
sę cherakterystyczne die każdej funkcji ważenia. Wyraźnie Jest 
tu widoczne, że wybrany za zbioru dokument zewlsrajęcy deskryp- 
tor dj me mniejsze szanee być uznany za relewantny, niż każdy 
Inny dokument nla zswlerajęcy tego deakryptore.
Ogólnie możne stwierdzić, że nejlepsze wagi będę miały deskryp- 
tory. przy których liczba dokumentów typu r^ Jest bliska licz
bie dokumentów typu n^ oraz liczbie dokumentów typu R.

Poniżej przedetawlono wyniki eksperymentu /6/ przeprowadzo
nego na ręcznie zaindeksowanym zbiorze Crsnfleld o liczebności 
1400 dokumentów. Liczbę kwerend wynosiła 225. W procesie szere
gowania dokumentów użyto deskryptorów nieweżonych oraz funkcji

"1* *4 • *5 • *0 •
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Dokładność
Konpletność NiewaZone "4 "s "l " 6 "3

łOO w. - - - - -
90 1 1 2 2 - -
80 1 2 4 4 8 8

70 2 3 6 6 13 14
60 3 5 9 10 19 19
50 4 6 13 14 26 27
40 6 8 18 19 34 34
30 7 12 24 26 41 42
20 lo 16 32 36 45 49
10 14 24 48 59 63 68

Nejlapaze wyniki oei^gnęłe funkcja w^» najełebaze zaś daakryp- 
tory nlawałone.

Z powyZazej tabeli wynika Intareeujaca zeleZność: la więk
sze Jeet ilość infornecji o rozkładzie dokuaantów pod wpływan 
denego deekryptore, tya lepsza wyniki w aepakcle wzrostu pozlo- 
au konpletności i dokładności daje dane funkcje walanie. W tyn 
przypadku funkcję, które wykorzystuje najwięcej infornacji o 
rozkładzie dokunentów pod kętea danego deskryptora kwerendy.
Jest funkcje w^ 1 one tez, porzędkujęc sryjśclowy zbiór dokunen
tów pod kętea Jego Odpowiednlości w etosunku do kwerend, Jeet 
najbardziej efektywne. Oetetecznie wynika. Ze zełoZenie /Ib/ 
orez /2Ь/ sę słuszniejsze przy konstruowaniu funkcji waZania 
niZ załoZenie /1а/ i /2е/.
Kryterlua ezaregowenie noZe być opieane naetępujęco:

podlega wydaniu jeZeli W -  " d l j ^i- 1

Ookuaent x.

nla podlega wydaniu, .leżałi > "dij*^®^

gdzie - zadane wartość progosra
к - liczbę daskryptorów zgodnych z deekryptoranl kweren

dy w wyazuksnych dokunantach zbioru.
Wj^j - waga deekryptore d^ w J-tyn dokunencla zbioru zgod

nego z daakryptoren kwerendy.
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Obecni* próbuj* się konetruować funkcje, które wykorzyaty- 
Msłyby ■oiliNta najwięcej inforwecji o rozkładzie daakryptora w 
zbiorze dokuwentów. W tya teZ kierunku idę ekeparyaanty reali- 
zo an* n* próbnych'zbiorach dokuwantów przaz Saltona, Sparck - 
Эопее. Roberteona. Tan typ funkcji. Jak wykazały doświadczenia, 
daj* najlepaz* efekty w procaei* azeregowania wyszukanej infor
macji. Konstruowanie tych funkcji opiere się na formalnym pod- 
łoZu, Jakim jest teoria prawdopodobieństwa, co deje możliwość 
tworzenia modeli teoretycznych. Przyszłość wydaje się nalazeć 
do funkcji waZanis uwzględniajęcych załoZenia, Ze występowanie 
deskryptorów kwerandy w zbiorze dokumentów Jaat zaleZne, co 
Jednak komplikują opi* formalny /4/.

II. ZASTOSOWANIE TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH DO OPISU 
WAŻONYCH DESKRYPTORÓW

MoZna załoZyć, Z* kaZdy waZony zbiór deskryptorów repre- 
zentujęcy denę karerendę będZ dokuaant Jest zbiorem rozmytya 
w przestrzeni deskryptorów dowolnego tezauruae.

Podstawowa sformułowania teorii zbiorów rozmytych

Niech U będzia przeetrzanię pewnych obiektów. O zbiorze A 
mówi się. Za Jaat rozmyty JaZeli A ^ U  i istnieje taka funkcje 
Яд, które kaZdamu elementowi przestrzeni U przyporządkowuje 
liczbę rzeczywistą z przedziału . Liczbę ts Jaet rangę
/stopniem/ przynależności danego obiektu do A /13/.
OsZeli przestrzeń u przedstawimy następująco:

U -^u^ ...

wtedy skończony rozmyty zbiór A przestawimy Jako.

A ■ ^ n / “n^

gdzie ial,2...n reprezentują rengę przynależności slamentu 
u^ do zbioru A. przyjmują wartość-z przedziału Co,£], gdzie 
1 oznacza psłną przynalaZność slaaantu do zbioru A natomiast 
0 oznacza. Ze dany aleaent nie naleZy do A. Czyli U—
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P.r z y k ł a d  1 
Niech U Щ ^1,2,3. . . 1 0 3

A « £ 0 .3/1 . 0.5/3. 0.8/4^

Odczytuje'elę ten przykład naatępujfco: ranga przynależności 
cyfry 1 do rozaytago zbioru A «tynoal 0.3, cyfry 3 «tynoal 0.5 
a cyfry 4 wynoBl 0,8. Cyfra 2 nie należy do zbioru A, w związ
ku z czya JeJ ranga przynależności do tego zbioru arynoal O. 
P r z y k ł a d  2

3sk wynika z wykreau funkcji “atary'' najnlżaza rangę przyna
leżności do zbioru roznytego A /zbiór roznyty A jako zbiór м 
przeatrzani wazyatklch ludzi określa alę tych, których uważa 
się za starych/ nsję cl, którzy właśnie przekroczyli wiek 
50-ciu lat. Ludzie 65-latni poaladaję rangę przynalażnoścl 
0,5 a 80 letni rangę i. Oaoba wajęca 45 lat nla należy do 
zbioru rozaytego A, ponieważ ranga przynależności tej oeoby 
do A wynoBl O,

Owa zbiory rozwyte A 1 8 sę równa, tzn. A s 8 zawaza 1
/\  u Cli) m U (u)tylko wtedy gdy Д а ^“  ̂ “

Zbiór roznyty A jest zawarty w zbiorze rozwytyw 8

-B Au€ uA C B

Zbiór roznyty A jeet zbloren puetyn A •

Dopełnienia zbioru roznytego A jaet zbloren oznaczony» przez 
a ' 1 zdaflnlowanyn następujęco:

A
u € U  1

Sunę dwóch roznytych zbiorów A U  В deflnlujeay naetępujęcoi

74



V'"' max

Iloczyn rozmytych zbiorów А О  В zdefiniowano następująco:
Л

u € 'и min

nlowano następu;

P r z y k ł a d  3 

U “ ̂ a.b.c.d^

A . |o.4/a, 0,9/b, 1/d^

B - ^0.6/a, 0.5/b^

AVjb »^0.6/a, 0,9/b, 1/d^

A O B  -^0.4/a, 0.5/bJ 

A' - ̂ 0.6/a, 0.1/b, 1/c^

Za względu na działanie u  oraz n zbiory rozmyte tworzę struk
turę- krety.

Porównania wag daakryptorów z rangami przynależności 
do zbioru rozmytego

MoZna powiedzieć. Za zbiór daakryptorów z przypisanymi 
do nich wskeZnlkemi wegowyml odzwierciedlajęcyni waZność dane
go daekryptora w etoeunku do reprezentowanego przez dokument 
lub kwerendę tematu Jeet zbiorem rozmytya.

Mówięc w epoeób bardziej formalny, w tym przypadku zbiór 
wszystkich deekryptorów D “ ... których uZywa aię do
indeksowanie dokumentów lub formułowania kwerand będzie utożsa
miany z przestrJienię U. Zbiór ten moZe być zewerty w dowolnym 
tezaurusie. Natomiaat rozmytym zbiorem A będzie zbiór deskryp- 
torów indeksujących dokument X lub charakteryzujących dowolną 
kwerendę Q. Oczywiście Q C Z  В oraz xCZo.
PowyZszą charakterystykę aoZns zapisać następująco:

wtedy

O - ^d^ ... d ^

Q - •••



gdzie ,.n reprezentuje range przynale±noóci danego
deekryptora d̂  do roznytych zbiorów Q lub X. St«d 0— ^[о.Й
orez D^to.lJ

i ее funkcjeni, które ke±denu deekryptorowi przeetrzeni
O przyporzedkowuje liczbę z przedziału Co<ll . Liczba te okreó- 
le rangę przynależności danego deakryptora do zbiorów rozny
tych Q lub X. 3eżeli wynoei ona 1 oznacza to pełnę przynalaż- 
noóć danego deakryptora do X lub Q. IneczeJ nówięc dany deekryp- 
tor w pełni odzwierciedlę główny tenet dokunentu lub kwerendy. 
Oeżeli liczba ta wynosi 0 oznacza to iż dany deakryptor nie na
leży do roznytych zbiorów X lub Q.

Zagednienie wyszukiwanie infornecjl w oparciu o 
własności zbiorów roznytych

P r z y k ł a d  4
Załóżmy, ża przeetrzeó daekryptorów D użytych do fornuło- 

wenla cherakteryetyk wyazuklwawczych dokunentów oraz kwerend 
składe elę z 1 0-clu daskryptorów.

D ■ . . .  d jg ^

Niech zbiór X będzie zbiorem azaściu dokumentów

X - ^ X ^  ... Xg"^

Dowolna charekteryetyke dokunentu X^ lal,2 . . . 6  będzie traktowa
ne Jako zbiór rozayty. Oczywiście X ^ d D  
Użytkownik eformułował kwerendę naetępujęco:

- ^0.4/dj, 0.4/dg^

Powstała w ten sposób rozmyta kwerendo Q^, w której renge przy
należności deekryptorów d^ i dg wynoei 0.4.
Przsszukiwenych Jeet sześć roznytych zbiorów dokunentów:

^  = ^l/dg, 0.4/d3. 0.4/d^% O.Z/dy.

^ł/dj, O.S/dj, 0.3/d^, o . i / a Ą

^0.4/dj, ł/dg, 0 .1/dg, 0.4/dg,

^4 “ 
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Xg - ^ 0 . 6/d ^ , O .V d g .  0 . 5/d ^ . 0 . 1/ d g . 1/ d g . 0 . 1/ d g . 0 . 2/dj^Q^

Xg - ^ 0 . 3/dj^. O .V d g .  0 . 2/d ^ , 0 . 3/ d g , 1/ d g ^

Użytkownik w kwerendzie określił dla wyetępujęcych w 
niej deekryptorów rangi przynależności, z których każda etano
wi wartość progowę £1)̂ okraślonę na pozioaia deakryptora. Na kwe
rendę w ten epoeób aforaułowanę przez użytkownika wydana zoata- 
nę ta dokuaenty, w których daakryptory d^ i dg wyatępuję jadno- 
czaśnie i ich rangi przynależności w tych dokuaantach aę wyższe 
lub równa od wartości progowej o(, Jakę w kwerendzie tworzę 
rangi przynależności deekryptorów d^ i dg.
Uogólnisjęc powyższy przykład nożna powiedzieć, żs dany doku- 
Bsnt zostanie wydany w odpowiedzi na dsnę kwerendę zawsze, i 
tylko wtedy,gdy rozayty zbiór Q będzie zawarty będż równy roz- 
wytsBu zbiorowi X, czyli QC^X. Warunek ten Jest spełniony wte
dy i tylko wtedy gdy:

Л  ,
d 6 o

W przypadku sytuacji przedetswionsj w przykładzie w odpowie
dzi ne kwerendę wydana zostanę dokumenty oraz Xg. Sę to 
dokumenty relswantns do kwerendy Q^. Oczywiście,użytkownik mo
że zaisnisć wartości rang przynależności dsskryptorów rozmytej 
kwerendy,będż Ja podnoezęc, będż obniżejęc w zależności od te
go, czy zależy au bardziej na kompletności czy na dokładności 
informacji.
P r z y k ł a d  5

Użytkownik modyfikował kwerendę następujęco:

/1/

-|o.l/dj^. 0.2/dg^

W odpowiedzi na kwerendę z tek określonymi wartościami rang 
przynależności deekryptorów zostanę wydane dokumenty X^, Xg

oraz Xg.
Warunek /1/ można sformułować inaczej. Wykonajmy ns rozmytych 
zbiorach Q oraz X operację v  , czyli:-

Q U  X в max
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w «tynlku operacji \J powstał nowy zbiór rozayty F

' F . Q <J X
Aby warunek /1/ był spełniony 1 dokuaanty zostały wydana w od
powiedzi na kwerendę Q zbiór rozayty F auai alę równać zbioro
wi rozaytaau X

F - X

wynika atęd. Za daakryptory w zbiorze rozaytya F powatałya w 
wyniku operacji U  na zbiorach rozaytych Q oraz X winny poala- 
deć rangi przynaleZnoócl identyczne z rangaal. Jakie poaiadały 
w X przed wykonaniea operacji U  . Analogicznie, wykonujęc ope
rację na rozaytych zbiorach Q oraz X otrzyaaay:

а л  X - Л  ■ «i"

w jeJ wyniku otrzyaany zoatanla nowy zbiór rozayty G.G>Q Л X. 
MoZna powiedzieć. Ze aby warunek /1/ był spełniony, rozayty 
zbiór G auei się równać rozaytaau zbiorowi Q, czyli:

G ■ Q

W szczególnym przypadku aoZe występie sytuacja. Za:

czyli dans kwersnda Q Jest identyczna z dokuaentsa X. 
P r z y k ł a d  6

Niech X ■= ^1/dj. O.S/dj. 0.3/d^, O^/dg*^

Q » ^0.4/dj^, 0 . 4 / d ^

F - X U  Q F -^1/dj. O.S/dj, O.S/d^, O.ó/dg"^

G * X o  Q G » ̂ 0.4/dj, 0.1/dgl

Dokument X nie zostanie wydany w odpowiedzi ns kwerendę Q po
nieważ warunek. Za deakryptor dg występuje Jako aakaiaum w X 
w operacjivj na zbiorach rozaytych Q 1 X nie Jest spełniony. 
Stęd wynika. Ze F / X i. QCZfx, podobnie deakryptor dg nie wy
stępuje Jako ainioua w Q w operacji Л  na zbiorach Q i X.
Stęd wynika. Ze G X co poclęga za eobę. Za Q(^X.
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Oprócz przedetSMionej «i artykule próby zeetoeowenie zbio
rów rozeytych do opleu wag deekryptorów, teoria zbiorów rozmy
tych zoetałe wykorzystana do opiau tskich pojęć jskt deekryptor 
/3/. tezaurus /3/ eystsa wyszukiwania Inforamcjl /3. 7/, procas 
wyszukiwania informacji /7, 8 , 12/.
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SOME PROBLEMS OF WEIGHEO DESCRIPTORS 

S u a a e r у

There is preeented, in the ertlcle, a aetheaatlcal aethod 
of constructing functions to weigh deacrlptors and prectlcsl 
effects of application of thaas functions in ths process of 
inforastion ratrieval. There is also contained ths description 
of the problem related to descriptors' weighing in categories 
of fuzzy sets, and Interpretetion of the proceas of Inforaatlon 
rstrisval on the besis of ths properties of fuzzy sets' algebra.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРгеЫ ВЗВЕШИВАЕМЫХ ДЕСКРИПТОРОВ 

Р е з и н е

В статье обсуждается натенатический метод конструирований 
функций взвешивающих дескрипторы , а также представлены прак
тические результаты пщиенения этих функций в процессе инфор- 
нациснного поиска. Приводится тоже описание вопроса связанного 
с всвешиваниен дескрипторов в категориях теории размытых нно - 
жеств вместе с интерпретацией процесса информационного поиска 
на основе свойств алгебры размытых множеств.
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EWA CHHIELEWSKA-GORCZYCA 
Instytut Bibliotekoznawstwa 
1 Infornacji Naukowej UW

(ORGANIZACJA ZBIORU INFORMACJI JAKO ELEMENT JĘZYKA 
SYSTEMU INFORMACYJNO-WrSZUKIWAWCZEGO

Struktura zbioru informacyjnego: zbiór, kar
toteka, rekord, pole, podpole. Organizacja 
zbioru i kartoteki rozpatrywana Jako element 
języka eyetemu informacyjno-wyszukiwawczego. 
Rodzaje organizacji kartoteki. Klucza sorto
wanie. Powiężenia organizacji rekordów w 
zbiorze z wykorzystywanymi w systemie środ
kami technicznymi, organizacją pól w rekoi—  
dzie 1 etrategią wyszukiwawczę.

Język informacyjno-wyszuklwawczy określany jest najczęś
ciej jako język ełużęcy do oplau cech treściowych lub wydawniczo- 
formelnych dokumentów. Głębiej przeprowadzone analizy języka in
formacyjnego, opiera jęce się m.in.na elementach struktury języka, 
ograniczone sę do słownictwa i gramatyki rozumianej jako reguły 
mówiące o łączeniu wyrazów w jednoetkl leksykalne wyższego po
ziomu, tj. zdania języka informecyjno-wyszukiwawczego. Problemy 
organizacji tych zdań /zapisów/ w zbiory i zasady rządzące po-

"Zagednienia Informacji Naukowej* 1981 nr 2/39/
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rz^dklea tych zapisów oraz powl^zanlaal al^dzy nlal nie wchodzą 
w zakres Języka Inforaacyjno-iryazukiwawczago. Tak więc graaaty- 
ka Języka obajauje w tye ujęciu tylko problaay zwięzana za struk
turę pojedynczych zapisów /rekordów/, natowlaat struktura zbioru 
więZęcego ta zapisy w Jeden spójny układ nie Jest brana pod uwa
gę. W artykule ninlajazya podjęta będzie próba krytyki takiego 
podajócia prowadzęca do propozycji włęczenia Inforeacjl o orga
nizacji zbioru do pojęcia graaatykl Języka^ayetaau Inforeacyjno- 
-wyezukiwawczago.

Podstawowa zagadnlania organizacji zbioru Inforaacjl doty
czę Jego struktury 1 zawartości, lapisy przechowywana w ayste- 
.Bla Inforwacyjno-wyazuklwawezyw auazę być odpowladnio uporzędko- 
wana i oznaczona. Sposób, w Jaki zostały ona uporzędkowans i o- 
znaczone nosi nazwę "struktury danych".

KaZda Jadnoatka posiada strukturę, którę Jest całokształt 
relacji między nię s jsj sleaentsmi i/lub między JaJ slsmsntaml. 
Skrajnys przypadkiea moZs być struktura Jednoelementowa. Mówi 
się o jskisjś Jednoatca, Zs posiada strukturę, a o JaJ skłsdni- 
kech Jako o "tworzęcych* tę strukturę /składajęcych się na tę 
strukturę/. Struktura jakiejś Jednostki moZs,ala nla musi,za
wierać struktury JeJ "bezpośrednich składników", która aoZna 
traktować Jako składniki stomows /nia wnlksjęc w ich wewnętrz- 
nę etrukturę/.

Oo opisu danych potrzebny Jsst odpowiedni Język /metaję
zyk/ aówięcy użytkownikowi o tym, Jakia dsne sę tsa przechowy
wane oraz Jsk sę ona uporzędkowsne i nazwana.

Pozycja zbioru inforaacyjnego - rekord

Rozpatrujęc strukturę systemu Jsko pewian aodal przezna
czony do wypełniania go konkretnyai wsrtośclsml /zapisami/, 
moZna przyjęć. Ze wielkość zbioru Informacyjnago określona Jest 
przez liczbę składajęcych się na niego pozycji orsz od liczby 
elementów wehodzęcych w skład kaZdaJ pozycji.

Pozycjami zbioru informacyjnego sę opisy dokumentów /opi
sy kstslogowe, opisy bibliograficzna/ nszwans charskterystykami 
wyszukiwawczymi dokumentów, czyli cięgi znaków odnoszęcych się
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do Jednego dokueentu oryginalnego /żródłoMego/. Charakteryety- 
kę iłyazuklMaMcze dokuaentu rozuateay tu Jako pełny opla jednej 
Jednostki dokuaentacyjnej, tzn. skłedeJe się na nię eleasnty 
dotyczęce cech wydsNnlczych i foraalnych dokuaentu oraz elsaen- 
ty dotyczęce Jego tredcl. Takie ujęcie odbiega Jednak od trady
cyjnego, trsktujęcego charakterystykę «ryszukiMawczę głóumle Ja
ko dens o zswartoćcl trećclowej dokuaentu. Oczywlćcie, nie we 
wszystkich systeasch Inforaecyjno-wyszuklwswczych charakterysty
kę wyszukiwawcze dokuaentu będzie auslała posiadać ws2:ystkle ty
py eleaentów; struktura 1 zawartoćć charakterystyki wyszukiwaw
czej ksztsłtowsns Jest w zaleinoćcl od potrzeb 1 zadań danego 
systeau.

Zapis jednej charakterystyki wyszukiwawczej na noćniku In- 
forascyjnya nosi nazwę rekordu. Rekordea Jest więc skończony 
clęg eleaentów opisu dokuaentu, utworzony zgodnie z obowlęzuję- 
cę w dsnya aysteale konwencję, stanowlęcy podstawowy eleaent 
zbioru Inforaecyjnego. Takie ujęcie "rekordu* pokrywa się więc 
w duiya stopniu z rekordea w.sensie loglcznya. w odróżnieniu od 
rekordu w sensie flzycznya.

Rekordy sę w systeasch Inforaacyjno-wyszuklwawczych w pe
wien sposób zorganizowane, tj. rozaieszczone w różnych obsza- 
rsch urzędzeń psalęclowych. W niektórych nośnikach używanych do 
przadstswlanls danych istnieję zauważalne fizyczne granice dzie- 
lęce dane na rekordy, np. fizyczne granica aiędzy ksrtaal kata- 
logowyal w katalogu bibliotecznya. Nie zawsze Jednak rekord 
istnieje zsplssny Jako Jeden clęg linearny - w realizacji fizy
cznej rekord noże występować będź w postaci clęgłsj /Jako Jadan 
clęg naatępujęcych po sobla znaków/, będź w postaci nlaclęgłaj 
/kiedy to alaeenty składajęce aię na rekord wogę znajdować się 
w różnych elajacach kartoteki lub nawet w różnych kartotekach/.

Kartoteka

Grupujęc rekordy tworzywy kartotekę. Pojęcie kartoteki 
Jast pojęclee wyższego rzędu niż pojęcie rekordu; Jest to gru
pa rekordów odnoazęca się do Jadnago problewu, aspektu, kryta- 
rluB «ryazuklwawczego Itp. Kartoteka opisują więc klasę obiektów.
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podczas gdy zawarty w nlaj rekord opisują Jeden obtekf z taj 
klaey.

' Tsorz«c kartotakę atarewy al«. aby pozycja zgrupowana w 
niej były nolltnle Jednorodna: warunklen Jast. aby wszystkie 
rakordy wlały przynejwnlaj Jadns cachę wspólny. Jednorodność 
kartoteki Jest potrzebna do prawidłowego posługiwania alg ze- 
wartywi w niej inforaacjawl. Jalell przedwlotew growadzenia są 
inforwacja niejednorodne. Jak toczęeto bywa w eystewach Infor- 
wacyjno-wyszuklwawczych. wśwczas należy utworzyć tyle kartotek. 
Ile potrzeba do oel^gnlęcla Jednorodności w każdej z nich. Kar
toteka stanowi więc zbiór rekordów, posladajęcych pewne wepól- 
ne elewenty strukturalne 1/lub cechy eewantyczna.

wrśród kartotek wyróżnić nożna kartoteki uporzędkowana 1 

kartoteki nlauporzędkowane, tzn. takie, w których unlejscowle- 
nla poszczególnych rekordów w kartotece Jest nlazeleżne od wy- 
stępujęcych w nich wyrażać. W eyetanech infornacyjno-wyszukl- 
wawczych kartoteka tworzona Jest najczęściej poprzez grupowanie 
rekordów zgodnie z Jekęś wybranę regułę organlzacyjnę, zwanę 
w systeaabh tradycyjnych ukłs;>en /lub szaregowanlan/ kartoteki, 
np, układ alfabetyczny, układ przednlotowy, układ chronologicz
ny, systanetyczny, itp.

Zbiór inforaacyjny

Zbiór kartotek tworzy Jednostkę organlzecyjnę najwyższego 
rzędu eystenu. Kilka kartotek etanowlć wożę wlalopozlonowy układ 
zorganizowany w taki sposób, ża wyrażenie wyróżnione w wyniku 
wyszukiwania w jednej kartotece stanowić będę klucze, unożllwle- 
Jęce wyróżnienie właściwych rekordów w innej kertotece tego ukłe- 
du. Z tekę sytuecję samy najczęściej do czynienia w systenach In
fer macy Jno-wyszuklwawczych, tzn. typowy zbiór wyszukiwawczy sys
temu dysponuje więcej niż Jednę kartotekę, z których Jedna eta
nowi kartotekę podstawowę /zw. kartotekę-aatkę/. s pozostałe sę 
kartotekawi powocnlczywl. Jako przykład nożne wynlanlć systen 
katalogowy biblioteki lub Jakiekolwiek wydawnictwo bibliografi
czne, w któryw w zrębie głównyn znajduję elę pełne opisy biblio
graficzne /kartoteka podstawowa/, netonlast ponocnicze spisy.
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Jak np. indaka iluatratorów, Indeka przedaiotowy, indeka wydaw
ców /kartoteki poaocnicze/ kieruje do odpowiednich pozycji zrę
bu głównego. W niektórych ayatenach inforeacyjno-wyazukiwaw- 
czych kartoteka podatawowa nie iatnieje w postaci jawnaj /ex- 
plicita/, atenowi one Jedynia abstrakcyjny zbiór rekordów, na 
które składaJe się eleeenty uzyskane z poezczególnych istnieję- 
cych fizycznie kartotek poaoniczych.

Ponieważ w kertotekech ponocniczych pojawieję się zapiey 
odbiegsjęce znacznie foraę i cherekterea od zapisu zdefiniowa
nego przez nas Jako rekord, które Jednak eę rekordsai w eeneie 
inforaatycznya, dlatego wprowedziay rozróżnienie aiędzy rekor- 
dea podetearowya /tek, jek go zdefiniowano ne poczętku artykułu/, 
s rekordaai poaocniczyai, niekoniecznie odnoszęcyai eię do jad- 
nej Jednostki dokuaentscyjnej. Typowyai rekordeai ponocniczyal 
nogę być np. zapisy wszelkiego typu odsyłaczy', czy zapiey w kar
totece inwsrsyjnej odsyłejęce od Jednego deskryptora do wielu 
charakterystyk aryszukiwswczych dokunentów, reprezentowanych a.in. 
przez ten deskryptor. W dalszej części artykułu pod pojęcisn re
kordu rozuaieć będzieny rekord podstawowy.

Struktura zbioru inforaecyjnego

Tek Jak zbiór skłede się z kartotek, kartoteka z rekordów, 
tak i rekord skłede się z Jednostek niZszego pozionu, zw. połasi, 
któryn odpowisdsję poszczególne eleeenty lub grupy elenentów opi
su bibliograficznego dokunentu, np. pole autora, pole tytułu, po
le roku wydanie, pole synbolu UKO itp. Pole Jest więc Jednostkę 
podpodzisłu rekordu zswierejęcę infornecję dotyczęcę Jednego e- 
Isnentu opisu. Pola noZns więc zdefiniować Jeko znajdujęcy się 
ne nośniku infornacji cięg synboll, stsnowięcy podstswowę część 
rekordu, s utworzony zgodnie z konwencję tworzenia 2»pieów w ds- 
nya syatenie. NeleZy zwrócić uwagę ne traktowanie tu pole Jako 
części zapisu dotyczęcej Jednego elenentu, a nie Jeko nisjacs 
przeznaczonego /zerezerwowsnego/ do wypełniania go danyn sla- 
aentea. W tya drugia rozuaieniu będzieny uZyweć terainu *pols 
forastu”, natoBlest definicje podens *yZeJ odnosi się do pola 
rekordu.
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EleaenteM niższsgo pozioau Jest podpole, np. m polu nszwy 
autors eożna wyróżnić podpole nazwiaka, podpole laienia i pod
pole tytułu naukowego, w polu hasła przedalotowego - podpole 
teaatu. podpole okreilnlka foraalnego, podpole okreólnlka geo
graficznego Itp.

Strukturę zbioru inforaacyjnego nożna więc przedstawić tak. 
Jak na schenacle /patrz obok/.

Język eyateau infornacyjno-wyszuklwawczego

Autorzy prac z zakresu teorii infornacjl uważaję, że na po
jęcie Języke infornacyjno-wyszuklwawczego składa się struktura 
rekordu /czyli grenstyka/ wraz za zbloren wartoćci. którs nogę 
alę pojewiać w Jego polach /czyli słownik danego Języka/.

Jak to Jednak wykazano, rekord składajęc się eaa.ze zbioru 
pól, łęczy się z innyni rekordani tworzęc kartotekę. Jest więc 
tylko pewnyn etapen w bardziej rozbudowanej strukturze zbioru 
/co widać wyraźnie na schenacle/. Zwięzki niędzy rekorden a 
innyni rekordem zbioru czy cełyn zbloren sę tak sano istotne 
i wpływaję zarówno na strukturę. Jak i na zawartoóć poszczegól
nych rekordów, jak zwięzki aiędzy rekorden a Jego elenentenl. 
Włęczanie więc do zakresu pojęcia Języke syetenu infornacyjno- 
wyszuklwawczego tylko elenentów pozionu rekordu i pozionów niż
szych bardzo zawęża zekres tego terninu i nie Jest niczyn.uzasa
dnione. Występuje tu podobne sytuacja, jak np, w Językoznawstwie, 
które do niedawna zejnoweło się tylko problenani zdania / 1  ele
nentów niższych pozionów/, traktujęc zwięzki niędzy zdaniani - 
zwięzki tekstowe Jeko należęce do innej dziedziny badaó. Mis 
nożna traktować rekordów w systenie infornacyjno-wyszukiwawczyn 
Jeko oddzielnych porcji infornacjl, gdyż w większoóci wypadków 
sany do czynienia nip z pojedynczyni elenentenl danych sla z za- 
stswani danych, tj. rekordem w kartotece, tak Jak z elanentnni 
w tabeli /tablicy/ czy wyrażani w tekście.

Jak Już zeznaczono, pod pojęcien struktury rekordu rozunieny 
zarówno określenie pozycji ^ 1  w ranach rekordu. Jak 1 zwięz- 
ku każdego pola z innyn polon i z cełyn rekorden.
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Nalety wife uznać za Jfzyk ayataau Inforaacyjno-nyazukl- 
wawczago atruktur^ całago zbioru Inforaaoyjnago wr z z wartoA- 
ciaal, która aogg wyatfpować w poezczagólnych Jadnoatkach po
działu taj struktury, a więc nia tylko atrukturs rakordu, ala 
i organizację kartotaki, a nawat zbioru kartotak. Oo raguł gra
matycznych Języka systaau informacyjno-wyezukiwawczago waJdę 
więc, oprócz dotychczas uznawanych zasad okrsólajęcych struktu
rę rakordu, tskZa między innymi zasady szaragowania kart w ka
talogu, problamy zwięzana z układem bibliografii, Indakau czy 
katalogu, zasady okraólajęca ralacja między poszczagólnysi ra- 
kordami /poprzaz sieć odsyłaczy/, czy teZ zasady organizacji 
kartotek w jeden spójny układ. W tradycyjnym rozumieniu języka 
inforaacyjno-wyszukiwawczago zagadnienia ta nia wchodziły w za
kres tego pojęcia, choć zawsza zdawano aobia sprawę z wzajem
nych zalaZnoóci między np. strukturę kartoteki a strukturę re
kordu / 8  więc na przykład układam katalogu a układam alamantów 
opisu dokumentu na karcie katalogomaj/.

W tak rozumianym języku systemu informacyjno-wyszukiwaw- 
czago wyróżnić moZna oczywiście szereg podjęzyków, jak np. pod- 
język organizacji zbioru, podjęzyk Indeksowania, podjęzyk wy
szukiwania , których graaatyka 1 słownictwo składaję się na ca
łość pojęcia języka systemu.

Organizacja kartoteki

Porzędak kartoteki określa względna połoZania rekordów w 
stosunku do slabie. Funkcja informacji o porzędku kartotaki 
jaat analogiczna do funkcji znajomości struktury rakordu. Ist
nieje jednak pewna róZnics: jaat moZllwa przeszukiwania i in
terpretowania kartoteki baz znajomości jej struktury, podczas 
gdy nieznajomość ualajscowianla pól rakordu niweczy prawie 
wszelkę możliwość świadomego przeszukiwania tego rakordu. KsZ- 
da pola oznacza bowiem zupełnie co innego i jsZell nia można 
go wyodrębnić spośród innych, to wyszukiwania jaat bazcalows.

OaZall mamy do czynienia z kartotekę nleupórzędkowanę ozna
cza to. Za rekordy sę niauporzędkowane, natomiast elementy w ob
rębia rekordu - juZ nie. W takim wypadku reguły graaatyczna ję-
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Zyka BtOBOwanago w dany* вув1ав1в dotyczące tego pozloau ekład- 
ni вд swobodne, tzn. pozwelBjg na dowolne rozBieszczenie elsaen- 
tów pozioau nlZBzego, BnelogiczniB jak np. w języku daskryptoro- 
wya swobodny Jeat szyk deakryptorów. Nie oznacza to Jednak, Za 
reguły składniowe tego pozioau nie nekłedeję Zednych ogreniczed 
na zapisy w tya językut ograniczeniea takia Jest np. w obu wy
padkach zakaz powtarzania identycznych eleaentów w obrębie Jed
nego pola.

Kartotekę Jest uporzędkowsna, Jadli składa aię z rekordów, 
które ułoZone aę w kolejności aryznaczonej przez pewne uatelone 
kryteriuB. Organizację kartoteki BoZne uznać za określonę. Jeś
li веау określone naatępujęce dane /2/t
1. Dane, lub zbiór pól, obecne w zapisach tej kartoteki.
2. Kolejność zapisów oraz fizyczne ich rozaieazczenie w karto

tece.
3. Charakterystykę nośników, ne których Jast przechowywane kar

toteka.
Istnieje wiele BOZliwych organizacji zbiorów danych, do- 

ainujęcę Jednak pozycję zejBuję dwie podstawowe:
- organizacja sekwencyjna
- organizacja bezpośrednia.

Wiele zapisanych danych aa poateć cięgów, dlatago teZ zbio
ry danych z o r g a n i z o w a n e  s e k w e n c y j n i e  
odpowiedaję wielu naturalnya nodeloa infornecji. Historycznie 
rzecz bioręc był to pierwszy typ organizacji, który do dziś za
chowuje Bwe ogroane znaczenie, gdyZ za pcaocę licznych urzędzeó 
wprowadzenia i wyprowadzenia danych noZne uzyskiwać jedynie sek
wencyjny dostęp do danych, np. czytniki i dziurkarki kart, taśa, 
drukarki itp.

W o r g e n i z e c j l  b e z p o ś r e d n i e j  ksZ- 
ds uzyskahj.e dostępu Jest wyreZone w teralnech 'adresu dokuaentu' 
KaZdy dostęp Jest niezeleZny od poprzedniego dostępu i zsleZy 
tylko od adresu. Dostęp tego rodzaju etosowany Jest w aysteaach 
dyskowych i bębnowych lub do peBlęci rdzeniowej; przy pewnych 
rodzajach urzędzeó, Jek czytniki kart, terainele. Jest on w ogó
le nieaoZliwy.
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Widać więc Jak organizacja zbioru informacji /a co za tya 
idzie - Język ayataau/ aa ćciały zwięzak z naturę paaięci /noś
nika informacji/. Dlatego ta± inny charakter miały Języki in- 
foraacyJno-wyszukiwaMcza wykorzyatywana m tradycyjnych ayata- 
aach manualnych /пр. katalogach kartko«>ych/. a inny - Języki 
wykorzyatywana w ayataaach atoaujęcych aaazynowa nośniki infor
macji. dajęca znacznie więkaza możliwości przeszukiwania tych 
nośników i dostępu do poazczagólnyoh punktów na nośniku.

Z kolei apoaób organizacji zapisów w urzędzaniach pamięcio
wych systemu wyszukiwawczego przaaędza a. in. c ‘«latodach wyszuki
wawczych stosowanych w tya systemie. I tak wyszukiwania poatko- 
.ordynowana nie było możliwa, a przynajmniej nie było efektywna, 
przy tradycyjnej organizacji zbiorów i pojawiło się dopiero w 
aoaancia wprowadzania metod aachanicznych i autoaatyoznych.

Klucz sortowania

Znajęc porzędak kartoteki nie zawsze Jednak nożna uzyskać 
dokładnę informację o poszukiwanym zapisie. Na przykład znajo
mość faktu, że poszczególna strony księżki telefonicznej zawia- 
raję zapisana w porzędku alfabetycznym nazwiska abonentów nie 
zapewnia nsn możliwości przeszukiwania księżki według ulicy, 
nuaaru domu, czy zawodu abonenta. Analogicznę sytuację aaay w 
ayatamie infornacyjno-wyazukiwawczyn. poaiadajęcyn np. katalog 
alfabetyczny, który zawiera pałna charakterystyki wyszukiwaw
cza dokumentów, ale uporzędkowany Jest tylko według alfabetu 
nazw autorów. Dażali wiemy tylko, że poszukiwany przez nas do
kument został wydany w róku 1980 i dotyczy budownictwa Jednoro
dzinnego. a nie dysponujemy w tya systemie żadnymi wykazami czy 
kartotekami pomocniczymi,uporzędkowanymi według cech treściowych 
dokumentów lub roku wydania, to katalog tego aystamu ma dla u- 
żytkownika tekę sarnę wartość Jakby był nlauporzędkowany; odszu
kania pożędanago dokumentu mualsłoby się odbywać Jak w zbiorze 
n ieuporzędk owanym.

W kartotekach uporzędkowanych rekordy następuję po sobie 
najczęściej w porzędku wyznaczonym przez relację okraślonę na 
zbiorze wartości znajdujęcych się w polach, wyróżnionych Jako
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tzw. klucze eortowanla; aóifl alę. łe kartoteka Jast uporządko
wane według tego klucza. W podanye powyłe] przykładzie ketelog 
jest uporządkowany wadług klucze, któryw Jest nazwa autora do- 
kueentu, porzędek rekordów Jeet wigc wyznaczony przez relację 
porzędku alfabetycznego okreólonę ne zbiorze nazwisk.

Drugorzędne klucze sortowanie

Dełell chclelibyówy przeszukiwać kartotekę według Innego 
pola. nlł to które Jeet kluczea aortowanla, czyli pola okreólś- 
Jęcego porzędek kartoteki, to w rzeczywistości nie brakuje пае 
Informcji o strukturze kartoteki, lecz nie Jesteóay w etanie 
określić z góry połołenle /edreeu/ poezukiwanego przez nes ze- 
pleu. Deat to etan określany wlenee w z g l ę d n e g o  p o 
r z ę d k u  e w o b o d n e g o .  Kartoteka Jest uporzędkowana 
według Jednego pola, lecz nie letnleje żaden zwięzek aiędzy tye 
porzędklee a oetatecznye porzędklea wartości zawartych w poszu- 
kiwanya przez пае polu. Na przykład katalog systeaatyczny upo
rządkowany według syaboli klasyfikacyjnych przypisanych dokuasn- 
tow aa porzędek ewobodny względea np. roku lub aiejsca srydanla 
dokuaentów.

Między kartotekę uporzędkowanę według danego pole i upo- 
rzędkowanę swobodnie względea tego pola istnieję Jeezcze stany 
pośrednie, wynikejęce z drugorzędnych kluczy sortowania.

Drugorzędny /lub podległy/ klucz eortowenla Jest polea u- 
żywsnya do określenia względnaj pozycji w zbiorze rekordów, w 
których klucz podstawowy /pole porzędkowenia/ poaiads tekę 
saaę wartość. Kartoteka aoże aieć wiele kluczy sortowania. Ka
talog eysteaatyczny aoże np. zawierać karty katalogowe uporzęd- 
kowane mdług syaboll klasyfikacyjnych znajdujęcych się ns tych 
kartach, e wszystkie karty oznekowene tye saeye syebolee eogę 
być naetępnle uporzędkowsne elfabetycznie według nazwy autora, 
tytułu, roku wydenis ltd.

Deżell prowsdziwy przeszukiwanie według określonego syebo- 
lu UKO, to znelezlenle dokładnego położenia Inforwacji ne te- 
lat pożędenego syebolu eoże następlć bardzo szybko, ponieważ 
iłsśnle eyabol klasyfikacyjny Jest podstsarowye kluczee sortowe-
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п1в. Podczas jednak przeazuklwanle iradług nazwy autora auelall- 
byóay odnaleźć poczętkl zbiorów rekordów, zawierajęcych poszu
kiwane nazwisko we wazystkich zbiorach przypisanych jedneau aya- 
bolowi klaayfikacyjnaau. W tak dużych i zróżnicowanych zbiorach 
inforaacji. Jakiai aę dokunentacyjna ayetawy inforaacyjno-wryezu- 
kiwewcze,wyszukiwanie według drugorzędnych kluczy sortowanie 
jaat całkowicie nieefektywna. Mogę ona spełniać pawnę rolę «ry- 
azukiwawczę tylko Jako drugi aspekt wyszukiwawczy, przy znajo- 
Boóci elaaantu będęcago podatawowya kluczen sortowania, tzn. np. 
przy pytaniu o kaiężkę dotyczęcę danego taaetu /ayabol klasyfi
kacyjny/, napisanę przez takiego to autora, lub np. praca na ta
ki to a teki tenet, «rydana po roku 1975.

Wyszukiwanie wialoaapektowa

Zarówno wyróżnianie pól. które aaję pełnić rolę kluczy.
Jak i uatalanie sposobu przyporzędkowenie tyn polon okrsAlonych 
wartoóci odbywa się w drodze przyjęcie odpowiedniej konwencji. 
Na ogół na klucze wybierane eę pola nożliwa do ustalenie w każ
dym rekordzie i najczęściej wykorzystywane lub najważniejsze.
Na przykład, keiężkę telefoniczna przeszukuje się najczęściej 
według nazwy abonenta, tj. nezwiske właściciela lub nazwy ins
tytucji. W systsnach infornecyjno-wyezukiwewczych trudno Jest 
nieraz ustalić, który elanent rekordu powinien stanowić klucz 
sortowania, gdyż uwzględniajęc potencjalne zapotrzebowanie u- 
żytkowników należałoby zapewnić co najmniej kilkę kluczy sorto
wanie, umożliwiajęcych dostęp do dokumentów np. poprzez nazwis
ko autora, cechy treściowe, tytuł itp. W tye celu w eystamech 
tradycyjnych należałoby sporzędzić dla Jednego zbioru danych 
tyle kartotek, ile istniaje w rekordzie pól zawierajęcych war
tości będęca potencjalnymi danymi wyszukiwanymi przez użytkow
ników. Kartoteki ta najlepiej aporzędzić w postaci kartotek 
indeksowych, podajęcych obok pola będęcego kluczem wyszukiwa
nia tylko adres dokumentu w kartotece podstawowej; eę one więc 
kartotekami pomocniczymi w stosunku do kartoteki podstawowej, 
zawierajęcej pełny zestaw elementów opisu. Typowym przykładam 
tak zorganizowanego zbioru może być wydawnictwo bibliograficz
ne z wezelkiai wykazami indeksowymi. Stworzony Jest więc w ten
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epoeób epójny układ kartotek, uaołllwlejecy odazuklwenla danych 
według wielu aspektów, np. według nazwiska autora, wydawcy, llu- 
atretors, tytułu, serii wydawniczej Itp., e z drugiej strony 
doatarczajacy nsa przynajanlaj w jednaj kartotece pałn« charak- 
teryatykf każdego dokuaantu.

Wprowadzenia odpowiednich środków technicznych /wachanlcz- 
nych 1 autowatycznych/ do ayatawów inforwacyjno-wyazuklwawczych 
bardzo uprościło organizację zbioru 1 unożllwlło usprawnienia 
procesów wyszukiwania potrzebnych infornacji w obrębia zbioru . 
Bezpośredni dostęp do poszczególnych alenantów pozycji /rekordu/ 
zapewniony dzięki tyn środkon, unożllwla wyszukiwania pozycji 
według tylu aspektów /kluczy/, ns ile alenantów wyszukiwawczych 
została podzielone zawartość pozycji, przy czyn wyszukiwania to 
dokonywane Jest ne Jednyn zbiorze podatawowyn, zawiarejęcyn peł
ny zastaw alenantów wszystkich pozycji baz konieczności tworze
nie dodatkowych kartotek ponocnlczych. Możne w tan sposób uzy - 
kać infornecję o dokunantach Jednocześnie według kilku kryteriów 
wyszukiwawczych, np. dokunanty ne tanat budownictwa Jednorodzin
nego, wydane w 1980 r., w Języku polekln. itp.

O tyn, które alenenty rekordu nsję służyć Jako ewentualna 
aspekty wyszukiwawcza /klucze/ należy zadecydować przy projek
towaniu kartoteki. Jako że nie wszystkie tarniny wchodzęca w 
skład rekordu nuszę być przadnlotan wyszukiwanie. Ne przykład 
zapis infornscji na kartach obrzażnla dzlurkowsnych obejnuje 
zapis tekstowy /odkryty/ 1 zapis kodowany. Zepia tekstowy obej
nuje wszystkie dene o dokunencia, które chcany unieście na kar
cie /także ta,która sę kedowena/, e zapis kodowany obejnuje tyl
ko ta alenenty. według których prowadzone noże być wyszukiwania. 
Podobnie w systanach zsutonstyzowsnych, np. w systeaie “Konfe
rencja* w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej ne 14 pól 
«ryróżnionych w opiele dokunantu, tylko 5 z nich służy Jako klu
cza wyszuklwenls: tytuł, nlajsca odbycia konferencji, crgsnlze- 
tor, data oraz słowa kluczowe.

środki techniczne wprowadzone do systanów infornscyjno-wy- 
szukiwewczych zapawnlaję więc n.in. npżliwość wieloespektowago 
wyazuklwenls, przy Jak najoszczędnieJszyn zspiala infornacjl.
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ORGANIZATION OF INFORMATION SET AS THE ELEMENT OF 
THE LANGUAGE OF INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM

S u w a r y

There is coneidered structure of an inforaation set. Folio* 
wing elements ere distinguished and defined: sat, file, record, 
field and subfield. There is presented e way of arranging- re
cords into a file and files into coapect structure asking a eat. 
An attempt -was taken to treat organization of file and of sat as 
elements of system's language. Types of file's organization and 
sorting keys ars described. There are indicated some relations 
existing between orgenizstion of records in a set and also:
1/ organization of fields in a record, 2/ retrieval methods in 
a given system /firet and next keys of sorting/, 3/ technical 
tools used in a given systam.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРШЩИОННОГО МАССИВА КАК ЭЛЕМЕНТ ЯЗЫКА 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ

Ре г в н е

В статье обсуждается структура информационного массива. 
Выделяются и определяются следующие элементы: массив, картоте
ка, рекорд, поле и подполе. Представлен способ организации ре
кордов в фаИл и файлов в одну совместимую систему составляющую 
массив. Был принят опыт считать организацию файла и массива 
как элементы языка системы. Обсуждены разные виды организации 
файла и ключей сортировки. Указаны отношения происходящие меж
ду организацией рекордов в массиве а: I) организацией полей в 
рекорде, 2) поисковыми методами данной системы (первый и осталь
ные ключи сортировки), 3) техническими средствами используемы
ми Б данной системе.
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M A T E R I A Ł Y P R Z Y C Z Y N K I

MARTA GRABOWSKA. ANNA SITARSKA
Instytut Blbllotekoznswstwe 
1 Inforaacjl Naukowej UW

NOWE CZASOPISMO BRYTYOSKIE POŚWIECONE PROBLEMOM INFORMACOI 
W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Zagadnienie informacji w naukach społecznych 
przedmiotem nowego czaeopiema brytyjskiego 
'Social Science Infcreation Studies'. Kwar
talnik pod redakcja T.O. Wilsona, N. Robertee. 
London: Butterworthe 1980-

Pojewienie sia nowego czmeopiema naukowego trzeba dziś przyj
mować z mieszenymi uczuciemi: z rezerwę, ze względu ne niepokoją
ce iloćciowe naraetenie publikacji i jadnocześnie co raz to nowe 
utrudnienie w docieraniu do nich: z radościę poniewa;t z reguły - 
jeśli czeeopiemo jeet dobrze pomyślana - nowy periodyk naukowy 
jeet sygnałem ukeztełtowania się i wyodrębnienie nowej dziedziny 
lub specjalności badawczej.

Takim sygnałem jest nlewętpliwie nowe brytyjskie czasopismo 
'Social Science Information Studies' pod redakcję Toma O.Wileons 
i Normane Robertsa, którego pierwszy numer ukazał się jeeienię 
/październik/ 1980 r.
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Podczas swójago krótklago tycia nauka o Informacji nauko->
«rej była związana przada wazystklm z problemami Informacji w 
beukach ścisłych l technicznych. Problaay ta były na tyle trud
ne. a Jadnocześnla na tyła clakawa. ta angatowały zalntarasowa- 
nla badawcza wielu naukowców najpiarw w aamych naukach ścisłych 
1 technicznych,s pótnlaj badaczy w dziedzinie informacji nauko
wej. W rozwiązywaniu tych problemów trzeba było Jednak alęgać po 
metody badawcza nauk społecznych.

Obecnie nie ma wątpliwości, ta zjawlako Informacji 1 proca- 
ey komunikacji są przedmlotea badaó nauk apołacznyoh 1 ta nauka 
o Informacji naukowsj uplasowała slą wśród tych nauk. Zjawisko 
to uświadamia, ts dalsza badania w  dziadzinie informacji nauko
wej opierać się będą na metodach 1 technikach badawczych nauk 
społecznych. Nauki techniczna 1 ścisłe były claka«rym polaa ba
dawczym lecz nie mogły one wiele zaoferować nauce o informacji 
naukowej Jeśli chodzi o bazę metodologiczną. Na ścisły związek 
metodologiczny nauki o informacji naukowej 1 nauk apołacznyoh 
wskazują stosowana Jut obecnie azaroko w nauce o Informacji nau
kowej tskla metody zaczerpnięta z nauk społaciaiych. Jak: metody 
Jakościowe, badanie przez działania, ltd. Po określa całkowitej 
prawls separacji nauki o Informacji naukowej od nauk społecznych 
znajdujemy obecnie coraz bogatsza relacja między nimi takta w za- 
kreale teorii,Jak i działalności praktycznej. Toa Wilaon we wstęp
nym artykule do nowego czasopisma «r/mlanla trzy aspekty tego 
związku t
- posiłkowania się metodami badawczymi nauk społecznych do badaó 

zjawisk w dziadzinie Informacji naukowej;
- podejmowania przez środowiska badawcza w naukach społecznych 

problemów z zakresu Informacji naukowej 1 rozwiązywanie Ich, 
np. aspekty ekonomiczna zjawiska Informacji naukowej, problem 
wolności 1 niezależności Informacji, zjawiska etyczna w korzy
staniu z zeeobów Informacji, ltd.;

- zalntaraeowanie nauko«K:ów w dziadzinie Inforaacjl naukowej ba
daniem problemów Informacyjnych występujących w  naukach społe
cznych, np. potrzeby Informacyjna pracowników słutb socjalnych 
1 twórców praktyki społecznej Jako użytkowników Informacji.
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ZadaniOM no«ago czaaoplaaa brytyjakiego Jast prazantowanla 
tych władnie zjawiak.

Trzy plarwaze nuaary 'Social Sclenca Znforwation Studlaa' 
/SSIS/ pozwalaja Ju± na aforaułowanla watępnaj charakteryatyki 
tago czaaopiaaa. Dla uzyakanla obrazu opublikowanych Jul nuaa- 
rów zatrzyaaay alf kolajno na dharaktaryatyca zaapołu ludzi 
współtworzących SSZS, tj. redaktorów, rady radak'cyjnej 1 autorów, 
następnla oplazaay poatać wydawnicza czaaopleaa oraz dokonany 
przagladu tsaatykl raprazantowansj w opublikowanych dotąd nune- 
rach.

T¥»órcy i Redakcja

Obok twórców 1 zsrazan redaktorów SSZS - Tona O. Wilsona 
1 Nornana Robertaa, którzy reprezentuję órodoWlsko Uniwersytetu 
w Sheffield, za pozion 1 zakres czssoplsna, a więc za Jego obli
cza narytoryczna,odpowiada Rada Redakcyjna składajęca się z nię- 
dzynarodowego grons pracowników unlweraytackich azkół bibliote
karskich. W  Rsdzla tej donlnuję oczywiście Brytyjczycy i Aaary- 
kanla, ale sę tan tskla dwla osoby z Australii oraz po Jadnyn 
przadstawlcialu Danii, Francji, Kanady i RFN. W  gronla tyn znaj
duję się nlędzy Innynl profasorowla: R. Grsan z Uniwersytetu Po
łudniowej Kaliforn!, P. Wasaernan z Uniwersytetu Marylandu oraz 
G. Wsrslg z Prała Unlvarsltat w Barllnls Zachodnia.

Wśród autorów, których artykuły znalazły się w pierwszych 
trzach nunarsch SSZS, identyfikuj any niaosl sanycb autorów bry
tyjskich /tylko Jedna sutorks z USA/, co Jast zrozunlała, zwalyw- 
szy poczętkowy atap rozwoju czasoplana. Autorzy aę w większości 
wykładowcanl będl pracownikani Instytutów badawczych w zakresie 
rólnych apacjslności nauk społecznych /socjologia, akononia, po
litologia, geografia, bibliotekoznewstwo 1 nauks o Infornscji 
naukowej/, ale takie sę wśród nich Infornatycy 1 bibliotekarza 
praktycy. 0 kaldyn autorze znajdujany zwięzłę notkę inforascyj- 

nę, która pozwala zorientować się w  zakreaia wykształcania 1 
zainteresować badawczych autora, a takie w przebiegu Jego pracy 
zswpdowaj. Dotychczasowy zastaw autorów wyraźnie poświadcza rea
lizację założenia twórców SSZS o preferencji zagadnlaó warsztatu 
badawczego.
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Postać wydawnicza

SSIS Ja'at kwartalnlkiaa. Szata graficzna czaaopiaaa Jaat 
staranna 1 alagancka /dobry papiar 1 Jasny, funkcjonalnla u- 
kształtowany druk/. 3ast to zaaług« wydawcy czasoplsaa, któryś 
Jast znany za swaj staranności Buttarworths. KaZdy nuaar. śred
nio o objętości 60-70 stron, óbajwuja 3-4 artykuły, esej poświę
cony przaględowi publikacji niesaaoistnych na wybrany tenat o- 
raz dział recenzji. Ns azczagólnę uwagę zasługuję alaaanty kon- 
pozycji inforaacyjnaj tego czasopisaa. Składaję się na nię: 
inforaacja o bibliografiach analitycznych,rejestrujęcych zawar
tość SSIS /podawana poczęwazy od drugiego nuaaru ns stronie ty
tułowej po spisie treści - aę to Jak dotęd: "Library and Infor- 
aation Science Abstracts’ i "Sociological Abstracts"/, wspoania- 
na inforaacja o autorach /aktualna niejace pracy w tytulaturza 
artykułu oraz notka inforaacyjne w przypiaia/, streszczania 
autorskie poprzadzajęca artykuł, wreszcie cytata wydawnicza 1 
objętość poprzedzajęca kaZdy artykuł.

Taaatyka i ujęcie artykułów

NajwaZnisJszę cachę opublikowanych dotęd aatarlałów w SSIS 
Jest doalnecja problenów warsztatu badawczego. Dotyczy to zarów
no proporcji w tawatyce artykułów. Jak i akcentów w ujęciu po
szczególnych opracować. Nawet w tych artykułach, których głównya 
przedwiotaa nie Jest problew watodologlczny, nacisk kładzie się 
ns probleaatykę badawcżę. Tan walor wart Jast azczególnago pod- 
kraślanis, zwłaszcza w naszej sytuacji, kiedy nazbyt częato spo
tykany aię z aatariałami dotyczęcyai badaó inforaacyjnych lub 
bibliotekoznawczych,gdzie autorzy ogranlczaję się do prezenta
cji celów 1 wyników badać. Nie ujawnia się przy tym Żadnych 
szczegółów warsztatu, a tym samym uniemożliwia w znacznym stop
niu ocenę wiarygodności i poprawności rezultatów pracy badawczej 
autorów.

Prezentowana w czaaoplśnle problemy badawcze w większości 
dotyczę zagadniać technik badcmczych, czy taZ szarzaj, tych ela- 
mantów procedury badawczej, która wlęZę się z doborsa sposobu 
zdobywania danych o badanym obiekcie, przygotowaniem narzędzi
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badawczych, organizacja zbioru danych 1 opracowaniaw atratagii 
właściwego ich wykorzyatanla. Oo artykułów zajwuj«cych aię tywl 
zagadnleniawl, a dajgcych Jadnoczaónia najazarazy horyzont, ne- 
laZy artykuł «^kładowcy aocjologil na Politechnice OxfordzkleJ, 
Michaela Brannera. utytułowany: ‘Problawa in Collecting Social 
Data: a review for the inforwation reaearcher” /'Problewy gro- 
aadzenia nateriału badawczago w naukach apołecznych: przagl^d 
dla badacza w dziedzlnla inforwacjl naukowej*/- w nuwerze trze
cia . Autor podejmuje ezerokg dyekueję nad apołecznyai i pay- 
chologlcznyai eapekteai doboru tachnikl badawczej w naukach 
apołecznych, azczególnie odwołuje eię do układu badacz - reepon- 
dent wywiadu badawczego. Konkluzje Brennera etwierdzejgce nleod- 
townoóć koaplaaenternego etoaowenle kilku technik zyaklwanle da
nych nla a« neturelnie odkrywcze, ale rozważenie nad procedury 
cblerenie danych przez badacze w dziedzlnla Inforaecjl naukowej 
- danych z nauk apołecznych - 1 uwypuklenie apecyflkl tego włeś- 
nla dziełenle, ekładej« alg na lntereauj«cy artykuł.

Zupałnla inny punkt widzenie ne bezę aatarlełowę nauk apo- 
kacznych prezentuje artykuł znanego blbllotekerza brytyjaklego, 
ibecnla dyrektora Dziełu WypoZyczeó narodowej Biblioteki BrytyJ- 
iklej Maurlce'a Line'a. Line przedatawla wyniki badeó nad atruk- 
Eurę piśmiennictwa w dziadzinie nauk apołecznych, przeprowadzo- 
tych w oparciu o enelizę cytowaó /*The Structure of Social Sclen> 
;e Literatura ee Shown by e Large-ecala Citation Analyele*/- w 
lumarze drugim . Artykuł tan przynoal bardzo ciekawe epojrżenia 
le obiekt bedany, choć ze względu ne podetewy Źródłowe oraz ne 
conkluzja płynęce z badeó budzić mołe pewne odczucie polamlczne. 
ledneklot Jeet to przede wezyetklm znakomity obraz struktury e- 
lellzy cytowaó.

Calem badaó opisanych przez Llna'a było sformułowania 
mlosków ocenlajęcych walory 1 efektywność słułb informacyjnych 
;ypu pochodnago w dziedzinie nauk apołecznych. Analizę przepro- 
•adzono na metarlale obajmujęcym S9 tys. cytowaó. zeczarpnlę- 
;ych z 300 wydawnictw zwartych oraz z artykułów pochodzęcych ze 
.40 czasopism z nauk społecznych - niestety wyłęcznle englojęzy- 
iznych. Autor szczegółowo przedstawia kryteria doboru swojej ba- 
:y źródłowej nie ukrywajęc JeJ ogrenlczeó. Analiza cytowanago

103



piśmiennictwa przedstawiona Jaat w następujących aspektachi roz- 
proazania i koncentracja cytowart, częstotliwość występowania aa- 
tariałśw z określonych czaaopiaa i odwrotnie - występowania cy
towanego piśmiennictwa w danych czaaopiaaach, wreszcie powięże
nia przedmiotowe cytowanej literatury i powiężenia wg Języków i 
krajów publikacji. Szczególna, uwagę zwrócono na wykrycie różnic. 
Jakie zachodzę w matariałach cytowanych w kaiężkach w stosunku 
do cytowania w publikacjach czaaopiśmianniczych. Wnioski prakty
czne ocaniaję obecne informatory pochodna dla nauk społecznych 
Jako dalece nieadekwatna i niazadowalajęca z punktu widzenia za
sięgu formalnego a takża merytorycznych i ilościowych kryteriów 
.doboru bazy czaaopiśmienniczej. Oadnoczaśnia, przy tych niedos
tatkach ujawniono znaczne pokrywania się zakresów i zasięgów: 
Językowego i terytorialnego podstawowych źródeł informacji pocho
dnej dla nauk społecznych. Lektura tego artykułu zachęca do stwo
rzenia bazy dla wniosków porównawczych, które byłyby odniesiona 
do piśmiennictwa tworzonego i wykorzystywanego przez nasze śro
dowiska w naukach społecznych.

Przedmiotem dwóch innych artykułów aę dana ilościowa: sta
tystyczne i numeryczne w  naukach społecznych: publikacja Cathe
rine Hakia: "Zintegrowana systemy danych społecznych: rola spi
sów powszechnych Jako źródeł danych społecznych, demograficznych 
i ekonomicznych w Wielkiej Brytanii" /"Integrated Social Oats 
Systems: The Rola of Household Cenauaea and Surveys aa Sources 
of Social, Demographic and Manpower Data in Britain*/-w numerze 
pierwszym oraz artykuł’Alice Robbin zatytułowany "Sposoby uprzy
stępniania skomputeryzowanych baz danych statystycznych użytkow
nikom z nauk społecznych" /"Strategies for Improving Utilization 
of Computerized Statistical Data by the Social Scientific Commu
nity”/ -  w numerze drugim . Oba artykuły, choć opiaraję się na re
aliach brytyjskich, poruazaję wiele spraw ogólnych zwięzanych z 
wykorzystaniem danych ilościowych w badaniach społecznych, a 
zwłaszcza poszukiwaniem sposobów ułmtwiania badaczom drogi zdo
bywania danych i wykorzystywania aatariałów powstajęcych w  toku 
praktyki życia społecznego.

Ponadto, w odrębnę grupę układaję się artykuły poświęcone 
charakterystyce prac informacyjnych zwięzanych z określonym
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praktyczny!» klerunklea działania, np. funkcjononania oórodka 
poradnictwa aiaazkaniowago.aiędzynarodowaj bankowości czy bazy 
konputarowaj "Econonica Abatractn International*.

Przeględy teaetyczne i recenzje

W dziale przeglądów tematycznych /Eaaay Review/ znalazły 
się. Jak dotęd. trzy duła opracowania /po Jadnya w  kaidya nume
rze/ prezentujęce wybrany problea i Jego odzwierciedlenia w naj
nowszym piśmiennictwie. Oest to dość ciekawe forma recenzji wie
lu publikacji dotyczęcych tego samego problemu badawczego z u- 
względnieniem róinego rodzaju konferencji, apotksń oraz innych 
wydarzeń i zjawiek odnoszących aię do temstu eseju.

W numerze pierwszym znejdujemy omówienie problemu ayatamów 
informacji on-lina w dziedzinie prawa na terenie Europy /*Legsl 
Information On-Line in Europe*/ autorstwa Gillian Bull z Uniwar- 
sytetu и Sheffield. Konkluzje autorki co do najbliższej przysz
łości B9 pesymlatyczne: przeszkoda tkwi głównie w niechęci użyt
kowników do uczenia aię nowych zachowań informacyjnych i do ko
rzystanie z ayatemów, które wymagaję dodatkowych umiejętności z 
Ich strony.

W numerze drugim zemieazczono obszerne sprawozdanie z pro
wadzonych od kilku lat w Królewskiej Szkole Bibliotakoznawstwa 
w Kopenhadze badań nad zachowaniami użytkowników bibliotek pu
blicznych oraz nad formami 1 sposobami wyrażania przsz nich swo
ich potrzeb informacyjnych w zakresie litarstury pięknaj /*Cogni- 
tive Psychology and Converastlooal Analysis: their application 
to userlibrarian negotiations and information aaerch procadures”/. 
Badanie te prezentowane już па różnych spotkaniach międzynarodo
wych /m.in. na Międzynarodowym Forum Naukowym poświęconym Infor
macji Naukowej w Oslo w 1979 roku/ oparta sę na protokołach roz
mów bibliotekarza z użytkownikiem. Analiza tych protokołów po
zwoliła stworzyć nowę, ekaperyaentelnę klasyfikację litarstury 
pięknej, ułatwlejęcę użytkownikowi dobór preferowanych przez 
nich treści. Badania nadal trwaję.

Esej w  numerze trzaclm jest swego rodzaju żartem /numer ten 
ukazał się pierwszego kwietnia/ na temat: narkotyki a Informacja
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naukowa/I/. Rozważania wokół istnlejęcaj /a noże nie/ rozprawy 
Petera Mannloge pt. "The narc'e game: organizational and Infor
mation limits on drug law enforcement* ettuje bliżej nle zneny 
w nauce о Informacji naukowej Alexander Kelly z Instytutu Herme
neutyki Egzystencjalnej /Inetltute of Exlstentiel Hermeneutics I/.. 
A mówi się, że Brytyjczycy nie maję poczucia humoruI...

Wreszcie rubryka recenzji /Book.Reviews/, Znajdujemy tan o- 
plnle na temat najciekawszych wydawnictw zwlęz^nych z temetem 
czasopleme /Jek dotęd wyłęcznle mnglojęzycznych/. wśród omówio
nych publikacji znejduję elę zarówno takie keiężkl^Jak np. R.A, 
Zeller, E.G. -Carminee: Maasurement In the social science: the 
link between theory end data, Cambridge, 1980, czy T.O, Welns- 
hell: Menagerlal communication: concepts, approaches and tech
niques, London 1979, Jak również wydawnictw informacyjnych ta
kich, Jek np. Tze-chung LI: Sociel science reference sources: 
a prectlcal guide, WSetport 1980, czy G,M. Stewart: Personal so
cial services bibliography, London 1980, Redakcja dopuszczę wię
cej niż Jednę recenzję na temat tej samej publikacji o ile repre
zentuję one różne opinie na t'mat omewianego dziele,

SSIS Jest dobrę i pożytecznę inlcjetywę. Wkrótce ukażs się 
kolejny numer tego czesoplsme.
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HANNA UNIE3EWSKA
Biblioteka Szkoły Głównej 
Planowania i Statyetykl

BIBLIOGRAFIE EKONOMICZNE W EUROPEJSKICH 
KRAJACH SOCJALISTYCZNYCH 

Informacja 1 charakteryetyka ogólna

Tekat refaratu /komunikatu/ wygłoszonego 
na Zebraniu Redaktorów Blbllogrefll Ekono
micznych, zorganizowanym przez ICSSIO /In
ternational Commlttea for.Social Science 
Information and Documentation/ w Paryżu, 
21 - 22 kwietnia 1981 r.

Wśród europejskich krajów socjalistycznych, systematyczna 
działalność bibliograficzna w dziedzinie nauk ekonomicznych po 
1945 r. najwcześniej została zorganizowana w Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej /1946/. W Związku Radzieckim dzisłalncćć te 
prbwsdzons byłe w szerokim zakresie nauk społecznych przez po
przedniczkę Instytutu Informacji Neuk Społecznych - INION AN ZSRR, 
Jakę była Fundamentalna Biblioteka Nauk Społecznych /Fundamen- 
tal’naja Biblioteka Obecaetvennych Nauk/AN ZSRR w Moskwie. Nieco 
później podjęte zoatsły prace w tym zakresie w Czechosłowacji na 
Węgrzech 1 w NRO, a także w Bułgarii. Nie Jest mi znana nstomiest 
działalność na tym polu w Rumunii.

W Poleca od 1946 roku ukazuje się dwumiesięcznik pod tytułem 
'Przeględ Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego" obejmujący 
książki 1 artykuły wydana w Polsce 1 wybór piśmiennictwa zagrani
cznego. Jest to bibliografia w układzie aystamatycznym, s więk
szość ppzycjl bibliograficznych zaopatrzona Jeat w zwięzła adno
tacja treściowa. Posiada roczna Indeksy autorski 1 przedmiotowy. 
Bibliografia ta przeznaczona Jeat przśda wszystkim dla studentów, 
młodszych pracowników nauki 1 praktyków. Najczęściej wykorzysty-
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wane Jaat przaz plaz^cych praca dyplomowe 1 doktorakla. Nla 
Joat kompletna w zakraala polaklago plialannlctwa ekonomiczne
go, wybór piśmiennictwa zagranicznego ma charakter aelekcyjny
1. Jak alę wydaja, reprazantatywny. O ość azaroko uwzględniana 
Jaat literatura radziecka i czeaka, w nlaznacznya atopnlu tak
ie bułgaraka. Uwzględniana aę publikacja węglerakla,ala z u- 
wagl na bariarę Językowę tylko te, które aę wydawana w Językach 
bardzlaj dostępnych. Rejaatrowana aę również artykuły z podsta
wowych czasopism z krajów zachodnich i pawna liczba kalężak wy
danych na zachodzie wybranych przez bibliografów.

Omawiany dwumiesięcznik okresowo zamlaazcza również Infor
macja rozazarzajęce Jego ograniczona pojemność Informacyjna. 
Podaje omówienie polskich bibliografii specjalnych,obejmujących 
węższa zakresy tematyczne /praca, handal, apółdzlalczość, staty
styka, demografia finanse 1 Inne/, a także.podaje Informacje o 
aiędzynarodowych bibliografiach ekononlcznyoh 1 innych biblio
grafiach zagranicznych o pokrewnym zakraala.

"Przaględ" wydawany Jeat przez Paóatwowe Wydawnictwo Ekono
miczne, Jednakże od 1951 r. ma śclała powiązania z Biblioteką 
SGPlS - Centralną Biblioteką Ekonomiczną w Polsce. Współpracow
nikami Komitatu Redakcyjnego są pracownicy neukowl SGPlS 1 In
nych Instytucji, specjalizujący się w zakraale poazczagólnych 
gałęzi nauk ekonomicznych.

"Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomlcznsgó" Jaet 
wydawnictwem Informacyjnym przeznaczonym dla użytkownika polskie
go. Nie wyodrębnia lltarstury polaklaj, nie stosuje tłumaczeó ty
tułów, adnotacje są w Języku polskim, podobnie Indaksy 1 inna 
spisy poaocnlcze. Mimo to około 150 egzemplarzy czasopisma wysy
łana Jest za granicę w drodze abonamentu lub wymiany.

Można uważać, że dla zagranicy szczagólnls Interesująca 
Jest informacja o polskiej literaturze ekonomlcznaj. Usytuowa
nie redakcji "Przeglądu" w Państwowym wydawnictwie Ekonomlcznya 
Jest pewnym zabazpiaczanlam stabilizacji publikacji, ala równo
cześnie nakłada poważne hamulca wynikająca z rażlmu oszczędnoś
ci obowiązującego wydawnictwo państwowa, azczagólnla w stosunku 
do publikacji nierentownych, co nla pozwala na rozszerzanie 1 u- 
doskonalenla działalności, na unowocześnienie metod pracy, które
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eą  -  «rclQż - nie tylko tradycyjne 1 odbiegające od aiędzynero- 
dowych standardów, ale aeja wyraźny charakter pracy z epoki aa- 
nuftktury.

W  Czechoełowecji prace w zekreeie bibliografii ekonoaicz- 
nej prowadzone aa przez dwie centralne biblioteki ekonomiczne - 
Uatredna Ekonoaicke Kniźnica w Bretyałewie /dla Słowacji/ i 
Uetfedni Ekonoaicke Knihovna w Pradze /dla Czech/. Najbardziej 
trwałym wydawnictwem informacyjnym Jeat miesięcznik "Novinky 
Literatury-Ekonoaie* /poprzednio "Bibliografie Ekonoaicke Lite
ratury*/ ukazujęcy aię od 1960 r.

Szczególnie duźę aktywność w zakresie działalności biblio
graficznej przejawia Centralne Blł>lioteka Ekonomiczna w Bratys
ławie wprowadzajęc automatyzację w zakresie działalności infor
macyjnej. Wyrazem tej działalności Jeat utworzenie /na bazie 
zbiorów krajowych/ systemu EKOINOEX, który nie aa formy biblio
grafii tradycyjnej, stenowi bazę do tworzenia aalektywnaj dys- 
trabucji informacji.

Niezależnie od tego Centralna Biblioteka Ekonomiczne 
w Bratysławie prowadzi ayateaatycznę działalność w zakresie re
trospektywnej bibliografii piśmiennictwa ekonomicznego w Czecho
słowacji oraz liczne bibliografie tematyczne /a.in. wa współpra
cy z Bibliotekę SGPiS ne temat integracji ekonomicznej krajów 
eocjelietycznych/.

W ZSRR działalność zwięzanę z bibliografię piśmiennictwa 
ekonomicznego radzieckiego i literatury ekonomicznej zagranicz
nej / 0  zsaięgu międzynarodowym/ znacznie wyprzedza powstanie 
Instytutu Informacji Nauk Społecznych - INION i rozpoczęcia 
ayatematycznych prac w tym zakreaia prowadzonych od 1973 r. 
Obecnie ukazuje się "Novaje inoatrannaja literatura po obaćaa- 
tvennym naukem - Serie Ekonomika", "Novaja sovatskaja literatu
ra po obaceatvennym naukam - Seria Ekonomika", RefarativnyJ 
iurnal: "Obicaatvennye nauki za rubaźom - Seria 2: Ekonomika" 
/od 1972/ oraz podobny R.Ż. "Obscaatvannye nauki v SSSR - se
ria 2: Ekonomikę' /1973/. Oednakźe - Jsk wspomniano - w zbio
rach Biblioteki SGPiS w Warszawie znajduję się dwa pierwsza wy
dawnictwa bibliograficzna. Już od 1965 r. uzyskiwana w drodze
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bezpośredniej wyeleny od FundaMentalneJ Biblioteki Nauk Społe
cznych AN ZSRR» z tya ±e początek tej działalności nie Jest ne« 
zneny. Wydawnictwa te przezneczona były niewątpliwie przede 
wazyetklw ne ulytek krejowy.

Zamierzenia i molllwości INION, azczególnle w zakreale 
tworzenie Mlgdzynerodowego Syatemu Informecjl o Neukech Społe
cznych /Syetem regionalny dla krejów eocjallstycznych/ mogłyby 
być temetem oeobnego opracowania przygotowanego przez przedsta
wicieli tej inetytucjl. Molne etwierdzlć, ±e molliwoścl INION 
aę znacznie większe nil molllwości działania w tej dziedzinie 
w innych krajach socjalistycznych. Stworzenie syetemu reglonal- 
.nego Jest etale Jeszcze w trakcie organizacji, choć Jul w chwili 
obecnej narodowe ośrodki Informacji o naukach epołacznych dzla- 
łajęce /słabo/ w krajach eocjallstycznych mogę wykorzystywać u- 
zyskiwane taśmy magnetyczna z baz danych INION.

Na Węgrzech działalność zwlęzane z tworzeniem bibliografii 
ekonomicznej podjęła Centralne Biblioteka Ekonomiczna na Węg
rzech - Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego Im. Karola Marksa 
/Marx Karoly KSzgezdasśgtudomanyl Intezets, KOzpontl Kdnyvtare/ 
w  Budapeszcie. Biblioteka publikuje w zakresie neuk. ekono

micznych dwa miesięczniki obejmujęca dokumentację literatury 
/bibliografia adnotowana/: "Tajekoztató a kOfeldi KOzgazdasagi 
irodalomrol'B: Bibliografia* 1 wybór abstraktów w Języku wę- 
glerskia “Tajekoztató a kOfSldi Kózgazdasagl irodalomról' A: 
Referatumok*. oraz - co wydaje elę szczególnie wains - biblio
grafię skonomicznę literatury węglereklej ’Magyar Kózgazdaaagl 
Irodalom* /Hungarian Economic Literature*/ publikowaną Jako ro
cznik, niestety z dość znacznym opólnieniem.

Od 1971 r. ne Węgrzech ukazuje elę równie! bardzo cen n e wy
dawnictwo pt. ’Abstracts of Hungarian Economic Llteraturs* /dwu
miesięcznik/, redagowany przez Instytut Gospodarki światowej • 
Дпз11ги1а for World Economics/ Węgierskiej Akademii Nauk.

W Niemieckiej Republice Demokratycznej publikowany Jest 
dwutygodnik: ’Blbliographle, Wlrtscheftewleeenschaften*, publi
kowany przez Bibliotekę WylszeJ Szkoły Ekonomicznej /Hochschule 
far Okonomle/ w Berlinie /Centralną Bibliotekę Ekonomiczną
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w NRO/. Obejmuje on tylko pićmiennictwo ekonomiczne krajów so
cjalistycznych.

Biblioteka Hochechule fO r Okonomie opracowała własny zau
tomatyzowany system informacji w zakresie neuk ekonomicznych i 
ma wyznaczone ewoja miejsce w ramach systemu MISON. Osiągnięcie 
tej placówki eą bardzo interesujęce. Jednakie do tej pory oddzia
ływanie systemu Jest ograniczone /użytkownicy z NRO i Innych kra
jów socjalistycznych/. Zdaniem użytkowników polskich, zakres i 
zssięg bibliogrefii Jest zbyt węski. Natomiast poważnę zaletę te
go systemu Jest tworzenie banku danych i możliwość wyszukiwania 
informacji retrospektywnej w oparciu o włeeny tezaurus, obejmu
jący głównie problemet-ykę ekonomii politycznej socjalizmu.

W Bułgarii zagadnienie informacji o naukach społecznych pro
wadzone sę przez Bibliotekę Bułgarekiej Akademii Nauk. Ukazuje 
się wydawnictwo ebstraktowe "Abstracts of Bulgarian Sciantific 
Literature, Ekonomika i Pravo" /kwertelnik/. Abstrakty opraco
wywane sę w Języku angielskim dla nauk ekonomicznych i francus
kim - dla prawa. W  bibliotekach wyżezych uczelni ekonomicznych 
prowadzone aę prace bibliograficzne o charakterze lokalnym.

Na uwagę zasługuję doświadczenia Biblioteki Instytutu Pi- 
nansowo-Goepodarczego/VIS§ Finansowo-Stopaneki Institut/w Svis- 
tov, gdzia dokonywane eę próby utworzenia własnego systemu in
formacyjnego, zautomatyzowanego, który może zdaniem Jego organi
zatorów objęć cały kraj.

W europejskich krajach socjalistycznych występuję pewne po- 
dobieóatwa i prawidłowości w zakresie bibliografii ekonomicznych. 
Działalność bibliograficzna i dokumentacyjna prowadzona na bazie 
ekonomicznej literatury zagranicznej Jest adresowane przede wszy- 
etkim do użytkowników krajowych. Adnotacje i abstrakty wykonywane 
sę w Językach danych krajów. Celem tej działalności Jest upow- 
azechnienie informacji o literaturze zagranicznej znajdujęcaj się 
w zbiorach bibliotecznych danego krsjCi. Jrudności i ograniczenia 
dewizowe stwerzaję konieczność dokumantowania zbiorów tak by dzia
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łalnoóć bibliograficzny •« zakraaia uzyskiwanych dokusantów czy
niła Ja doatępna dla aozllwle szerokiego grona u^bytkownlków. 
Dlatago też, trzabe uznać publikowana w tej konwencji biblio
grafia Jako wydawnictwa o zadaniach praktycznych 1 lokalnya za
sięgu. Należy zaznaczyć, że Inna aaplracja 1 zaalarzanla as 
działalność INION i systaau MI30N. w raaach którego powstaję 
bibliografia aajęca rzaczywiaty charsktar alędzynarodowy.

InaczaJ przedstawia się sprawa bibliografii 1 dokumentowa
nia własnej literatury ekonomicznej poszczególnych krajów. Ozla- 
łalnosć ta ma istotna znaczenia także dla odbiorców zagranicznych, 
intaresujęcych się plÓDlannlctwen akonoolcznym krajów socjalisty
cznych. Kraje socjalistyczna podobnie Jak inna kraje, których do
robek słabiej przenika do alędzynarodwych baz danych, z uwagi 
D.in. na barlary Językowe, powinny tworzyć wa własnych krajach 
bibliografie i wydawnictwa abstraktowe sajęca na calu dokumenta
cję dorobku krajowego plóaiannlctwa akonomlcznego, a zarazaa do
godna źródło informacji dla zalnterasowanych użytkowników zagra
nicznych.

Oslęgnięcla Węgier i w tym zakreśla aę nejbardzlaj godna u- 
wagi zarówno ze względu na działalność Centralnej Biblioteki E- 
konomicznaj Uniwersytetu im. Karola Marksa,jak przada wszystkim 
Instytutu Gospodarki światowej publlkujęcego "Abstracts of Hun
garian Economic Lltareture".

Należy podkraślić, ża centralne ośrodki informacji 1 doku
mentacji akonomlcznaj wszystkich krajów socjalistycznych powin
ny być stałymi współpracownikami "Międzynarodowej Bibliografii 
EkonomlcznaJ" /Intarnatlonal Bibliography of Economics publiko
wanej przez Międzynarodowy Komitet Informacji 1 Dokumantacjl w 
Naukach Społacznych przy UNESCO - ICSSID/. Dzięki teklaj współ
pracy prowadzonej systematycznie od 1957 r. Biblioteka SGPlS - 
Centralna Biblioteka Ekonomiczna w Polaca poaladc w kartoteca 
zastawianie polskich publikacji akonomlcznych za cały okres 
1957 - 1981.

Poniaważ do "Międzynarodowej Bibliograf11 EkonomlcznaJ* 
wchodzi tylko wyselekcjonowana /choć ralstywnle znaczne/ część 
materiałów, opisy bibliograficzna znajdujęca się w kartotece 
Biblioteki SGPlS stanowię bardziej kqmplatne źródło informacji.
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"Międzynarodowa Bibliografia Ekonoalczna" powinna wlać woZ» 
ność poinformowania swoich użytkowników o Istnlejęcych. publiko
wanych 1 niepublikowanych bibliografiach plialannlctwa akonoal- 
cznago poszczególnych krajów, w tya równlaZ krajów socjalistycz
nych.

Być aoZs waZns byłoby podanie adresów Instytucji odpowie
dzialnych w tych krajach za dzlałslnoić Inforaacyjnę. Dzięki 
tesu latnlałaby aoZllwoóć do rozszerzania w pewnys sensie "po- 
Jeanoicl* Międzynarodowej Bibliografii Ekonomicznej, a zarazem 
stanowiłoby to ułatwienie dis użytkowników Intsresujęcych się 
literaturę akonomlcznę konkretnego kraju. Zalntereeowenla 1 po
trzeby tego rodzaju Istnieję 1 byłoby to proste, a zerszem sta
nowiłoby to praktyczne rozwięzsnle organizacyjne dla redakcji 
"Międzynarodowej Bibliografii Ekonomicznej", które przyczyniło
by się do rozszerzenia zasięgu informacji o piśmiennictwie z 
zakresu nauk ekonomicznych.
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R E C E N Z D E  1. O M Ó W I E N I A

WIELE GŁOSÓW W  OEONYM ŚWIECIE

Probleny przekezywenie infornacji i wiadoności w  społe- 
czeńatwle, czyli konunlkacjl społecznej, były przednioten nię- 
dzynarodowych baderS przeprowadzonych w latach 1977 - 1979 przez 
UNESCO; omawiane przez nas wydawnictwo, zatytułowane "Wiele gło
sów w Jednym ówiecie"^^, zawiera pełne eprawozdanie koócowa z 
wyników tych badaó. Po raz pierwszy zakrojona na tak szeroką 
skalę etudia miały za zadania możliwie wazachatronna wyjaśnie
nie procaaów wzajamnej wymiany wiadomości i poględów między 
ludźmi i społeczaństwami oraz zbadania problamów wzajamnago od
działywania ludzi na siebie. Jakie dokonują się poprzez wymianę 
symboli wszelkiego rodzeju /gesty, obrazy, obiekty plaetyczne, 
słowa lub inna/, która działaję Jako bodźca wywołujęce określo
na zschowania. Końcowy cel badań wyraża lapidarny nadtytuł keięż- 
ki "Przekazywania informacji a epołaczańatwo - dziś i Jutro* o- 
raz podtytuł "0 nowe, bardziej właściwe i bardziaj ekutaczne ra- 
guły informacji i komunikacji apołacznaj na świacia", Oyraktor 
Genaralny UNESCO omawiajęc w przadmowie do wydawnictwa motywy 
przyświacajęce badaniom powiedział m.in., ża w świacie współcze
snym wszystkie kraje sę coraz bardziaj wzajemnie uzależnione, 

ża równocześnie istniejs bardzo wiale niarównomiarności i nie
równowagi prowadzących do napięć i konfliktów, podczae gdy co-

X/,MANY voices, ona world. Towards a naw mora Juet and mora of
ficiant world information and communication order. Londyn: 
Kogan Page 1980, 312 e.
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raz doakonalaze środki techniczne komunikacji epołecznej o 
Nzraetajęcym przecleZ zakreele i zaelęgu nie zaweze eą należy
cie wykorzyetywane dla rozwoju wzajemnego zrozumienie między 
ludźmi.

Do kierowania badehiaai UNESCO powołała apecjalnę Niędzy- 
nerodowę Komieję Badania Problemów Komunikacji Społecznej, w 
skład której weezło 16 oaób - po Jednym przedetawiclelu naetę- 
pujęcych krajów: Francji, Holandii, Irlandii, Ougoeławii, Zwięz- 
ku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Kolumbii, Chile, 
Egiptu, Tunezji, Zairu, Nigerii, Indonezji, Indii i Oaponli. 
Przed Koalaję poetawiono ogromne i trudne zadanie szybkiego 1 
wszechstronnego przestudiowania cełego kompleksu zagadnień ko
munikacji społecznej w nlazmiernie zróżnicowanych uwarunkowe- 
nlach społecznych, ekonomicznych 1 politycznych poszczególnych 
krajów. Podatawowę przesłankę prac podjętych przez Komisję by
ło prawo ludzi i nerodów do pełnej 1 swobodnej wymiany wiadomoś
ci i Informacji; Koalaje dęZyła do rozpoznanie uwarunkowań na 
drodze do realizacji tego prawe.

Członkowie Korniej! prowadzili badania indywidualnie oraz 
uczeatnlczyli w dzleeiętkech spotkań, dyskusji, konferencji i 
esmlneriów o róZnym zeelęgu geograficznym i organizacyjnym, 
poświęconych specyficznym aspektom będż dziełom zegadnień głów
nych. Koaiaja na 8 wspólnych aeajach Jakie odbyły elę w clęgu 
zaledwie Z lat dokonała oceny 1 Integracji uzyskanych rezulta
tów. I tak oto powstała prezentowane synteza wyników badań.
0 zawartości dzieła mówi Jego układ:
C z ę ś ć  I - Komunikacja i społeczeństwo

1. Wymiar historyczny
2. Wymiar współczesny
3. Wymian międzynarodowy 

II - Komunikacja społeczne dzisiaj
1. Środki przekazywania informacji
2. Ro z w ó j infrastruktur
3. Zmienne wzorca integracji
4. Koncentracja
5. Uczestnicy interakcji
6. Nlewepółmlernoścl i różnice

Rozdziały:

C z ę ś ć  
Rozdziały:
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с  z ę Ó  Ć 
Rozdzieły;

IV

C z ę ś ć  V -

Załączniki: 1.

C z ę ó ć III - Р г о Ы е н у  1 rozNlQzanla о wspólnym zasięgu 
Rozdziały:, 1. Błędy w przepływach komunikacyjnych

2. Dominacja w treściach komunikacyjnych
3. Demokratyzacja komunikacji apołacznaj
4. Obraz świata
5. Publiczność i opinia publiczna 
Ramy instytucjonalna i profesjonalne
1. Polityka komunikacji apołacznaj
2. środki materialna
3. Badania naukowe
4. Zawody zwlęzane z profesjonalnę komunikację 

społscznę
5. Prawa i odpowiadzlalność dzlannikarzy
6. Zawodowe normy etyczna 1 prawna 
Koaunlkacja społeczna jutro

A. Miloakl 1 zalecenia
B. Problaay wymagajęca dalazych badać 
Komentarze ogólne /3 wypowiedzi odrębnych auto
rów, członków Komisji/

2. Adnotacja /definicja, modale do studiów komuni
kacji apołacznaj, ayeteay aatelitarne, organiza
cje międzynarodowa zwięzane z komunikację epoła- 
cznę/

3. Międzynarodowe Komisja Badania Probleaów Xoauni- 
kacjl Społecznej /raport formalno-organizacyjny/

Indeks rzeczowo-osoboWy
Komisja zaznaczyła, że w sprawozdaniu nia poaljano żadnych, 

nawet najbardziej spornych kwestii. Jak np.: kontrola paćatwa, 
cenzura. Jednokierunkowy przepływ informacji, koncantracja włas
ności środków przekazu, dominacja kulturalna, wolność 1 odpowie
dzialność prasy, komercjalizacja środków aaeowego przekazu, o- 
chrona dziennikarzy, siła korporecji ponadnarodowych, ewolucja 
i rewolucje techniczna, prawo do komunikowania.

Zważywszy złożoność zagadnień komunikacji apołacznaj prze
prowadzone badania,jakkolwiek rozległe 1 skrupulatne, nie mogły 
wyczerpać tematu. Traktuje eię je zatam jako pierwszy atap, a 
praca Komiaji - zdaniem Dyrektora Generalnago UNESCD - powinny

116



być kontynuowane 1 pogłębiane. Warto wożę przytoczyć. Jakie 
sprewy wywagajęce dalszych badań zasygnalizowano w końcowya 
rozdziale raportu /Część V, B/; ściślejsza określenie zsleZnoć- 
cl zachodzęcych Między krajaal bogatyal 1 blednyal oraz Między 
krajsMl o różnych systeaach społeczno-politycznych: Metody po- 
Moc:y w rozbudowie koMunlkacJl społecznej w krajach rozwijają
cych się; bsrlery Językowe; doskonalenie koordynacji działań 
w sferze koMunlkacJl społecznej: nowelizacja ptraw 1 układów 
aiędzynarodowych regulujęcych sprawy koaunlkacjl społecznej; 
pryncypia zawodu dziennikarskiego; społeczne. ekonoMlczne 1 
kulturalne efekty reklawy; sspakty profesjonalne, etyczne 1 
prawna zbierania 1 rozpowszechniania inforaacjl prasowej: o- 
chrona dziennikarzy: potrzeby krajów rozwljajęcych się oraz 
regionów wiejskich w zakresie wyposażenia w órodki techniczne 
przekazywania InforMacJi; poszukiwanie órodków finansowych ns 
dalszy rozwój koaunlkacjl społecznej.

Oaawlane wydawnictwo ukazuje się na razls w 6 wersjach ję
zykowych - urzędowych Językach UNESCO, tj. anglslskln, frsncus- 
klM, hiszpańskie, arabsklM, rosyjskie 1 chińskie. Będę czynione 
wszelkie starania, by sprawozdanie zostało opublikowane w Jesz
cze innych Językach. Sprawozdanie zostało przekazane nie tylkc 
władzoM odpowledzlalnye za koMunlkacJę społecznę w poszczegól
nych krajach 1 InetytucJOM bezpośrednio z tę dzlałslnoóclę zwlę- 
zanyM; udostępniono Je równleZ organizatorów i pracowników nau
ki wszelkich spacjelnoścl,wchodzęcych w zakres tenatykl studlus, 
organlzacJOM wlędzynarodowya oraz ogółowi społeczeństwa we wszy
stkich krajach.

Dyrektor Generalny UNESCO podkreśla Jak weZne Jest sby do 
procesu kolektywnego wyólenla, jaki zainicjowało przeprowadzone 
studiun, dołęczyli się ludzie wszystkich środowisk społecznych 
1 kulturalnych. Autorzy studiun ogłosili apel o nowy infornacyj- 
ny i konunikacyjny porzędek świata. Sędzę oni, żs dla otrzęś- 
nlęcla się z donlnujęcsj obecnie inercji nuszę zostać wypraco
wane nowe, bardziej adekwatne koncepcje 1 podjęta nowe, bardziej 
skuteczne działania. Z nadejócian nonach reguł, nowego porzęd- 
ku konunikacji społecznej wszyscy powinni nieć noZność swobod
nego przekazywania swojej wiedzy 1 swoich poględów. Wtedy do-
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plero ludzkość dokona decydującego kroku naprzód na drodze do 
wolnoóci i pokoju. Bowlen Jak to doóć drenatycznle sfornułoweł 
we wstępie przewodniczący Koniajl /parafrezujęc H.G. Wellae/ - 
historia ludzkości etaJe się corez bardziej wyścigiem między 
rozwojem komunikacji społecznej a katastrofę; pełne wykorzys
tywanie komunikacji społecznej we wszyetklch jeJ różnorakich 
pasmach Jeat decydujęce dla zapewnienia, by ludzkość miała wię
cej niż hiatorię ... by nasze dzieci miały gwarancję przyszłoś
ci.

Ewa Stolarsko

PROBLEMY INF0RMAC3I NAUKOWEO

W kolejnyn zeszycie z serii 'Praca OIN PAN’ ukazeł się 
tytuł ’Probleny Infornacjl Naukowej’ , którego autorem Jest 
№ c ł e w  Przelaskowskl’̂ .

Praca składa się z sześciu rozdziałów, w których autor 
kolejno onawie: filozoficzne, terminologiczne i klasyfikacyj
ne probleny infornacjl neukowej. Dalej omawiane sę niektóre o- 
gólne problemy dokunentacji /n.ln. informacyjne cechy dokumen
tów, zdolność infornacyjna dokumentów itp./. W delezsj części 
zaprezentowano prawa Lotki, Zipfa Bradfords, Vickery'ego i 
Swedesha. Omówiono też prawo eterzenie się publikacji. Część 
ta poprzedzone Jest krótkim wykładem wybranych zagadniert ana
lizy korelacyjnej.

Następny rozdział poświęcony Jest zagadnieniom komunika
cji naukowej. Autor wychodzęc tu od ogólnych pojęć komunikacji 
przechodzi do zsgadnlert senej komunikacji naukowej, onawiajęc 
n.ln. krótko formalne 1 nieformalne kensły informacyjne, wrsez-

^‘̂W. PRZELASKOWSKl: Problemy infornacjl nmukowsj. Warszawa 1977. 
Prвсе OIN PAN. 245 a.
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cle bariery, występujące w  koaunikacjl naukowej, ze ezczagól- 
nya zwróceniaa uwagi na barierę GOdla.

Końcowe częńci pracy dotyczę problanów ujęcia eyateaowago. 
Stosunkowo duto aiajeca po^ięca eię tu aprzęZanlu w  ujęciu cy<̂  
bernatycznya i wreszcie aatodologli koncepcji eyetaaowaj, nie- 
którya zsgadnianlOB ogólnej teorii eystenów w odni'eeleniu do 
eyeteaów informacyjnych /bariery złoZonoóci systemu, bariery w 
systemach informacyjnych, integracje systemów informacyjnych/,

Oek widać, zakres oniawienych tu zagadnień Jest niezmiernie 
szeroki. Dotyczy właściwie wszystkich istotnych problemów zwię- 
zenych z informację neukowę, komunikację naukowę 1 informatykę. 
Autor rozumie przez inforaetykę - dyscyp^-inę neukowę badajęcę 
strukturę 1 cechy wspólna informscji naukowej oraz prawidło
wości wszystkich procesów komunikscji naukowej. Zaznacza zresz- 
tę, Ze termin Informatykę stosowany Jest w Polsce prawie wyłę- 
cznie w odniesieniu do problemów zastosowania meszyn cyfrowych.

W precy zwraca uwagę obszerny, liczęcy około trzystu po
zycji zestaw literatury dotyczęcy tych problemów.

Jest zupełnie oczywiste. Ze przy takiej różnorodności za
gadnień dobór literatury Jest niezwykle trudny. Szkoda Jednak, 
Ze zabrakło w tym zestawie takich pozycji Jak: T. Saracevic: 
Introduction to Infornetion Science, New York and London 1970; 
Informacje w badaniach naukowych, Warszawa 1972; B.C. Vickery: 
Information Systems, London 1973; E. Negel i Э.К. Newman; 
Twierdzenie GOdle, Warszawa 1966 /ponieważ autor poświęca ba
rierze Gódle ceły podrozdział, warto było podać literaturę, 
które w łatwy spoeób wprowadzałaby czytelnika w meritum spra
wy/; Communication Research In Library and Information Scien
ces, Social Sciences and Technology, Thomas 0. Waldhart and 
Enid S, Waldhart, Littleton 1975. Pozs tym autor mógł podać 
opisy bibliografIczne polskich tłumaczeń wielu pozycji, nawet 
wtedy JeZeli korzystał z oryginału. Dotyczy to np. pozycji De
rek J, da Soils Price, Science since Babylon, 1961 /polskie 
wydenie ukazało się w 1965 r. pod zmienionym tytułem: Węzłowe 
problemy hietorii nauki/ i E. Hut ten:. The ideas of physics, 
1967 /polskie wydenls w 1976 r. pod tytułes: Idee fizyki/ 1 in.

Ponieważ praca ma raczej charakter przeględowy, stanowis
ko eutora wyreZa eię w tym przypadku przede wszystkim poprzez
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dobór Mterleiu 1 sposób Jego zeprezentowanie. Wydsje się, le 
warte podkreślenie sę tu trzy rzeczy: przeględ niektórych 
"prew koBunlkecJl naukowej*, prezentacje załoleó ujęcie syste
mowego i wreszcie takie traktowanie zegadnieó informacji nau
kowej, które po pierwsze pozwala ns uświadomienie eobie wie
lości powięzeó omewienej dyscypliny z innymi dziedzinami wie
dzy, a po drugie - ka:te rozumieć naukę o informacji naukowej 
jako podrzędnę część szeroko pojętej nauki o Informacji.

Olaczago akurat te zagadnienia zwróciły uwagę? 3eśli Idzie 
o rozdział omewiajęcy 'prawa komunikacji naukowej*, to na pewno 
Jego niezeprzeczelnę zaletę Jest to. Ze eię w ogóle w omewienej 
pozycji znalazł. Po prostu trudno było dotąd w literaturze pol
skojęzycznej z zakresu Informacji naukowej trefić na ezerszę 
wzmiankę o którymś z tych praw, nie mówiąc JuZ o systematycznym 
wykładzie. Brak ten szczególnie drastycznie daje się odczuć w 
literaturze o charakterze monograficznym 1 podręcznikowym, tym 
bardziej Ze prawe ts zostały sformułowana etoeunkowo dawno 1 
neleZę do nielicznych uogólnień na gruncie dyscypliny badającej 
procesy komunikacji naukowej. Ich omówienia dokonana w sposób 
Jasny 1 wyczerpujący zostało poprzedzone krótkim wykładem ana
lizy korelacyjnej. Syntetyczna ujęcie, epowodowane zapewne ob
jętością dzieła, nie pozwoliło autorowi na zbyt obszerny komen
tarz. Warto tu uzupełnić. Ze np. prawo Lotki ma zastosowania 
przede wszystkim w odniesieniu do nauk ścisłych /szczególnie 
fizyki i' chemii/, natomiast w przypadku nauk społecznych wyme- 
ge ono pewnych poprawek '. Nie naleZy tych uwag traktować Ja
ko zarzutu, s raczej Jako propozycję. Zęby rozdział ten - od
powiednio poszerzony, m.in. o omówienie szczególnych przypad
ków niektórych praw w odniesieniu do bibliotek, znelazt wresz
cie swe miejsce w monografii poświęconej informacji naukowej. 
Szkoda teZ, Ze w rozdziała poświęconym komunikmcji naukowej 
nie znalazły się przynajmniej krótkie wzmianki o teorii epide
mii Goffmana i teorii zarazy Menzle.

Następnym waZnym zagednieniem, na które warto zwrócić uwa
gę, Jest stosunkowo obszerny rozdział poświęcony problemom o-

X/,LARRY Э. Murphy: Lotka*S Lew in the Humenites. 'Oournel of 
the American Society for Znforeation Science*. 1973 nr 6.
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gólnej teorii eyetemów i podejście eyetenowego w infomecji. Co 
preMrde zagadnienie te Baję Już swoje ugruntowane Biejsce w lite
raturze polskojęzycznej /od prac Oekara Lange poczęwsiry, na tłu- 
Bsczeniach Sadourskiego i Weinbergs skończywszy/, przedstawienie 
ich tutej Bs Jednak swoję wyBOwę. Podkreślone zostało w ten spo
sób znaczenie podejścia syateBowego /ujęcie/ die nauki o infor- 
Becji naukowej. Wbrew pozoroB podejście to często Jeszcze stano
wi dla wielu badaczy nowość, czassBi wręcz Jest im zupełnie obce. 
Cennym, uzupełnieniem taj części byłoby zepewne oaówienie znacze
nie wybranych Betod badań operacyjnych i teorii masowej obsługi, 
tyB bardziej że BSję one zastosowanie czysto praktyczne.

I wreszcie sprawa ostatnia: konsekwentne przedstawianie na
uki o inforBscJi naukowej /inforBStyki/ Jako części wielkiego 
koBpleksu nauk o inforeacji. Z układu dziele wyłania się sto
sunkowo prosty i dość logiczny schemat obejmujęcy zagadnienia 
zwięzene z inforeecję. KoBunikacJa naukowa stanowi tylko część 
koBunikacJi społecznej, ta z kolei wchodzi w skłsd sfsry obejmu- 
JęceJ procesy inforeecyjne w-przyrodzie ożywionej, wreszcie nej- 
szeraze rozumienie informacji - Jeko cechy meterii. Niektórzy 
teoretycy reprezentujęcy węskie dyscypliny,wchodzęce w skłed ko
munikacji naukowej nie potrafię Jeszcze, albo nie chcę uznać ta
kiego stanu rzeczy i nie zauważaję tego, że procesy przez nich 
badane eę tylko azczególnyB przypadkiem pewnych procesów infor
macyjnych.

W s u n i e  O B S w l e n e  p o z y c j e  J e s t  i n t e r e e u j ę c a ,  a  t o  d z i ę k i  t e 

m u ,  ż e  n i e k t ó r e  p o d e j m o w a n e  w  n i e j  t e m a t y  s t a n o w i ę  z u p e ł n ę  n o 

w o ś ć  w  p o l s k i e j  l i t e r e a t u r z e .  P r z y k ł a d e m  m o ż e  b y ć  f r a g m e n t  r o z 

d z i a ł u  p o ś w i ę c o n y  p r z e z w y c i ę ż a n i u  b a r i e r y  ę e d l e  w i n f o r m e c j i  

n a u k o w e j .  A u t o r  z e c y t o w e ł  t u  n i e c o  r y z y k o w n e  w y p o w i e d z i  n a  t e 

m a t  t w i e r d z e n i m  G ó d l a .  w a r t o  t e ż  z a u w a ż y ć ,  ż e  k o n s e k w e n c j e  t e g o  

t w i e r d z e n i a  r o z b u d z i ł y  d y s k u s j e  o  B o ż l i w o ś c i a c h  z b u d o w a n i a  в е -  

e z y n  B S t e B S t y c z n y c h  d o r ó w n u j ę c y c h  B ó z g o w i  l u d z k i e B u ,  c o  r ó w n i e ż  

в е  z n e c z s n i e  d l a  i n f o r m a c j i  n m u k o w e j .

Księżka W. Przelaskowakiego napewno zapełnia częściowo lu
kę istniejęcę wśród wydawnictw z zakresu informacji naukowej.
Z drugiej strony,nie Bożns traktować tego dzieła Jako podręczni
ka, 8 Jedynie Jeko ewego rodzaju przewodnik. Prezentowane ujęcia

121



Jest często zbyt syntstyczne, częściowo przsłsdowans faktsnl, 
brsk nyśll przewodniej, którs łęczyłaby tak rólnorodns tsaaty - 
wszystko to nls ułatwia czytslnlkowl o słabszyn przygotowaniu 
/bo chyba spscjallścl z zakresu Inforaacjl naukowaj do tsj pozy
cji nls zajrzę/ rozumienia traścl, a azczsgólnls dostrzegania 
zwlęzków między poruszanymi toastami. Choć więc dobrzs się stało, 
Zs pozycja ta ujrzała światło dzlsnne, to Jednak chciałoby się 
Ję potraktować raczsj Jako zapowlsdZ ukazania się solldnsj mono
grafii pośwlęconsj zagadnieniom Informacji naukowej.

Mirosław Górny

LITERATURA NAUKOWA - UCZENI - WYDAWCY

W 1980 roku ukazała się kslęZka Czesława Oejnarowlcza opa
trzona nlaco publlcystycznya tytułem 'Literatura naukowa - ucze
ni - wydswcy'’̂ ^. Zamlsrzanlsm eutors było ukazsnls opinii praco
wników nsukl 1 redaktorów wydawnictw naukowych o obecnej sytuacji 
w podsystsals koaunlkacjl naukowaj przy pomocy słowa drukowanego, 
czyli w systsmls publlkscji naukowych.

Podsystea ten, będęcy składowę częśclę formalnego /instytu
cjonalnego/ systemu komunlkscji naukowej, ulsgał stosunkowo nsj- 
mnlsjszym zmianom za wszystkich pozostałych alaasntów układu 1 
stenowi zapewne Jsgo nsjbsrdzlsj anschronlczny fragment. Prze
starzała, s Jednocześnie chsrsktsryzujęca się bardzo duZę bsz- 
włsdnościę obscna postać systsmu publikacji naukowych skutecznls 
niweluje efskty wysiłków podejmowanych w Innych częściach systs
mu komunlkscji naukowej, szczególnie mowa tu o podsystsals dys
trybucji Źródeł informacji.

X/,Cz. OEDNAROWICZ: Literatura naukowa 
szaws: PWN 1980, 399 s.

uczeni - wydawcy. War-
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Prawdopodobnie rozwiązanie, czy złagodzenie kryzysu infor- 
nacyjnego nie będzie noZliwe bez radykelnych znien w podayste- 
nie publikacji neukowych.

Preca Oejnerowicze Jeet częściowę analizę wszystkich u- 
łonności i zalet tegoż podsystenu. Analizy dokonano na podsta
wie odpowiedzi udzielonych przez kilkę tyeięcy eeaodzielnych 
pracowników neuki polekiej ne kilkadziesięt pytaó dotyczęcych 
właśnie tego kręgu zagadnień. Oczywiście nożna aieć pewne za
strzeżenie co do kryteriun wyboru reepondentów /semodzielny 
pracownik nauki/, bo Jak wiadono posiadanie habilitscji nie 
Jest równoznaczne z tyn, że JeJ właściciel cieszy się opinię 
dobrego naukowce. Oednakże wlękezosć profesorów 1 docentów to 
ludzie, którzy odegrell Jekęś rolę w nauce i neję wiele doświad
czeń Jeśli idzie o problenatykę wymiany informacji naukowej przy 
ponocy druku. Poza tyn Jeet to kryteriun wygodne do zestosowanla 
w badaniach ankietowych /nożliwość wykorzyetenle danych zewer- 
tych w "Informatorze Nauki PolekieJ"/.

Prece składa elę z pięciu rozdziełów, w których kolejno o- 
nówiono poza bardzo szerokę cherekterystykę respondentów: zaged- 
nienia zwięzane z funkcję infornacji naukowej w neuce, z meche- 
niznani zachodzęcyni wewnętrz informacji naukowej i niektórymi 
problenaml polityki naukowej i wydewnlczej. OaleJ autor onawle 
obszernie tenatykę czasopism naukowych, poruszsjęc m.ln. takie 
zagadnienie Jak profil czasopism, częstotliwość ich wydewania 
1 cykl produkcyjny.

Czwarty rozdział poświęcony Jest zadaniom wydawnictw w pu
blikowaniu llteretury neukowej. Idzie tu m.ln. o funkcję redak
tora wydewnictwa, recanzjl wydawniczych, o politykę honorariów 

itp.
Wreszcie ostatni rozdział dotyczy problemów zwlęzanych z 

dystrybucję kslężki i ze sterowaniem politykę wydawnlczę w ze- 
kresle literatury naukowej. Oo precy dołęczony Jest obszerny e- 
neks.

Czy te bardzo rozległe, kosztowne 1 precochłonne bedanln 
pozwoliły zebreć rzeczywiście wertościowe wyniki? Nie ulege 
wętpllwości, że tak. Ole każdego badacze znjnujęcego elę za- 
gadnlenisnl komunikacji naukowej, Jek również die sdmlnletrato-
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rów nauki 1 ludzi odpowiedzialnych za politykę wydawniczą za> 
brana 1 opracowane wypowiedzi kilku tysięcy pracowników nauko
wych aeję nieocenione znaczenie. Na pewno trzeba będzie pocze
kać kilka dalszych lat na wyniki następnych podobnych badaó.

Dednakle właśnie w związku z unikalnością, ważnością 1 pra
cochłonnością tych badaó nasuwa się pytanie: czy rzeczywiście 
ksztsłt kwestionariusza,na Jaki ostatecznie się zdecydowano,po
zwolił osiągnąć to co zanlsrzano 1 czy wykorzystano wszystkie 
możliwości zastosowanej techniki? Trudno Jest dać odpowiedź 
na pierwszą część pytania ponieważ autor bardzo ogólnikowo for
mułują csls-bsdaó /chodzi o sformułowania ujawnione w książce/. 
Pisze on: "W związku z kontrowersyjnymi ocenaai dotyczącyai 
wartości publikowanej literatury naukowej oraz zagadnień edytor-^ 
skich, zasięgnęliśay miarodajnej opinii na te teasty u samych 
twórców tej literatury" /в. 11/.

Dedynis analiza zastosowanego kwestionariusza pozwala zo
rientować się dokłsdniej w zamierzeniach autora. Pytania, któ
re zsdans zostały respondentom aożns podzielić na cztery zasad
nicze grupy. Pierwszą stanowią pytania, na które respondenci 
odpowiedzieli Jako użytkownicy literatury naukowej, następną - 
pytsnis traktujące ankietowanych Jsko twórców lltsrstury nauko
wej , trzecią grupę są pytsnia stswiane rsdaktoroa i ostatnią 
stsnowią pytsnia dotyczące wybrsnych problamów Inforaacjl nsu- 
kowej.

Piarwszs grupa wypowiedzi ukazuje stopień korzystsnia z li
teratury nsukowej 1 sposoby jeJ osiąganie /czytslnictwo czaso
pism naukowych, pranumsrats czasopism, wielkość księgozbiorów 
domowych, źródła informscji o książce, charskter wystsw książ
ki nsukowej, zswartość ulotki wydawniczej Itp./, s także doty
czy zmian w JsJ postaci formalnej proponowanych przaz nsukowców 
/strukturę książki naukowej, czasopisma, stosunek do aikrofil- 
mów/.

□rugs grupę przedstawia sytuację naukowców - twórców lits- 
retury naukowej /czas poświęcony na publikowanie prac naukowych, 
na popularyzację wiedzy, ilość artykułów możliwych do napisania 
w cięgu roku, trudności w publikowaniu artykułów kontrowersyj
nych itp./.
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Trzecia grupa dotyczy apraw wydawniczych /n.ln. trudnoćcl, 
na Jakie napotykają redaktorzy wydawnictw podczas realizacji za
łożeń progranów wydawniczych, rola redaktora w wydawnictwie,pro
blemy związane z recenzjami wydawniczymi, z korektorami Itp./.

Oetatnla grupa. Jak juZ wspomniano, dotyczy niektórych pro
blemów Informacji naukowej /пр. funkcje kongreeów naukowych, 
kryteria oceny pracy naukowej, wpływ prac przyczynkareklch na 
powetawanle odkryć naukowych, ezybkość etarzanla się wyników 
badań naukowych Itp./.

Wydaje się, że erypowledzl respondentów były zbytnio zdeter
minowane przaz konkretną poatać noćnlków Informacji. Szkoda, że 
nie uwzględniono w ankiecie częćcl, która pozwoliłaby na uzyska
nie ocen cherakteryzujęcych elę wlękazym stopniem ogólnoćcl. Ne 
przykład nożna B)leć zastrzeżenia do pytania: *.Co Jest w obecnym 
okreela pracy Pana/1/ bardziej Inspirujące?" /s. 37/. Ok. 60% ■ 
ankietowanych odpowiedziało, że książka i czasopismo równoczeć- 
nle.

W rzeczywistości Inspirujące eą treści, a nie poeteć w Ja- 
klaj są one udoetępnlane. Oczywiście treści narzucają w Jeklmś 
stopniu formę i pytenie to było ne pewno odpowiednio rozumiane 
przez respondentów /pomijając fakt, że niezmiernie trudno, a być 
może w ogóle nla można dać na nia jednoznacznej odpowiedzi; 
związana to Jast ze złożonym mechanizmem twórczości naukowej/. 
Bardziej uzasadnione byłoby może opracowanie takich pyteń, któ
ra pozwoliłyby na uetalenle odpowiednich cech treści, które u- 
znawane eą za Inspirująca.

Podobnie przy ustalaniu nowego kształtu czeeoplem czy ksią
żek naukowych oprócz pytań związanych Już z konkretnym nośnikiem 
Informacji powinny znaleźć się takie pytania, które nie sugero
wałyby użytkownikowi odpowiedzi 1 dały znów ogólny obrsz potrzab 
informacyjnych, mogący posłużyć badającym Jako podstswa do zmian 
w Istniejących nośnikach, czy w projektowaniu nowych.

Następna sprawa dotyczy zbyt wielkich chyba różnorodności 
poruszanych zagadnień. Autor nlewlela uwagi poświęcił analizie 
przyczyn kryzysowej sytuacji w systemie publikscjl naukowych. 
Niewiele można taż dowiedzieć elę o sytuacji odbiorcy, szcze
gólnie o tym, Jek odczuwa on w swej pracy zalaw publikacji.
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Można też mieć wiele uweg do sposobu zaprezentowania tak 
bogatego i zróżnicowanego materiału. Лак przyznaje san autor, 
każde zagadnienie to odrębny szeroki tenet, którego tu rozwi- 
nęć nie było można. Nie wętpię, że wiola z tych zagadnieó zos
tanie opracowanych dogłębniej w przyezłości.

W księżce zaprezentowano jedynie sana wyniki bedań dodajęc 
do nich skronny konentarz,ekładajęcy się z wislu cytowanych o- 
pinii zawartych w literaturze /bardzo bogatej/ traktujęcej o 
tym temacie i uwag samego autora w postaci wnioakdw i propozy
cji. Trzeba przyznać, że wiele z nich jest niezwykła trafnych, 
wiele propozycji jest wartych nie tylko uwegi, ale przede wszy
stkim realizacji. Oednakże taka właśnie forma konanterza - tła 
dla wyników badań nadaje trochę publicystyczny ton dziełu i u- 
krywa niejako konieczność dokładnego przeanalizowania wielu zja
wisk przed eprecyzowaniem ostatecznych wniosków. Wszek przepro
wadzone bsdsnia sę tylko c z ę ś c i ę analizy systemu pub
likacji.

EBudzę też czasami zaetrzeżenie ustalona w  wyniku badań pra
widłowości czy też interpretacja uzyskanych danych. Na przykład 

biernej znajomości języków obcych spotykaay tę sarnę prawidło
wość: docenci maję przewagę nad profesorami w znajomości jedne
go Języka obcego w 5,1^, w dwóch o Ъ%,  natomiast profesorowie 
przaważeję procentowo w znajomości trzech języków obcych w spo
sób bierny o 2,0% 1 w ponad trzech językach o 6,2%" /в. '32-33/,

Wydaje się, że prezentowana tu prawidłowość nla jest spe
cjalnie istotna, a stosunkowo niewielkie różnice sę raczaj przy
padkowe i trudno je chyba uzneć za prawidłowości. Podobnie 
wniosek mówlęcy,ża istnieje znacznie większa niż w Warszawie za
potrzebowanie terenu ns popularyzację wiedzy wynikajęce z fektu, 
że pracownicy naukowi z Warszawy pośwlęcaję mniej czasu na po- 
pularyzecję niż z mniejszych miejscowości /różnica 4,7% - s.49/ 
nie wydaja się być zbyt mocno uzasadniony.

Bezsensowne jast też zapewne szukania niektórych zależnoś
ci. Na przykłed: ‘Płeć nie różnicuje poględów. Kobiety opowia- 
daję się zs publikowaniem wszystkich prac habilitacyjnych w 
32,4%, natomiast mężczyźni w 33,5%” /в. 291/,
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Wracając Jaazcza do budowy aanago kwestionariusza nożna 
, zauważyć, ża odpowiedzi na pewna pytania dało się przewidzieć 
z góry. Poza tyn kilka pytać dość luźno więzało się z zasadni- 
czyn tenatan, np. poględy na temat each, którymi powinien od
znaczać się naukowiac. Sę to oczywiścia niadoakonałości. któ
ra Istotnego wpływu na ogólny pozlon pracy nie maję.

W sunie powstała rzecz cenna Jeśli idzia o bogaty bardzo 
przydatny nstariał. Tyn cannlejaza. ża autor odważnie i ze zna- 
Jonośclę tanatu wskazał tu na takie sprawy. Jak obniżania się 
pozionu czasopism naukowych /nota bana wiała tytułów czaaopisRi 
branych pod uwagę w badaniach nia zasługuje na nisno naukowych 
- np. czasoplana z zakrsau bibliotekoznawstwa/, pogoó za iloć- 
clę publikowanych prac, nlazwracania uwagi na ich Jakość itp. 
Trudno było dotęd znaleźć w literaturze naukowej /poRiijam pub
licystykę/ tak odważne 1 obiektywna podejścia do nlaznisrnia 
drażliwych dla środowiska naukowego sprsw. Należy zaznaczyć, 
ża wyniki maję wydźwięk bardzo paaynlatyczny - czytaJęcym ni- 
niajazę precę nasunie się zapewne wniosek, ża twórczość nauko
wa utożsamiona Jaat z pissniam i publikowaniaa, simo ża autor 
działa daleki był od takiego aędu, czego dowody często daje.

Na koniec dziękujęc autorowi za trud, z którego skorzys
ta zapewne wielu badaczy, należy poczynić jaszcza Jednę uwagę; 
czy trzeba było wydawać tę pracę na tak doskonałys papierze 1 
w tak alagancklaj formie? Czy nie lepiej było wydać Ję znacznie 
akromniaj, ale za to szybciej?

Mirosław Górny

BIBLIOTEKI NAUKOWE

Biblioteka naukowa zajmowała od poczętku awego istnisnia 
i zajmuje nadal ważne miajaca w życiu kulturalnym 1 naukowyn 
każdego apołeczaóstwa.
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Pierwszy w dziejach kultury europejeklej Inatytucję, której 
jedynyn celęn było zepewnienle uczonyn noZllwle nejlepe^ch wa
runków pracy naukowej było Muzeum Alekeandryjekie. Obok Muzaua 
powsteł ogród botaniczny i zoologiczny, e dwej pierwsi Ptolemeu
sze otworzyli dla potrzeb Muzeum Wielką Bibliotekę Aleksandryjs- 
kę /III w. p.n.e./, w której znalazło elę wezyetko, co kiedykol
wiek napiseno w języku greckim.

W eteroZytnoócl istniały takie inne .ełewne biblioteki, np. 
Bibliotekę Pergameóska. Blbllothece Paletlne ltd. Przy wlękezych 
bibliotekach istniały pracownia kopistów 1 sklejaczy, księgozbio
ry ułożone w- numerowanych azefach miały starannie opracowana ka- 
.talogi. Do obsługi czytelników przeznaczono epecjalnych niewolni
ków, kierownikami bibliotek zaś byli zwykle wybitni uczeni, zej- 
mujęcy się jednocześnie krytykę teketu, historię literatury, bio
grafię i bibliografię.

Z czasów późniejszych znana sę biblioteki kleaztorna /VI- 
-XI w./, kościelna, uniwerayteckle /XIII, XIV w./, magnackie, 
mieszczańekia /XVI, XVII w./, narodowe /XVIII w./, publiczna 
/XIX, XX w./. Ważniejszymi bibliotekami świata sę a.in.: Biblio- 
thaque Royal /Belgia/, Narodna bibliotekę /Bułgaria/, Biblioteka 
Narodowa /Chiny/, Bibliotheque Nationele /Praneje/,Unlwerelty
Library /Kanada/, Library of Congreea /St. Zjednoczone/, ltd.

Wraz z wynalazieniam druku zanikła Inatytucja kopistów 1 
sklejaczy, zaś miejsca niewolników obsługujęcych czytelników za
jęli wyksztełesni apecjeliści, a na kierowników bibliotek zaczę
to niestety wyzneczeć urzędników, którzy z naukę nie maję juZ 
właściwie nic wspólnego. Rewolucja neukowo-technlczna o tyle 
zmieniła oblicze biblioteki naukowej, IZ zaczęło aię corez częś
ciej aówić o bibliotecznych językach informacyjnych, zmodernizo
wanej bazie meteriełowo-technicznej, eutomatyzacjl bibliotek, 
itp. Nie zmieniły się tylko rola 1 zneczenle biblioteki w Życiu 
społeczeństwa. Tek jak kierownicy bibliotek starożytnych wycho
wywali następców tronu, a więc ludzi, od których światłości 1 
inteligencji zalaZeły losy apołaczertatwa 1 kraju, tak w czasach 
nem wepółczesnych biblioteki powinny mlsć wpływ na wychowywanie 
juZ nie tylko elity intelektualnej, lecz całego społeczeństwa.
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о bogatych 1 różnorodnych zagadnieniach związanych z funk- 
cjonowenlaa współczaanaj biblioteki naukowej mówi książka H.Sa-
wowaj, Z. Oaflnowa, R. PeJczewa-GoapodlnoweJ: "Biblioteki nauko-

x/we. Teoria 1 praktyka" Opseły tom. liczący 548 stron, Jeat 
przede wszystkini ówladectwain zainteresowania Bułgarów rozwojen 
własnej sieci bibliotecznej. Autorzy podjęli zadanie równie am
bitna, co trudna - zabrania głosu w żywo dziś toczonej dysku
sji na temat psrapektyw rozwoju bibliotski naukowej. Uczynili 
to dajęc we wstępie obszernę część wprowadzajęcę, zapoznajęc 
czytelnika z rolę biblioteki naukowej na współczesnym atapis re
wolucji naukowo-technicznsj, z jeJ miejecem w życiu kulturalnym 
i naukowym kraju, z typologię bibliotek naukowych i ich współ
pracę mlędzynarodowę.

W części pierwszej pt. "Kształtowania zasobów bibliotecznych" 
eutorka Radka Pejczews-Gospodinowa rozpatruje zagadnienie dotyczę- 
cs kształtowania zbiorów bibliotecznych Jako aystemu, a także 
zwięzane z tym problemy koordynacji, profilowania, zmian struktu
ralnych i optymalizacji bibliotek naukowych. Ciekawe sę wywody 
zawarte w rozdziale pierwszym tej części, traktujęcym m.in. 
o zaaobie bibliotecznym Jako eystemie. W wywodach swych autorka 
wykracza poza ramy problematyki bibliotaki bułgarskiej i wysuwa 
poględy dotyczęce biblioteki Jako takiej, przedstawiaJęc np. 
schsmstyczne ujęcie wpływu różnych czynników ns rozwój zasobów 
bibliotecznych /s. 54/,

Oaleza rozważania zawarte w części drugiej /autor; Zdrswko 
Osfinow/ dotyczę problematyki "KetalogizscJi zasobów bibliotecz
nych", a mianowicie jeJ tradycyjnych i nowych metod, bibliotecz
nych Języków informacyjnych.

Nsetępns część, trzecia, dotyczy "Obsługiwania czytelników" 
/autorzy: rozdz. 11,13 - Zdrswko Dafinow, rozdz. 12 - Radka PaJ- 
czews-Gospodinowa/. Omawisjęc te zagadnienia autorzy daję wskaza
nia dotyczęce najwłaściwszej i nejezybszsj obsługi czytelników 
bibliotek naukowych.

SAVOVA, Z. DAFINOV, R. PEo Ce v A: Naućni biblioteki. Teorlje 
i prsktiks. Sofia: Centralna biblioteka BAN. 1980, 548 s.
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Część czwarte noel tytuł *Dzlałalnośćv bibliograficzna w 
blbl.lotakach naukowych* /autor: Helena Sawowa/. Poza rozważania
mi ogólnymi dotyczęcymi bibliografii, autorka poruszyła problem 
organizacji prac bibliograficznych w Bułgarii.

W  części plętej pt. ‘Kierowanie - baza - automatyzacja* 
/autorzy: rozdz. 19,22 - Helana Sawowa, rozdz. 21 - Zdrawko Da- 
flnow, rozdz. 20 - Radka Pejczewa-Gospodlnowa/ omówiono m.ln. 
naetępujęce zagadnienia: kierowanie bibliotekę naukowę, kadry 
biblioteczne, organizacja pracy, baza materiałowo-techniczna bi
bliotek, automatyzacja bibliotek naukowych.

Kaiężka-, poruazajęca tak wlela problemów i przeznaczona 
.dla różnych czytelników /np. bibliotekarzy, etuder.tów, pracowni
ków ośrodków informacyjnych/ jeet oczywiście dyskusyjne. Zasłu
guje jednakże na odnotowanie, gwoli choćby toczonych aktualnie 
dyskusji nsd przyszłym kształtam bibliotek naukowych i ośrodków 
informacji. Należy dodać, że autorzy maję llczęce się w blbllo- 
tekoznswstwia bułgarskim doświadczenia ogólnoteoretyczne, czego 
wyrazem jaat Ich dotychczaeowy dorobek naukowy /patrz: biblio
grafia w omawianej kslężce/. Ponadto, niezależnie od oceny spo
sobu przedstawienia problemów dotyczęcych blbllotskl naukowej, 
ich doboru, ważności i kompletności, należy z uznaniem podkreś
lić widoczne w niej solidne przygotowanie matarlałowa, a także 
doorę orientację i oczytanie w literaturze przedmiotu /wykaz bl- 
blxografii 233 pozycje/. Będzie ona zapawne llczęcę elę pozycję 
wśród znaoznego wykazu kslężek z zakresu śwlatowago blblloteko- 
znewatws, tak jak bułgarska Blbllotaka Narodowa jest llczęcę elę 
w świecie placówkę kultywujęcę tradycja biblioteki etarożytnej.

Małgorzata Łęczycka
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ZAGADNIENIA SOCOO- I PSYCHOLINGWIS7YKI 
A DEFIN1СОА SYSTEMU OęZYKOWEGO

Zainteresowanie aocjo- i paycholingwiatykę więżę się bezpo
średnio z próbami rekonstrukcji mechanizsu językowego, poczętko- 
wo podejsowanyml przez językoznawców, później fascynujęcyai coraz 
szersza kręgi apecjelistów z zakresu informetyki, logiki, filozo
fów, psychologów, socjologów czy neurofizjologów - przedstawicie
li wielu dziedzin nauki, którzy zajęli się badaniem pragmatyczne
go aspektu systemów znakowych, a szczególnie systemu językowego. 
Powszachnia uznaje aię, iź tego rodzaju bedanis sprowokował nie
jako lingwistyczny modal języka zaproponowany w połowie lat pięć- 
dziesiętych przez Noama Chomsky'ego /Syntactic Structures, 1957/. 
Model ten przełamał dominujęcy dotęd w nauce statyczny obraz za
chowania werbalnego przez akcentowanie twórczego charakteru języ
ka i wprowadził budzęce wiale kontrowersji pojęcie kompetencji 
Językowej. Owa te problemy - kreatywność i kompetencje językowa - 
znelezły eię w centrum zainteresowania badań peycho- 1 socjolin
gwistycznych, których celem stała eię m.ln. weryfikacja, a nastę
pnie modyfikacje teoretycznego modelu Choraaky'ego.

Oęzyk - zdaniem Chomeky'ego - to zbiór możliwych zdait utvco- 
rzonych na bazie określonej leksyki za pomocę określonych reguł 
gramatycznych, Urzędzenie produkujęce takie akceptowalne zdania 
musi wobec tego być wyposażone w reguły generujęce i selekcjonu- 
Jęce zgodnie z kryteriami ekceptowalności wewnętrzaystemowej. 
Urzędzenien takim jest teorie opisujęca te reguły - gramatyka 
generatywne - oraz umyeł człowieka, a ściślej jego kompetencja 
językowa, czyli właściwa każdemu człowiekowi 1 - zdaniem Choms
ky'ego - tylko człowiekowi, zdolność posługlwenie się językiem. 
Problem postawiony przez psychologię i socjologię tyczy kwestii 
zesednlczaj; czy generowanie i percepcje komunikatów językowych 
przez umysł ludzki podlega opisanym przez Chomsky'ego regułom i 
czy wekezena przez niego cechy systemu językowego nelaży uznać 
za immenentne atrybuty języka, czy też aę to zjawisko natury 
psychicznej lub socjologicznej.
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ZasygnallzoMan* wy^taj zagadnlanla podejaujQ praca zawarte 
w Incydantalnya jaszcze w polskiej literaturze neukowaj toals 
opreconanya przez Adaeia Schaffa - "Zagadnlanla aocjo- 1 paycho- 
llngwlstykl"’̂ ^. Zbiór ten jest wynlklsa dzlałslnoócl powołane
go w 1976 roku przez Polską Akadanlę Neuk Ogólnokrajowego Kon- 
warsatoriua, poświęconego taj właónls probleeatycs. Konweraato- 
riun skupia ponsd 50 specjalistów z dziadziny psychollngwlstyki, 
aocjollngwiatyki, neurollngwlatyki 1 filozofii języka, dzięki 
czemu stało się unlkalnya w kraju forum dla alędzydyscyplinar- 
nych dyskusji nad zagadnieniami języka 1 mowy. W  clęgu pierwsze
go roku jago działalności zostały jul wybrana dwa wislkle tamaty 
badawcze, które prowadzić będzie ośrodek warszawski 1 krakowski, 
krystalizuję się tskZs tamaty w innych ośrodkach.

Opublikowane w omawianym toals referaty posladzaó Konwersa
torium prezentuję azerag ogólniejszych 1 bardziej szczegółowych 
zagadnień prowadzonych obscnla badań. Zdecydowana większość arty
kułów dotyczy bezpośrednio zagadnień aocjollngwiatyki.

Referat A. Piotrowskiego /0 pojęciu kompetencji koaunikstyw- 
nej/ prezentuje problematykę etnografii komunikowania O.H. Hyae- 
aa, traktujęc ję jako dziedzinę syntetyzujęcę szereg ujęć socjo
lingwistycznych. Kluczowym zagadnienlsa jsst tu tzw. koepatencja 
komunikatywna, czyli w przeclwisńatwls do koapstsncjl językowej 
Chomsky‘ago, umlajętność posługiwania się języklsa interpretowa
na Jako zjawisko społeczna, zslslns od uwarunkowań kulturowych 
i zdeteralnowane przez pomijanę w teorii Chomaky'ego sfsrę indy
widualnych dewiacji od modelowych zasad kodu.

Uzupełnlanism referatu Piotrowskiego jest w pewnym stopniu 
praca M. Ziółkowskiego /0 czterech możliwościach socjologiczne
go podejścia do zjawisk językowych/, która podsjaujs próbę u- 
porzędkowania i spójnego opisu róZnych kierunków badań socjolin
gwistycznych. Praca ta jast kontynuację wczsśnlsjszych rozwaZań 
opublikowanych w tomie A. Piotrowsklago 1 M. Ziółkowskiego; 
Zróżnicowanie językowa a struktura społeczna /Warszawa 1976/.

’̂ '^ZAGADNIENIA socjo- i psychollngwlstyki. Pod rod. Adama Schaffa. 
Wrocław, Warszawa, Kroków, Gdańsk: Z-d Narodowy im. Ossolińskich 
1980, 285 e.
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Grupę referatów socjolingwistycznych dopełnlaję cSwa tena- 
y o charakterze bardziej szczegółowye: T. Zgółka; Społeczny 
tatuś kompetencji lingwistycznej oraz E, Grodzlóskl; Wypowie- 
Izl performatywne o doniosłości prawnej lub quasl-prawnej.

Orugę grupę tematów stanowię rozważania biologiczne i fi
zjologiczne nad podstawami języka. Reprezentuję Ja prace O.Kę- 
dzielawy /Naurolingwistyks/ 1 Z. Piętek /Niektóre aspekty ewo
lucji Języka/. Referat Kędzlelawy Jest wykładem wprowadzaJęcym 
w nowę dziedzinę badaó nad zjawiskami Językowymi, pozostajęcych 
w ścisłym zwlęzku z badaniami funkcjonowania ośrodkowego układu 
nerwowego. Poza bazę deflnlcyjnę autorka daje równleZ zwięzły 
rys historyczny kształtowania się tej dziedziny oraz oaewia ge
nezę i zskrea badmó neurollngwlstycznych w  Poleca, koncentruję- 
cych się na zjawisku sfazji w aspekcie lingwistycznym, neurofi
zjologicznym 1 neuropsychologli klinicznej.

Praca Z. Piętek, stojęca w opozycji do rozwazatS 8. Wolnie- 
wicza zawartych w raferacle, który zoetanie szerzej omówiony da
lej, dotyczy ewolucji Języka w Jego najogólniejszym znaczeniu. 
Autorka, powołujęc się na prace Hocketta, Koshlera, Thorpe's, 
McNeills 1 Campbells analizuje zwlęzki pomiędzy systemami komu
nikowanie zwlerzęt 1 systemami Językowymi różnych kultur ludz
kich. Wskazuje główne trendy ewolucji Języke 1 ich uwarunkows- 
nla biologiczne.

Trzeclę grupę tematów stanowię dwa referaty zwięzans z nie- 
werbalnę komunikację. Praca R. Kneblewskiego /Komunikscjs wer
balna 1 niewerbalna w aspekcie filozoficznym: Rozważanie meto
dologiczne w kierunku teorii aktów komunikowania/ Jest próbę u- 
systematyzowanla 1 opisania klnemicznych 1 proksemlcznych syste
mów komunikowania w sposób analogiczny do opisu systemów Języko
wych, co - zdaniem autora - umożliwi całościowe, interdyscypli
narne ujęcie problematyki różnych systemów komunikowania, za
równo werbalnych Jak i niewerbalnych.

Druga z prac eemlotycznych zawartych w omawianym tomie, 

artykuł M.NowakowskieJ/Oblekt 1 Jego kopia werbalna - podstawy 
semiotyki/ rozwaza relacje zachodzęcs .pomiędzy komunikowanym o- 
blsktem a samym komunikatem, czyli zgodnie z terminologię autor
ki - między obiektem a Jego kopię werbalnę. ZsłoZenlsm Jest tu.
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iż istnieje pewne strokturelne zeleżność pomiędzy tzw. gremety- 
kę opieu, czyli komunikatu a strukturę obiektu i "gramstykę 
świadomości" obserwatora, czyli regułami lingwistycznej reprezen
tacji świadomości w procesie percepcji. Przedstawiona w artykule 
teoria jeet rozwinięciem i modyfikację modelu dynamiki percepcji, 
zaproponowanego przez autorkę w pracy: Quantitative Approach to 
the Dynamics of Perception /General Systems, XII, 1967/.

Problematykę peychollngwistyki reprezentuje w omawianym to
mie praca I, Kurcz /Peycholingwistyka e psychologia procesów po
znawczych/. Oast to obszerny wykład dotyczęcy węzłowych zegsd- 
niań psycholingwistyki, prezsntujęcy ewolucję tej dziedziny 1 
■szereg bsdsń przeprowadzanych w zakresie percspcji i generowa
nia komunikatów językowych oraz przyswajania systemu językowego 
przez umysł ludzki. Autorka podejmują również dyskusję dotyczęcę 
pojęcia kreatywności języka, interpretowanej przez Chofflsky'ego 
jako immansntns cecha systemu Językowego, a przez nię rozgrani
czonego na dwa odrębne zagadnienie kreatywności języka i kreatyw
ności umysłu człowieka. Kreatywność języka to dwe pierwsze wska
zane przez Chomsky'ego aspekty: możliwość wypowiedzenia i zrozu
mienia nieskończonej ilości zdań nowych, nigdy wcześniej nie sły
szanych i nie wypowiadanych przez podmiot tych procesów oraz 
brak bezpośredniego zwięzku pomiędzy wypowiedzię językowę a pozs- 
językowę rzeczywistościę, czyli "freedom from stimulus control", 
jak określa to Chomsky. Dwa pozostałe z wyróżnionych przezeń 
aspektów kreatywności językowej, czyli możliwość posługiwania 
się Językiam odpowiednio do zmienności sytuacji oraz możliwość 
tworzenia nowego słownictwa odpowiednio do rozwoju kultury, w 
której język funkcjonują - zdaniem I. Kurcz - sę właściwościami 
przysługojęcymi umysłowi człowieka, a nie systemowi językowemu, 
gdyż nie sę od umysłu podmiotów procesów językowych niezależne. 
Rozważenia I. KurCz zamyka przaględowy rozdział dotyczęcy aktu
alnych osięgnięć psycholingwistyki rozwojowej 1 ich odniesienie 
do teorii idei wrodzonych Chomsky'ego.

Ostatni z dziseięclu referatów zawartych w omawianym tomie, 
a zgodnie ze strukturę publikacji - pierwszy, otwierajęcy zbiór, 
z problemami psycho- i aocjolingwistykl więżę elę w sposób ra
czej pośredni. Charakter pozostałych prac kształtuję przede
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wezyetkliB netody badania wspólnego obiektu, Jakln Jest tu 'ję
zyk rozunlany w większości przypadków Jako Język naturalny /e- 
tnlczny/. Praca B.Wolnlewlcza /Oęzyk 1 kody/ rsprezentujs bada
nia z zakresu filozofii Języks 1 zostsła potrsktowana Jako pew
ne fllozoflczno-loglczoe wprowadzenie do omawianej w tomie pro
blematyki. 3est ona próbę precyzyjnego zdefiniowania pojęcia 
Języka i kodu, Jeenego wyakepllkowanla różnic pomiędzy tymi 
dwoma systemami znakowymi, systemami porozumiewania się, które 
często bywaję mleszene 1 fałszywis intsrpretowane. Warto zazna
czyć, że ta ciekawe 1 uzasadniona propozycja nie znalazła Jed
nak odbicia w pozostałych pracach zawartych w tomie, gdzie w 
dalszym cięgu pojęcie Języka używsns Jeet w bardzo szerokim 
znaczeniu. Ponieważ artykuł Wolniswicza stenowi niejako bazę 
metodologiczna problemetyki objętej tomem 'Zagadnienia eocjo- 
1 peychollngwistykl" zostanie tutej omówiony nieco szerzej.

Podstawę rozważań Wolniewicza Jeet fundamentalny podział 
systemów znaków wprowadzony przez Karola BOhlera w "Sprachthe- 
orie“ na Jednoklaeowe /Einklaeeensyeteme/ i owuklasowe /Zwel- 
klaeseneyeteme/ systemy znaków. Zasadę podziału Jest to, czy 
w danym systemie znaków występuje zróżnicowanie ich ne znaki o 
charakterze zdań 1 znaki o charakterze nazw, czy też takiego 
zróżnicowania nie ma i Wszystkie znaki systemu maję charakter 
Jednorodny. Zgodnie z tym podziałem język byłby zdefiniowany 
Jako:

Dęzyk dwuklaeowy system znaków.
Definicja ta została przyjęta przez wielu lingwistów /autor po
wołuje się na Milewskiego i Kalnze, podobna koncepcja występuje 
także u buyeeenea 1 Prieto/. Nie podejmowano Jednak - zdaniem 
Wolniewicza - żadnych prób rozjaśnienia tego podziału, zwłasz
cza uzyskanej zeń klasy systemów Jednoklaeowych, które przez 
opozycję zdefiniowane zostały Jako:

Kod Jednoklasowy system znaków.
Zgodnie z sugestię Wolniewicza podana tu Już została nazwa ta
kiego systemu - kod.

Należy zwróclc tutaj uwegę na pewne. Jak się wydaje nie
porozumienie. Omawiana przez Wolniewicza dwuklesowoóć systemów 
Językowych została zinterpretowane w sposób odbiegajęcy od uję-
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cla przyjętego пр. przez Milewskiego. Owuklasowość Języka, czy 
tzw. podwójne artykulacja rozunians Jest Jeko zjawisko iatnie- 
nia w syaternie znaków semantycznie pustych i znaków aemantycz- 
nie pełnych, które strukturalnie sę kombinację znaków semanty
cznie pustych. Zarówno zdania,Jak 1 nazwy sę znakami semantycz
nie pełnymi, toteż powoływanie się ns Milewskiego przy rozróż
nieniu tych elementów jednej klasy 1 to na bazie kryterium dwu- 
klasowoóci'języka może wydać'się niezrozumiała. Należy podkreś
lić. że interpretacja Wolniewicza nawięzuje do logicznego po
działu znaków językowych i odpowiada podetawowym, wyodrębnio
nym w logice, kategoriom syntaktycznym Języka.

Prócz Języków i kodów autor artykułu wyodrębnia także kla
sę systemów mieszanych, których przykładem może być suma ayste- 
mów utworzona z Języka polskiego i cyfrowego kodu pocztowego,

Л

traktowana jako Jeden złożony system znaków. Przyjmujęc dla o- 
kreślenia znaków kodu nazwę "sygnały", dla zneków Języków - 
nazwę "wyrażenia" /wyrażania dzielę się na klaaę zdeó i klasę 
nazw/, Wolniewlcz proponuje nestępujęse definicje wyodrębnio
nych systemów znaków:

kod = zbiór sygnałów:
Język = zbiór zdań;

system mieszany = zbiór zdań + zbiór sygnałów.
Ponieważ, jeśli dany jest zbiór zdań Języka, to dany Jest tym 
samym zbiór jego nazw, czyli dany jest w ten sposób cały zbiór 
Jego wyreżeń, w definicji zamiast określenia "zbiór wyrażeń" 
można było użyć sformułowania "zbiór zdań".

Zgodnie z teorię Wolniewicza.semantycznie każdy sygnał 
jest podobny do zdania, gdyż zarówno sygnał. Jak 1 zdanie aę 
znakiem jaklsjś sytuacji. Nazwa natomiast Jest znakiem rzeczy 
1 nie ma odpowiednika w leksyce kodu.

3ak za sahlerem twierdzi Wolniewlcz, semiotyka kodu obej
muje tylko dwa działy: fonetykę, czyli opis materialnej posta
ci sygnału 1 semantykę, czyli opis przyporzędkowań sygnałów sy
tuacjom sygnallzorjanym przez znak. Semiotyka Języka obejmuje 
natomiast poza fonetykę i eamantykę także składnię, która sta
nowi niejako instrument semantyki wprowadzajęc zróżńlcowanie 
znaków języka na "pojedyńcze słowa" 1 "całe zdania". Wobec te-
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go nie nożna oczywlócle szukać odpowlednloócl ponlędzy aenanty- 
,ke ayetenu Jednoklaeowego a aenantykę eystenu dwukleaowego.

W ayetenle dwuklasowyn nany - Jak twierdzi Ajduklewlcz - 
dwie podstawowe kategorie syntektyczne zneków, w systenie Jedno- 
klssowyn - tylko Jednę. Neleży Jednek podkreślić to, co akceptu
je tekże Wolniewicz, że zarówno w eystemie Jednoklesowyn, Jak 
dwuklesowyn, obok ketegorii podstawowych nogę występować tzw. 
ketegoris ponocnicze, definiowene na przykład Jeko funktory 
/Ajduklewlcz; Logika pragnstyczna,1975/.

Prace Wolnlewicza onawla przede wezystkin kody, ich struk
turę, rodzaje oraz sensntykę. Zgodnie z rozbudowenę definicję 
podanę wcześniej kod Jest uporzędkowanyn, wewnętrznie zupełnym 
i nlesprzecznyn systemen sygnałów, z których keżdy odpowleaa 
/komunikuje/ jednej i tylko jednej kiesie sytuacji, przy za
łożeniu, że opisywane rzeczywistość zosteje podzielona przez 
kod ns dokłsdnie tyle kies sytuacji ile sygnałów zawartych Jest 
w leksyce kodu oraz, że keżde kiesa sytuecji noże być opisana 
/zakonunikowene/ przez Jeden i tylko Jeden znek kodu.

Klesyfikecje kodów przeprowadzona przez autora wyodrębnia 
kody proste i kody złożone orez kody cyfrowe lub dyskretne 1 ko
dy snalogowe lub cięgłe. Podział ne kody cyfrowe 1 analogowe 
przeprowadzony zosteł według kryterium liczebności zbioru zna
ków systemu, czyli Jego słownika. Kody o skończonej ilości zna
ków zoateły nazwsne cyfrowymi, kody o nieskończonej czy nieprze- 
liczelnej /np. płecz niemowlęcie sygnalizujęcy ból 1 zeleżny od 
intensywności tego bólu/ ilości zneków - kodami analogowymi.

Ciekawszym i oryginalniejszym podzieleń kodów Jest klasy
fikacje według kryteriun złożoności znaku lub elementarnego ko
munikatu fornułowenego w danym kodzie. Wolniewicz oplsujęc róż
ne złożone systemy Jednoklesowe obala szerag kryteriów, często 
przyjmowanych Jako zesade rozróżnianie Języków 1 kodów, ne przy
kład hierarchiczne zależność między znskemi systemu, otwartość 
systemu etc.

Drugę część pracy Wolniewiczs stenowi próbę fornelizacji 
semantyki systemów Jednoklesowych 1 stworzenia uniwersslnej die 
wszystkich tego rodzeju systemów komunikowenis teorii semanty
ki, w której kluczowym pojęciem Jest pojęcie sytuacji, rozumis-
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nej Z8 Wittgenstelnen 1 Melnonglen Jako "korelat senentycznV 
zdenie*, czyli “najmniejszy fragment rzaczywistoóci. który de
cyduje o wartości logicznej /zdania/*.

Problematyka i charakter artykułu Wolniewicza, Jak wspom
niano wcześniej, dosyć wyraźnie odbiega od problematyki pozosta
łych prac zawartych w omawianym tomie. Mimo to został tutaj omó
wiony nieco głębiej, gdyż Jak się wydaje rzuca pawne światło na 
zagednianie szaraze - interpretacji wszelkich systemów komuniko
wania, a więc także Języków informacyjnych oraz określenia rela
cji, Jakie zachodzę między nimi.

Ola polskiego czytelnika omawiany tom me walor szczególny: 
.obok oryginalnych propozycji badawczych, których przykładem Jest 
praca Wolniewicza, zawiera on artykuły podaumowujęce dotychcza
sowe osięgnięcia młodych i cięgle u nas msło popularnych dyscy
plin, s także wskazujęca kierunki badań nielingwistycznych nad 
Językiem i mowę.

Barbera Soaińska
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K R O N I K A

ANALIZA SYSTEMOWA BIBLIOTEK 
OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NAUKOWE 
Oanowlce 23-28 lutego 1981 r.

W dnlech od 23 do 28 lutego 1981 r. odbyło się w  Oanowlcach 
koło Tarnowa ogólnopolakle aemlnerium naukowa na temat "Analiza 
eyeteoowa bibliotek". Seminarium zoatało zorganizowana przaz Ko
misję Racjonalizacji 1 Mechanizacji Pracy Bibliotecznej Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Poleklch oraz przaz Bibllotakę Głównę Poli
techniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Pierwsze referaty były wprowadzaniam do teorii systemów o- 
raz do analizy eyetemowej Jako matody badań. Prof. Ouliusz Ku
likowski wygłosił referat nt. "Wstęp do ogólnej teorii eystamów". 
Zostały w nim przedstawione naatępujęce zagadnienia; definicje 
eyatemów według różnych autorów, ich klasyfikacja, teoria eyats- 
mów Jeko dyscyplina naukowa, elementy metodologii badań systemo
wych, metody Intagralnego opisu eyatemów, wybrana formalna teo
rie eyetemów.

Or Stsnlsłew Galets, z Instytutu Zarzędzania 1 Organizacji 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie przedstawił w ewoim referacie 
zagadnienie analizy systemowej Jako narzędzia podejmowania de
cyzji, wakszujęc ne Jej azczególnę rolę w procesie zarzędzania.

Doc.dr hsb. Inż. Bogdan Kacprzyńekl, z Instytutu Badań Sy
stemowych PAN w Werezswie omówił temat "Analiza ayetemowa Jako 
wstęp do modalowanls systemów". Referent przedstawił następuję- 
C8 etapy prac w procesie modelowania eyetemu: określenia calu.
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zaplsnoMtanl* akaparynantu, zabrania danych, atworzanla aodalu, 
realizacja aodalu.

Naatępna rafaraty dotyczyły naatępuj^cych zagadnlart: Ы -  
bllotaka Jako ayataa, za^toaowanla analizy ayataaoMaJ w bada
niach nad bibliotekę oraz wykorzystania wyników tych badań w 
praktyce. Or Oózef Czerni, z Bibllotaki Głównej Politechniki 
Krakowskiej wygłosił rafsrst nt. "Historia stosowania analizy 
systemowej w bibliotekach". Referent przadatawił ganazę analizy 
systsnowej w bibllotsksch oraz historię projektowania 1 wdraZa- 
nis systsmów do bibliotek. Zwrócił takZa uwsgę ns stosunki a i ^  
dzy matemetyksmi,projektantami systemów a pracownikami biblio- 
-tsk.

Or Anna Sitarska, z Instytutu Bibliotekoznawstwa 1 Infori^a- 
cji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego w swoim występlanlu omó-  ̂
wiła mstodologię analizy systemów zwracajęc uwagę na metody, na
rzędzia, technikę i personal. Traktujęc bibliotekę Jako systea 
nalsZy Ję w trskcis badanie podzielić na anlajsze komponenty zl 
względu na zadania i funkcja. Oyekusjs dotyczyła problemu kolej
ności, w której należy przystępować do badania poszczególnych 
komponentów. Wskazana zostały również parametry, którymi należy 
posługiwać się przy opisie systsmowya biblioteki. Charaktery
zuję one zbiory danych, określaję częstotliwość działań 1 zda
rzeń w działalności bibliotacznaj, okraślaję czas przetwarzania 
na różnych poziomach.

Analiza systemowa jest takżs pierwszym etspsm w procesie 
wprowadzenie automatyzacji do danego systemu. Problemem tym za
jęła się mgr Anna Paluszkiewicz, z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Omówiłs one etapy, według których powinna przebiegać automaty
zacja aystemu. Wstępem do tego procesu Jest analizę systemowa. 
Dopiero na podstawie danych uzyskanych z analizy można stworzyć 
projekt koncepcyjny, który określa w Jakim stopniu syataa będzia 
komputeryzowany. W trzecim etapie tworzy się projekt technicz
ny, do którego potrzebna Jaat większa szczegółowość analizy.

□o rsfsrstu mgr Paluszklawicza nawlęzsł doc.dr Czasłew Os- 
nlłowicz, z Biblioteki GłównsJ Polltachnikl Wrocławskiej omawla- 
jęc tsmat "Analiza systemowa s praktyka projektowania eystsmów 
bibliotaczno-informacyjnych". Dego występlanie zswlarało nestę-
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pujęce zagadnienia: definicja projektowania, różnica między 
projektowenlen tradycyjnym a eystemowym, określenie eyetemu in- 
formacyjno-bibllotecznego, doświadczenie z projektowania syste
mów bibliotecznych. Projektowanie Jest to opracowanie planu albo 
procedury calowej zmiany rzeczywistości. Obejmuje ono nestępuję- 
ce czynności; sformułowanie zadania projektowego, analiza, syn
teza, ocena 1 realizacja. W projektowaniu tradycyjnym analiza 
zostaje dokonana na poczętku, natomiast w projektowaniu syste
mowym odbywa się kilka analiz, syntez 1 ocen. W tym wypadku pro
jektowanie nie Jest procesem Jednokrotnym. Biblioteka Jest zes
połem procesów Informacyjnych, z których Jedne należę do syste
mu zerzędzenla, a Inne do działalności podetewowej. Referent 
przedstawił przebieg projektowania tradycyjnego 1 systemowego. 
Podejście tradycyjne obejmuje: określenie zadania projektowego, 
analizę Istniejęcego eyetemu, projektowanie ogólne, projektowa
nie techniczne, programowanie, oprecowanle dokumentacji. Nato- 
miest w podejściu systemowym enallzs odbywa się po każdym ste
pie, e więc po projektowaniu ogólnym, po projektowaniu techni
cznym i po programowaniu. Mstody systemowe maję wisls zalet, 
m.in. mnlejszę czasochłonność i koszt pracy, wyellmonowanle bar
dzo pracochłonnej enelizy wstępnej, koncentruję projektantów ns 
celu projektowania, zmuszeję pracowników Instytucji do twórcze
go współudziału z projektentaml.

Zastosowanie analizy systemowej w prektyce zosteło przed
stawione na podstawie enallzy wykonanej dla systemu regionalne
go KRAKUS. Mgr Zofie Skwarnicka omówiła analizę systemowę Bi
blioteki OagiellońskieJ, jeJ przebieg, mstody 1 efekty, Rsfaran- 
tka przedstawiła wykonywane w zwięzku z tym zadania: opracowanie 
zagadnień ogólnych /historia blbllotskl, csls i zadania Itp./, 
opis dotychczasowej organizacji biblioteki 1 syatemu informacyj
nego Uniwersytetu Oagiellońskisgo, badanie potrzeb użytkowników, 
charakterystyka i analiza pracy w poszczególnych oddzlałsch 
/gromadzenia, opracowania, udostępnianie itp./, sporzędzenle 
wykezu zbiorów informacyjnych Istnlejęcych w tych oddziałach, 
opisanie węsklch gardeł 1 trudności występujęcych w pracy, ana
liza ekonomiki systemu Blbllotskl OsglellońskieJ.

Ns temat analizy systemowej dla systemu KRAKUS wypowie
dział się też dr Dózef Czerni. W zakres tego systemu’wchodzę
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opr6cz Biblioteki OagiellortakieJ takie Biblioteka Politechniki 
Krakownskie^-, Biblioteka Akadeeii Rolniczej. Biblioteka Akademii 
Ekonomicznej oraz Miejake Biblioteka Publiczna, Wezelkie prace, 
również dotyczęce analizy, były koordynowane przez Bibliotekę 
Politechniki Krakowskiej. Obecnie w remach systemu KRAKUS u- 
ruchomiony Jeat Katalog Centralny Czasopism, natomiast Katalog 
Centralny Druków Zagranicznych znajduje się ne etapie prograao>
Wania.

Seminarium pozwoliło jego uczeatnikom na zapoznanie z me
todami badań systemowych, co może być bardzo przydatne także w 
pracach badawczych nad bibliotekę i w przygotowaniach systemów 
bibliotecznych do automatyzacji.

Marie Nawrocka

NARADA STALED GRUPY ROBOCZED da. AUTOMATYZACDI 
MięOZYNARODOWEGO SYSTEMU INFORMACYDNEGO NAUK SPOŁECZNYCH 

Warszawa, 18 - 23 maja 1981 r.

W naradzie,zwołanej zgodnie z planem działalności MŚINS 
w roku 1981, uczaatnlczyll przadstawlclala tzw. narodowych orga
nów /w większości - ośrodków informacji akademii nauk/ Systemu 
z Bułgarii, Czechosłowacji, NlamlackleJ Republiki Demokratycz- 
,naj, Polski, Węgier 1 Zwlęzku Radzlecklago. Nie uczestniczyli w 
naradzie raprazentancl Mongolii i Wietnamu.

Przadmlotam narady były:
1/ ocana stanu prac zwięzanych z autometyzację procesów 

tachnologlcznych, realizowanych i przewidywanych w MSINS;
2/ uzgodnienia projektu części planu działalności MSINS 

w roku 1982,dotyczęcej eutomatyzacji;
3/ ocena projektu technicznego Zautometyzowanago MSINS.

Tom II, "Opis narodowych systemów informacyjnych neuk eppłacz- 
nych w krajach członkowskich MSINS";
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4/ ргоЫепу koordynacji gronadzenla zbiorów naukowych;
5/ uetalenie traóci aprawozdania StełaJ Grupy Roboczej dla 

kolejnago posiedzenia Rady MSINS.
W punkcie pierwszyn dokonano ogólnago przeględu sytuacji w 

zakresia tworzenia zautonatyzowanych narodowych systanów infor- 
nacyjnych nauk społecznych. Stwierdzono znaczny postęp prac w 
tej dziedzinie oeięgnięty w ZSRR oraz w Bułgarii i NRO. W Związ
ku Radzieckin uruchoniono zautonatyzowane podsystaoy wyszukiwa
nie infornacji bibliograficznej w dziedzinie nauk ekonooicznych 
i filozofii, a także autonatyczne przetwarzanie i przenoszenie 
ns forny drukarskie zawartości publikacji informacyjnybh. Uru- 
choniono też procedurę przekazywania tworzonych baz danych do 
innych krajów członkowskich na nośniku magnetycznym oraz za po
mocą teletransmisji. W NRO rozpoczęto w ostatnim okrasie roz
powszechnianie informacji - otrzymywanaj z ZSRR na taśmach magne
tycznych - z zakresu nauk ekonomicznych i filozofii. Strons nie
miecka wykonała przy tym szereg prac związanych z adaptacją 
baz do warunków i potrzeb występujących w NRO. W Bułgarii prze
prowadzono z pozytywnymi wynikami szereg prac związanych z opa
nowaniem metod teletransmisji danych między Sofią s Moskwą, jak 
również w zakreśla wykorzystania informacji otrzymywanej od 
strony redzlscklej ns taśmach magnetycznych. Podczas trwania 
narady JeJ radzieccy uczestnicy przekazali pierwsze taśmy z za
kresu ekonomii 1 filozofii Ośrodkowi Informacji Naukowej PAN 
oraz przedstawicielom Czechosłowacji. W tych i w pozostałych 
krajach członkowskich podjęto prece przygotowewcze do eksploe- 
tscjl radzieckich,baz danych na taśmach magnetycznych,

Uczeetnlcy narady zgodnie ocenili, że nlazbędnym warunkiem 
dalszego rozwoju współpracy w tworzeniu i eksploatacji Zautoma
tyzowanego MSINS Jest opracowanie środków lingwistycznych. Z u- 
wagi na ogromny zakres prac. Jakiego wymagałoby przygotowanie 
pełnego zestawu klasyfikacji 1 Języków deskryptoromrych. postano
wiono zaproponować znaczne - w dopuszczalnych granicach - upro
szczenie lingwistyki przewidywanej w Systemie i skoncentrowanie 
się na opracowaniach tych Jej ele^Aientów, które będą potrzebna w 
pierwszej kolejności.
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w toku narady oceniono również dotychczasowy /naj 1981 r./ 
przebieg wykonania planu działalności MSINS na rok 1981 w częś
ci dotyczęcsj automatyzacji. Efektas tej oceny Jest szereg pro
pozycji uściślenia zadsó planowych i usprawnienia ich realiza
cji. Postanowiono w azczsgólności występie do Rady MSINS z 
wnioskami w sprawach:
- przesunięcia na koniec 1981 r. terminu opracowania M s a d  i ' 

trybu współpracy w ramach Zautomatyzowanego MSINS:
- występisnia do Instytutu Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR 

z prośbę o udostępnienia pozostałym uczestnikom Systsau doku- 
msntacjl eksploatacyjnaJ radzlecklago systsau zautomatyzowa
nego:

- przyjęcia zs podstawę do opracowania zadania 'Urzędzsnia do 
mikrofilmowania i kopiowania* materiałów, przygotowanych 
przez naradę specjalistów,pozostajęcsgo w stadium organizacji 
Międzynarodowego Systemu Mikrofiszowsgo Akademii Nauk Krajów 
Socjalistycznych, która odbyła się w Bratysławie, w kwietniu 
1981 r.;

- przesunięcia na koniec 1931 r. terminu wykonania zadania 
"Oprogramowanie Zautomatyzowanego MSINS*.

W punkcie drugim uzgodniono ostatscznę wmrsję projektu pla
nu działalności MSINS w roku 1982, w części dotyczęcej automaty
zacji Systemu. Postanowiono wprowadzić do projektu kilka uzu
pełnień, dotyczęcych głównie udziału poszczególnych krajów' człon
kowskich w realizacji różnych zadań planowych, a także przesu
nięć zadań między rozdziałami planu.

W punkcie trzecim Jednogłośnie przyjęto poględ o celowości 
uproszczenia dokumentacji projektowej Zautomatyzowanego MSINS. 
Postanowiono zwrócić się do Rady MSINS, aby wyraziła zgodę ns 
opracowanie projektu tschniczno-roboczsgo, gdyż zachowania za
sady przygotowania projektu roboczego Jako odrębnej fazy projek
towania musiałoby doprowadzić do poważnego opóźniania automaty
zacji Systemu i do zbędnego powtarzania w projekcie roboczym 
wielu rozdziałów projektu technicznego. Uczsetnicy narady uzna
li, że siły 1 czas zaoszczędzone dzięki połęczsnlu projektu tech
nicznego z projektem roboczym można znacznie racjonslńisj zużyć 
na rozwięzanis szeregu konkretnych zagmdrulań praktycznych, które
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b ę ćą «rystępoweć w zwlęzku z eutomatyzecję poszczególnych naro
dowych systenów Infornacyjnych nauk apołacznych.

Na nsrglnesle dyakusjl o przablagu 1 pojtędanych zasadach 
wyalany doświadczeń niędzy organami r.arodowyai Systemu, uczest
nicy narady zwrócili uwagę na wyjątkowo powolną działalność po
czty, co w praktyce pozbawia wzajanna kontakty wartości, i po
stanowili zwrócić się do Rady MSINS o zapewnienie łączności te
leksowej .

Ustalono treść aprawozdania dla Rady MSINS.
W punkcie czwartyn oceniono wyniki wstępnej współpracy w 

taj dziadzinie, podjętej przez niektóre organy narodowa. Onó- 
wiono doświadczania wynikające z próby sporządzania wspólnego 
'Wykazu czssopian z zakresu nauk społecznych, nabywanych przaz 
narodowe organy MSINS z krajów nie nalajtących-do RV/PG'. W afek
cie dyskusji priryjęto szereg wniosków dotyczących usprawnienia 
współpracy w onawianaj dziedzinie, w szczególności postanowiono 
podjąć etarania o usprawnienie wynisny niędzybibliotecznej.

Oan Lenart

VI POSIEDZENIE RADY MięOZYNAROCX}WEGO SYSTEMU INFORMACYONEGO 
NAUK SPOŁECZNYCH /MSINS/

Praga, 15-19 czerwce 1981 r.

Rada M8INS przyjęła następujący porządek obrad swego VI po
siedzenie <

1. Ocena działalności MSINS w roku 1980.
2. Plan działalności MSINS w roku 1982.
3. Ocena zadań MSINS w świetle potrzeby zwalczenia burZua- 

zyjnych koncepcji rewolucji naukowo-technicznej.
4. Sprawozdanie Stałej Grupy Robączaj de. Autonatyzacjl 

MSINS.
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5. Ocena («ynllcóif narady apacjallatów da. wspólnych wydaw
nictw Infomacyjnych, która odbyła alę w  Budapeszcie w paździer
niku 1980 r.

6. Sprawa koordynacji pomocy dla narodowego organu inforsa- 
cyjnego nauk epołecznych Wietnamu.

7. Przygotowanie II Konferencji Naukowej MSINS ne temat: 
"Problemy efektywności proceeów Informacyjnych", majęcej alę od
być w 1982 r. w Moskwie.

8. Zagadnienia udziału członków MSINS w  III Konferencji 
Europejskiej Współpracy Informacyjnej Nauk Społecznych /ECSSIO/ 
i w pracach Międzynarodowej Federacji Dokumentacji /FID/,

9. Sprawa zorganizowania w MSINS Informacji o wynikach ba
dań teoretycznych prowadzonych przez komisje problemowe Wielo
stronnej Współpracy Naukowej Akademii Nauk Krajów Socjalistycz
nych.

10. Wstępne ustalenie porzędku obrad VII Posiedzenia Rady
MSINS.

W punkcie pierwszys uczestnicy posiedzenia - na podstawie 
rozesłenego wcześniej sprawozdanie pieeenego oraz wygłoszonego 
na posiedzeniu referatu dyrektora organu naczelnego MSINS, 
tj. Instytutu Informacji Nauk Społecznych AN Z S R R , członka ko
respondenta AN ZSRR. W.A. Winogradowa - dokonali wszechstronnej 
oceny działalności Syatemu w roku 1980. Działalność ta byłe zgo
dne z planem na lets 1979-1980, jek teź z zaleceniami XI Narady 
Przedstawicieli Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych, która 
odbyła się we wrześniu 1979 r, w Tallinie.1 IV Narady Wicepre
zesów de. Nauk Społecznych Akademii Neuk Krajów Socjalistycznych, 
przeprowadzonej w maju 1980 r. w Pradze.

Ścisłe powięzsnle rozwoju MSINS z realizację zadań wynlka- 
jęcych z Długookresowego Programu Wielostronnej Współpracy Kra
jów Socjalistycznych w Dziedzinie Neuk Społecznych pozwoliło wy
konać szereg prac badawczych 1 doprowadzić do opublikowania 
wspólnych materiałów informacyjnych z tego zakresu. W roku 1980 
wydano 13 wspólnych temetycznych zbiorów analiz dokumentacyjnych 
1 5 bibliografii, e ponadto przygotowano do druku dalsze 7 pub
likacji informacyjnych. Według napływajęcych wiadomości publi
kacje te cieszę elę dużym uznaniem środowisk naukowych 1 instan
cji partyjnych w krajach członkowskich MSINS,
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w okresie sprewozdsftczye rozwlęzeno poeyślnle kilkę waż
nych zagadnlah w zakreśla autoestyzacjl Syateeu, w azczagólnod- 
cl rozpoczęto elędzynarodowę wynlanę Inforeacjl na nośniku ma- . 
gnetycznye i za poeocę teletranaelsji.

W  punkcie drugie Rada zapoznała alę z raferaten zastępcy 
dyrektora organu naczelnego MSINS. dra M.P. Gapoczkl, "0 planie 
działalności MSINS w roku 1982". Referent zaproponował szereg 
uzupełnień do rozesłanego wcześniej projektu planu, opartych 
a.In. na wnioskach Stałej Grupy Roboczej da. Autoaatyzecjl 
MSINS. Po obszernej dyskusji plan ne rok 1982 został zatwier
dzony. Składa alę on .z sześciu rozdziałów których przedalotaa 
aę kolejno:

1. Publikowania arspólnych aydawnlctw Inforaacyjnych. Na 
rok 1982 przewiduje alę przygotowania do druku 9 teaatycznych 
zbiorów analiz dokuaantacyjnych 1 4 bibliografii teaatycznych. 
Ustalono, ża teaatyka zbiorów enallz dokuaantacyjnych będzie 
dotyczyć: radzieckich doświadczeń w  zakresie rozwlęzywanla kwa- 
atll narodowej, tendencji rozwoju deaokracjl socjallatycznaj. 
efektywności produkcji społecznej w krajach socjalistycznych, 
internacjonallzau, aetodologll nauk społecznych, walki z neo- 
koloniallzaea, probleaatykl ałodzleZy we współczesnej welce 
ideologicznej, przaalan Ideowo-polltycznych w Chińskiej Rapub-

, lice Ludowej orez probleaatykl literatury pięknej w rozwlnlę- 
tya społeczaństwla aocjallatycznya. Bibliografia będ,ę poświę
cone: problsBatyce rozwiniętego społeczeństwa eocjaliatycznego, 
ekonoalcznaj 1 naukowo-technicznej współpracy krajów RWPG 1 3u- 
gosławll, aetodycznya zagednlenloa nauk społecznych oraz kry
tyce współczesnej Ideologii burZuBzyJneJ. rafcraistycznaj 1 re
wizjonistycznej. Wszystkie te publikacje inforaacyjna będę do
tyczyć wyselekcjonowanych pozycji literatury naukowej wydanych 
w krajach członkowskich MSINS w cięgu paru ostatnich lat /ana
lizy dokuaentacyjne/ lub w  roku 1981 /blblografla/. Ponadto 
przewiduje alę udział krajów członkowskich w  opracowywaniu ва- 

terlałów do czaeoplaaa referujęcago /'Referstlvnyj 2urnał po 
obacBStvennya naukaa'/ 1 bibliografii blażęcej / ‘‘Blbllograflće-

sklj bluleten*7.
2. AutoaatyzBcJa MSINS. Z tego zakraeu w roku 1982 będę 

kontynuowane opracowania ogólnoayateaowś zalarzajęce głównie
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do ustalenia precyzyjnych powiązań niędzy rójtnynl podayatenanl 
1 placówkanl Infornacyjnynl, wchodzęcynl w  akład Systanu, Jak 
równlaż z Mlędzynarodowyn Syatenen Infornacjl MsukoNOj 1 Tech
nicznej krajów członkowskich RWPG. LiczQCf się pozycję w planie 
zajęły zadania zwięzane z opracowanien projektu techniczno-robo- 
czego Zautonatyzowanago MSINS.- Głównę grupę tych zadań będę 
atanowić praca nad przygotowanian środków lingwiatycznych, a 
ponadto doskonalenie organizacji proceaów technologicznych o- 
programowania, doboru urzędzań technicznych. Przewiduje aię tak
że ekaperynanty w zakraaia wymiany informacji na nośniku magne
tycznym i zapomocę talatransmisJi.

3. Dalszy rozwój współpracy w  zakreaia tradycyjnych form 
obsługi informacyjnej. Będzie to dotyc 2̂ ć  głównie wzejamnaj wy
miany informacji o posiadanych w  poazczególnych eyatamach naro
dowych zbiorach literatury naukowej i doakonalanie metod wypo
życzeń, przakazywenia kopii, mikroform itp.

4. Doskonalenia kadr informacyjnych - w drodze wzajemnej 
wymiany apacjallstów, organizowania stęży. j

5. Imprezy naukowe i organizacyjne. Na rok 1982 zaplanowa
no przeprowadzenia konferencji naukowej, dorocznego poaiadzania 
Rady Systemu oraz Jadnomieaięcznę sesję roboczę apacjallstów w 
zakresie automatyzacji MSINS,

6. Ostatni rozdział planu dotyczy udziału MSINS w pracach 
Europejskiej Współpraoy Informacyjnej Nauk Społecznych /ECSSID/ 

i MiędzynerodowaJ Federacji Dokumentacji /FIO/,
W punkcie trzecim'uczestnicy posisdzania zapoznali się z 

referatem dyrektora Biblioteki Fundamentalnej - Ośrodka Infor
macji Naukowej CzachoełowackiaJ AN, dra D. Zahradila, nm temat: 
“Krytyka burżuazyjnych koncepcji rewolucji naukowo-tachnicznaj 
a zadania MSINS“. Referent przedatawił tezę, ża tendencja ide
ologów burżuazyjnych polega na przypisywaniu procesom rewolucji 
naukowo-technicznej tych wad i zagrożeń, które wynikeję z iatoty 
ustrojowej kapitalizmu, a nie z powszechnie wyatępujęoych cech 
omawianej rewolucji. Koncepcjom tym przeczy realny rozwój spo
łeczeństw - zarówno kapiteliatycznego. Jak i aocjalistycznego. 
Informacja naukowa z zakresu nauk społecznych może i powinna w 
istotny sposób przyczynić się do deaaakowania obcych i wrogich 
poględów na współczaana procesy społeczna, do ukazywania rza-
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czywletych elł nepędowych tych procesów, e zwłeszczs do szero
kiego prszentowsnls noZllwoócl i potrzeby świadomego ksztsłto- 
wsnie rozwoju społaczeóstwe w wsrunkech socjalizmu. Rada uzna
ła, Za wnioski wynlksjęca z referatu dra Zahrsdlla 1 później
szej dyskusji muszę być brsns pod uwsgę przy plonowaniu dzls- 
łalnoócl MSINS.

W punkcla czwartym omówiono 1 przyjęto sprswozdsnle Sta
łej Grupy Roboczej de. Automatyzacji MSINS, w którym przed
stawiony zostsł sten zaawsnsowsnla prac nad automatyzację Sy
stemu orsz nsjpllnlsjszs zsdanla w tym zakresie, 3ako szczegól
nie ważny wynik oelęgnlęty w roku 1980, sprswozdawca Grupy 
przedstawił zakończanie prsc nsd plarwezę wersję projektu 
technicznego MSINS. Ne podstawie przedłożonego sprswozdsnla 
Grupy 1 dodstkowych wyjaśnień ze strony jej przedstawicieli. 
Rade ocenlłs pozytywnie wyniki prec dotychczasowych, zaaprobo
wała projekt zedeń w zakreśla automatyzecji na rok 1982, wyre- 
zlłe uznanie dis Instytutu Informacji Nauk Społecznych AN ZSRR, 
ze uruchomienia w 1980 automatycznego wyszukiwanie Informecjl, 
Rade uznała, ze do podstawowych zadań ns najbliższy okras nała

żę;
- opracowanie projektu tschniczno-roboczsgo,
- zapewnienie, aby poszczególne organy narodowa rozpoczęły 

opracowywanie własnej /krajowej/ literatury, w celu wprowa
dzenia uzyskiwanych w ten spoeób matarlełów Informacyjnych 
do centralnej bazy danych MSINS,

- podjęcie bleZęcej wymiany Inforascjl ns nośniku magnetycznym 
1 zorganizowanie odpowiednich słuZb w organie naczelnym 1 w 
organach narodowych,

- wzmocnienie bazy technicznej niezbędnej do realizacji zadań 
Systemu,

- zspswnlsnls dopływu kadr do organów narodowych MSINS,
- uruchomianie taletrenamlsjl danych między wszystkimi organa

mi narodowymi s organem naczelnym,

- dslezę poprawę prsc nad przygotowaniem środków lingwistycz
nych Systemu,

- przyśpieszenia opracowania środków lingwistycznych dla po
szczególnych podsystemów dyacypllnowych, jak taż prsc nad 
tszsuruseml dwu- 1 wielojęzycznymi,
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- zorganizowania wywiany Inforaacjl na aikroforaach,
- ujednolicanie układu aprawozdań z realizacji zadań odcinko

wych w zakresie autonatyzacjl MSINS.
- zorganizowanie w 1982 r. w Moakwla Saajl roboczej aiędzyne- 

rodowego zaapołu apacjallatów w zakraale autoaatyzacjl.
W punkcie plętya Rada przyjęła do aprobujęcaj wladoaońcl 

sprawozdanie narady apacjallatów do spraw wspólnych wydawnictw 
inforaacyjnych MSINS. która odbyła się .w Budapaazcla w paź
dzierniku 1980 r., i zaleciła organoa narodowya wprowadzania 
jednolitej aatodykl sporzędzanla opisów bibliograficznych,prze
znaczonych do wydawnictw informacyjnych MSINS.

W punkcie szóstya oaawlano zadania w zakraale ponocy, Ja- 
k§ mogliby pozoetell uczestnicy Syataau okazać stronie wletnaas- 
kiej. Postanowiono, źe wszystkie orgeny narodowe przedstawię do 
1 października 1981 r. wnioski w tej sprawia.

W punkcis siódmya prof. Winogradów przedstawił projekt po- 
rzędku obrad planowanej na 1982 r. II Konferencji Naukowej 
MSINS. poświęconej ‘‘Zagadnlenion efektywności procaeów Informa- 
cyjnych*. Po dyskusji uzgodniono taaetykę konferencji, aianowl- 
eie:
- Nauki społeczne w rozwiniętya epołeczaństwla aocjallstycznya 

s zadsnls Inforaacji naukowej,
- Znaczsnls wspólnych wydawnictw inforaacyjnych MSINS dla wie

lostronnej współpracy'Biędzy uczonymi krajów socjalistycznych.
- Automatyzacja Jako główny kierunek podnoszania efaktywnoścl 

MSINS.
- Podział pracy i kooperacja Jako czynnik podnoazanle afaktyw- 

ności MSINS.
- Potrzeby informacyjne i ich zaspokojenie.
- Metodyczna problemy okrsślanis efektywności procesów Inforas- 

cyjnych.

- Zagadnienia efektywności procesów informacyjnych w światłe do
świadczeń międzynarodowych.

W punkcie óemya Rads uznałe, źe wazystkle organy narodowe 
powinny w miarę posiadanych aoźliwości Jak najaktywniej uczaat- 
niczyć w pracach ECSSIO 1 FIO.

W punkcie dziawlętya uchwalono zwrócić wlększę niź dotych
czas uwagę na sprawę obsługi inforaacyjnej komisji problaaowych
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mpółpracy wielostronnej ekedeall nauk krajów eocjallstycznych.
, Rada poatenowlłe w szczególności, ż e  organy MSINS /naczelny 1 
narodowe/ będg:
- systanatycznla dostarczać koalajon problenowyn wydawnictwa 

infornecyjne Systemu, w miarę Ich ukazywania się;
- rozpowszechniać Informacja o wynikach uzyskiwanych przez ko

misja problemowa współpracy wielostronnej;
- Informować o konferencjach naukowych organizowanych przez te 

komisje;
- starać się zapewnić komlejoa 1 ich przedetawicieloa ueługi 

świadczone w efekcie sutomatyzacji Systemu.
W punkcie dzlsslętym ustalono, ż e  na porzędak obrad VII 

posiedzenie Redy MSINS, które odbędzlj elę w 1982 r. w ZSRR, 
złożę się następujęce zagadnienia;
1/ sprewozdsnle z działalności MSINS w roku 1981,
2/ sprawozdania z sesji roboczej międzynarodowego zespołu spe

cjalistów de. automatyzscjl MSINS,
3/ rozwój współpracy z Międzynerodowym Systemea Informscji Nau

kowej 1 Technicznej,
4/ plan działalności MSINS w roku 1983.

I Rads wyraziła uznanie dla delegacji radzieckiej za dekla
rację zorganizowanie trzech Imprez MSINS w roku 1982 oraz 
podziękowanie dla strony czeskisj za zorganizowanie omawiana- 
go wylej posiedzeńla Rady.

Osn Lenart

OGÓLNOPOLSKA MIĘDZYBIBLIOTECZNA KOMISJA POROZUMIEWAWCZA 
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Środowisko bibliotekarzy polskich od 1st Żywo odczuwało 
potrzebę integracji. Rozbicie bibliotek pomiędzy resorty, nis- 
wystsrczajęca działalność koordynacyjna Ministerstwa Kultury 
1 Sztuki, pogarszajęca się sytuacja bibliotekarstwa krajowego
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w podstawach Jeyo Istnienia - tak od atrony budownictwa, zbio
rów i stałęgo ograniczania dopływu piśmiennictwa zagranicznego, 
jak również od strony problematyki kadrowej i płacowej - spowo
dowały szereg prób wyjścia z kryzysu.

W końcu października 1980 r. z inicjatywy bibliotekarzy 
bibliotek szczecińskich odbyło się pierwsze spotkanie biblio
tekarzy należęcych do NSZZ 'Solidarność* i powstały ne podsta
wie wyborów Ogólnopolska Międzybiblioteczna Komisja Porozumie
wawcza, z Tymczasowym Komitetem Założycielskim. Reprezentacja 
te przeprowadziła szereg akcji - rozmowy z przedstawiclslami 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki, wzię'to udział w negocjacjach /listopad 
1980/ i w strajku okupacyjnym. Podpisane porozumienie dało w 
efekcie pewne złagodzenia zróżnicowania atatusu bibliotekarzy 
- poprzez dodatek wyrównawczy w wysokości 800 zł od 1 paździer
nika 1980 r. dis wszystkich bibliotekarzy, nimzależnie od przy
należności resortowej. Komitet Założycielski opiniował projek
ty zarzędzeń resortowych w sprawie dodatków funkcyjnych i dodat
ków za znajomość języków obcych oraz za warunki szkodliwe dla 
zdrowia. Występowano w sprawie tygodniowego wymiaru czasu pra
cy bibliotekarzy do Prezesa Rady Ministrów i do odpowiednich 
ministerstw. Ponedto porozumiano się z innymi ciałami zwięzko- 
wymi. Z jednej strony z Komisję Pracowników Informacji Naukowej 
ZG ZNP, gdzie tamtejsza Komisja płscowa rozwięzałe się wobec 
przejścia większości jej członków do NSZZ*Solidarność’, z dru
giej z przedstawicielami bibliotekarzy w Ogólnopolskiej Komisji 
Porozumiewawczej Nauki NSZZ 'Solidarność' w Gdańsku. Kilka osób 
z tego grona powiększyło skład Komitetu Założycielskiego OMKP. 
Komitet Założycielski OMKP uczestniczył w zjazdach Ogólnopols
kiej Komisji Porozumiewawczej Nauka NSZZ 'Solidarność', przygo
tował tezy do ustawy o szkolnictwie wyższym z punktu widzenia 
zagadnień bibliotecznych. Poza akcjami informacyjnymi o odby
tym I Spotkaniu Bibliotekarzy w Szczecinie - tj. rozesłaniem 
meteriełów, opracowaniem komunikatów o KZ OMKP, podjęto pracs 
organizacyjne zwięzane z przygotowaniem IZ Ogólnokrajowego 
Spotkania Bibliotekarzy w Szczecinie w terminie 10-li lutego 
1981 roku.
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II Spotkanie Bibliotekarzy eieło ne celu wyłonienie nowe- 
, go skłedu OMKP oraz oaówienie celów i zadeó atojęcych przed 
tya ciałen przedatawiclelskln. Wybrano neetępujecy akłed Ogól- 
nopolakiej. Międzybibliotecznej Koalejl PorozuwlewawczeJ: 
Przewodnlczęcy - Przeaysłew Penrych. Wojewódzke i Miejeke Bi
bliotekę Publiczne w  Szczecinie
Wlceprzewodnlczęcy - Oecek Seuk, Bibliotekę Główne Wyższej 
Szkoły Morskiej w Szczecinie 
Członkowie Prezydlua:
- Krystynę Blelamke, Bibliotekę Seglelloóeke w Krakowie
- Iwona Kslężek, Wojewódzke Biblioteka Publiczne w Łodzi
- Derzy Maj, Biblioteka Narodowe w Werazawle
- Ryazerd Patyk, Wojewódzke Biblioteka Pibllczna w Nowym Sęczu
- Marta Skalska, Bibliotekę Główna Akedeali Rolniczej we IVroc-

łewlu '
oraz 20 członków OhKP.

Ne Spotkaniu przedetewlono dwa referaty; P, Fenrycha;"Sy
tuacja zwlęzków zawodowych w Polace" oraz Z. Żmigrodzkiego: 
"Perepektywy przemień w blbliotekaratwle polskim".

Ustalono, że celem działanie Korniej 1 ma być przede wszyst
kim realizacje zedeó NSZZ "Solldernoóć", zgodna ze atetutem, ze 
szczególnym uwzględnieniem powołania eekcjl bibliotek. Me ona 
uczestniczyć w precech wszystkich sekcji lub korniej 1 porozumie
wawczych z tego zakresu. Komleje ma reprezentować pracowników 
bibliotek wobec władz centralnych: koordynować dzlałalnoóć or
ganizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" ne terenie całego kra
ju, wreszcie informować środowisko bibliotekarskie o eprewach 
zwlęzkowych.

Bardzo żywa dyskusja merytoryczne toczyła się w remach 
sześciu grup roboczych.

I, Role 1 zedanle bibliotekarzy w życiu nerodu 1 pertątwa

W  remach tej grupy rozpatrywano eprewy - żędania zaprzeetenla 
odgórnego sterowenle kulturę, ukoóczenia prec nad uatewę o cen
zurze, dostępu do środków meeowego przekazu - rozwljenle kultu
ry czytelniczej drogę odpowiednich priogrea^ów, wymiany informa
cji 1 dostępu do śwletowych systemów informacyjnych, zwreceno
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uwagę na konieczność dopływu poloniców, d o s t ę p  1 gronadzenla 
materiałów lyychodzęcych poza cenzurą, znlaalanla prohlbitów po
litycznych w bibliotekach, ograniczenia zuiywanla paplaru nm 
cele pozawydawnlcza. ustalenia listy priorytetowych wydawnictw.

II. lówallfIkacja 1 kształcenie zawodowe bibliotekarzy

Grupa ta podniosła konieczność powiązania stanowiska bibliote
cznego z pozloses kwalifikacji zawodowych; ochrony statusu za
wodowego wykwallflkonensgo bibliotekarza; obligatoryjnego sy
stemu podnoszenia kwalifikacji; stworzenia jednolitego systsnu 
kształcenia i doskonalenis zawodowego dla wszystkich typów bi
bliotek; aby bibliotekarze dyplomowani byli zatrudnieni we 
wszystkich typach bibliotek. Proponowano wyłonienie grupy sta
nowisk i czynności o działalności podstawowej, które nie wyma
gają kwaliflkecji bibliotekarskich - aby nie były objęte prag
matykę słulbowę, epi tytułem "bibliotekarz". Chodziłoby o 
to aby bibliotekarz wykazywał się przynajmniej wyksztełcenlem 
śradnim. NsleZsłoby przeprowadzić akcję weryfikacyjną, w okre
ślonym zakresie zadań. Byłyby więc 3 grupy - pracowników pomoc
niczych, kwalifikowanych odpowiednio do zajmowanego stanowiska 
oraz grupa bibliotekarzy specjalistów z dyplomem. Kształcenie 
przebiegałoby stacjonarnie /średnia szkoła bibliotek erska/; 
pomaturelns szkołę bibliotekarske, wyZsze studia stacjonarne 
i zaoczne, ele to juZ z innym programem. NaleZałoby zmniej
szyć ilość ośrodków kształcenia bibliotekarzy do 3 lub 5, to 
znaczy kształcić 100-150 absolwentów rocznie. Wybrano 5-oso- 
bowę grupę powołaną do zenslizowanla tych wniosków.

III. Płace pracowników bibliotek

Grupa ta wniosła szereg szczegółowych propozycji, które były 
dyskutowane równie! ns forum plenarnym, m.ln. obllgatoryjność 
awansu co dwa lata, punkt wyjścia plecowy - minimum socjelns
i in.

IV azczególnsWarunki pracy, uprawnienia socjalne 1 inne 
uprawnienia bibliotekarzy

Podetawą pracy tej grupy była analiza przeprowadzona w kilku 
województwach - katowickim, częstochowskim, sieradzkim 1 blalsko-
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białya /autorzy z WoJatfódzkiaJ i Miejskiej Biblioteki Publicz
nej w Katowicach/. Stwierdza się a,in, "Prawo pracy i polity
ka społeczna powinny zabezpieczać nis tylko stełę poprawę wa
runków życia biologicznego. Iscz ... zaspokajać potrzeby wyż
szego rzędu tzw. psychiczne /potrzeby bszplaczeństwa, uznania, 
szaounku, aożliwoćci urzeczywistnienia własnej osobowości przez 
precę odpowiadajęcę osobistym zaintaresowaniom i upodobeniom/". 
Na kanwie tego wnioskowano o powołania społecznej komisji do 
przaględów warunków pracy; zapewniania środków i możliwości 
stworzenia warunków zgodnych z wymogami bhp. Stwierdzono konie
czność analizy stanu.i potrzeb bazy lokalowej wszystkich typów 
bibliotek, nowych normatywów budownictwa bibliotecznago, a tak
że wyposażenia, ramontów, rewizji porozumienia w sprawie plano
wania bibliotek w nowych osiedlach ltd. Zwrócono uwagę na cho
roby zawodowe blbliotakarzy, ne potrzabę specjalnego ośrodka 
chorób zawodowych /wspólna problematyka z archiwami/. Doma- 
gsno 'się dodatków za pracę dwuzmlanowę, płatnych urlopów ma
cierzyńskich i całaj grupy warunków eocjalnych. Ważna była pro
pozycja opracowania karty pracownika biblioteki - Jego prsw i 
obowięzków.

V. Prawo pracy. Zagadnienia stosunku pracy. Pbowigzki i odpo- 
• wiedzialność służbowa bibliotekarzy

Ts grupa robocza zsjęła się zagadnieniem czasu pracy - żędajęc 
eladaiogodzlnowago wymiaru, wolnych dni za precę w niedzielę 
ltd. Drugim problemem była sprawa kwalifikacji dyrektorów i 
wicedyrektorów, która to stanowiska powinny być obsadzone 

przez osoby o najwyższye poziomie zawodowym 1 moralnym. Żędano 
okresowej oceny precy dyrektora, a liczbę wicedyrektorów uza
leżnić od potrzeb.

VI. Miejsce bibliotek w ustawia o szkolnictwie wyższym

W tya zespole dyskutowano rozmaita sprawy: z jednej strony 
wnioskowano o zasadę dzlałenla biblioteki głównej uczelni na 
prawach wydziału: powoływanie, skład i kompetencje redy biblio
tecznej Jako organu kolegialnego sieci bibliotecznej; powoływa
nie dyrektora - wybór i ilość kadencji.
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Dyskusja plenarna stała aię odbiciea szerokiego zakresu 
nurtujących bibliotekarstHo bolączek. Aleraonano н spranie J>1- 
bliotek związkowych, które s9 opuszczone, podobnie poruszano 
sprawę bibliotek zakładowych i gminnych. Zajmowano się sprawa
mi wydawniczymi - szczególnie zaniedbane odcinki to literatu
ra dziecięca 1 historia Polpki. Utyskiwano nad sprawami cenzu
ry w postaci zatrzymywania przesyłek zagranicznych. Apelowano 
aby lapiej wykorzystywać antykwariaty. Pośród zagadnieó prze
wijały eię typowe dla informacji naukowej, np. sprswa atresz- 
czeń obcojęzycznych w wydawnictwach polskich.

Ogólnopolska Międzybiblioteczna Komisje Porozumiewawczs 
N3ZZ "Solidarność” z siedzibę w Szczecinie wydaje biuletyn pt. 
"Informacje". Dotychczas^tj. do lipcs 1981 r, wyszły 3 numery, 
czwarty Jest w opracowaniu. Zawieraję one wiadomości o bieZę- 
cej dziełelności OMKP.

Od czasu II Spotkania w Szczecinie odbyły się 2 zebrania 
Prezydium. W skład Jego weszło dwu obserwatorów^reprezentantów 
bibliotek PAN.

Dnia 14 majs 1981 roku odbyło się spotkanie OMKP z przed
stawicielami Ministerstwa Nauki. Szkolnictwa W/Zszego i Techni
ki, gdzie ustalano tryb stałych kontaktów z resortem. Ponadto 
OMKP ustaliła teki 'tryb równieZ z resortem Kultury i Sztuki o- 

raz Zdrowis /tu typu informacyjnego/.
Obecnie OMKP koncentruje się na następujących zagadnis- 

nisch:
1/ zełatwiedie czeeu pracy - uzyskano od KKP i w specjal

nych spotkanlech z Prezydium KKP prawo do roszczeń o 35 godzin 
precy tygodniowo;

2/ wykorzystenie meteriełów z obrad zespołów problemowych 
nt. płeć, pragmetyki zawodowej, systemu kształcenia. Projekt w 
oprecoweniu.

Krystyna Wyczańaks
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STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH 
KrejoMry ZJ*zd Delegetów 

Warezewa, 11 - 13 u J a  1981 r.

Stowarzyazenle Bibliotekarzy Poleklćh zorganlzotiało trady- 
feyjny VIII Ogólnopolekl Zjazd Bibliotekarzy ma wrzećnlu 1980 r.
W Poznaniu, poprzedzony etatutowyW zjazdea m Kaliazu i wyboren 
M a d z  Stowarzyazanla.

Spotkania te nie dały środowlaku poczucia, li załatwione 
zoatały naprawdę nabrznlałe od lat aprawy. Raport o atanle bl- 
bllotekaretwa w kraju, opracowany w 1973 r. 1 wszyatkle Inne 
sygnały przekazywane władzom o potrzebach bibliotek 1 o Ich kry
tycznym stanie - nla przyniosły rezultatu. Ostatnio, wyatępujęcy 
kryzya wydawniczy, obserwowany rzeczywisty regres czytelnlctwe 
oto syaptomy alarmujęcej sytuacji, powlęzenej z całoóclę Życia 
kulturalnego, którę bibliotekarze dostrzegali. Wyrazem potrzeby 
zrewidowania tych problemów, na tle wydarzeń lata 1980 1 ogólne
go społecznego ruchu odnowy, było dęzenle do zwołanie nowego 
ZJszdu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pols
kich ,zorgenlzowany w dniach 11 - 13 maje 19B1 r. w Warszawie,do
konał wyboru Zerzędu na podstawie nowego statutu. Zjazd podjęł 
Uchwałę, zać nowy Zarzęd opracował 'Projekt programu dzlałalnoć- 
cl*. Wybory przeprowadzone przez Zjazd Delegatów wyłoniły nowy 
akład 2lerzędu Głównego bardzo zmieniony, reprezentujęcy szero
kie rzeaze Stowarzyszenia z bibliotek całego kraju i różnych 
alecl. Skład Zarzędu rekrutuje alę zt Białegostoku, Bydgoszczy, 
Bytomia, Gdańska, Gniezna, Kalisza, Krekows, Łodzi, Olsztyna, 
Poznania, Płocka, Radomia, Tarnowa, Torunia, Warszawy 1 Wrocła
wia.

Przewodnlczęcym Zarzędu Głównego został Stafan Kubów, z 
Instytutu Bibliotekoznawstwa Unlweraytatu Wrocławskiego; wlca- 
przewodniczęcyt Oerzy Lewandowski, z Biblioteki Politechniki 
WarazawsklaJ oraz Oan Burakowski, z Wojewódzkiej Biblioteki Pu
blicznej w Olsztynie, Sekretarzem Generalnym została Władysława 
Weallewska, redaktorka 'Poradnika Bibliotecznego' z Warszawy,
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zastępcy sekretarza - Зал Marciniak,z WPJewódzkleJ Biblioteki 
Publicznej,» Płocku: skarbnikiem Jest Oadwlga Oakubowska, z. Re
sortowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej 1 Ekonomicz
nej przemysłu maszynowego w Warszewle, zastępco skarbnika - 
Oózef Lewicki, z Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie. 
Ponadto w skład Zarzędu Głównego weszło 20 osób.

Warto nawlQzac do uchwały Zjazdowej. Wyrażę ona deklara
cję Ideowo Stowarzyszania Bibliotekarzy.Polskich. Ma ono być 
samorzędne, nawołuje do Inicjatywy swoich członków 1 komórsk 
organizacyjnych, aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym 1 
społecznym.’ Członkowie Stowarzyszenia maję decydować o celach, 
zsdaniach i programie swojej organizacji. OaleJ wynika z tego 
dokumentu, że SBP zobowięzuje się do ścisłej współpracy ze sto
warzyszeniami i organizacjami społecznymi, które wzięły na sie
bie odpowiedzialność za losy kultury narodowej i księżki pols
kiej: "uważamy kulturę polskę za bogactwo narodu i z tego po
wodu stoimy na gruncie jaJ niepodzlalnoścl. Przeciwstawiamy 
się tendencji dzielenia Jej na różne etrefy 1 obiegi, na stwa
rzanie sztucznych, społecznie szkodliwych barier w Jej tworze
niu, przechowywaniu i upowszechnianiu".

Uchwała Zjazdu Oelsgatów Stowarzyszenia Blbliotskarzy 
Polskich nawlęzuje do roli informacji naukowej w postaci nowo
czesnych rozwięzsń systsmowych, wsplersjęcych naukę. Gwarancję 
dla wyjścia z sytuacji krytycznej Jest przeprowadzenia analizy 
"systsmu księżkl" w Poises i wyprowadzania nowego modslu biblio
tekarstwa 1 Informacji naukowej. Politykę kulturalna paóstwa 
powinna przywrócić wartość słowu drukowanemu, a przede wszyst
kim księżca i placówkom Ję przechowującym. Raport o atanis bi
bliotek winien być uzupełniony o opia atanu informacji nauko
wej, uaktualniony 1 wzbogacony o wyniki żywych dyakusjl, Jskis 
toczyły się w ostatnich czesach w środowisku. Opracowania ts 
powinny stanowić podstawę dis programu rozwoju blbliotakarstwa 
polskiego /wraz z problematykę informacji naukowej/ a także 
podstawę konsekwantnej polityki bibliotecznej i informacyjnej. 
SBP oprócz swaj roli w formułoweniu programów, pragnie sprawo
wać kontrolę społecznę nad politykę bibllotecznę 1 informować 
opinię publlcznę.
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Warunkian apałniania calu tych zanierzeń, tj. zaspokoje
nia potrzeb infornacyjnych i kulturalnych wszystkich obywata- 
li kraju. Jest integracja działań bibliotak i oćrodków infor- 
nacji naukowej. Natoniest Rada Naukowa Stowarzyszenia stanowić 
ma organ inicjujęcy i czuwajęcy nad stsłym badaniam i analizę 
w zakresie organizacji, rozwięzań systamowych i zarzędzania 
w ramach sieci bibliotecznych i oćrodków informacji naukowaj. 
Ponadto w dokumancia Zjazdu majowago kładzie eię naciek na pod
noszenia poziomu ośrodków kaztałcenia bibliotekarzy i na rolę 
Stowarzyazania w tej sprawie. Na koniec Uchwała zobowięzuje no
wo wybrany Zarzęd Główny do opracowania programu ns lata 1981- 
-1985'ido organizovjania działalności w oparciu o ogół -złonków. 
dajęc koncepcja nowych form organizacyjnych i strukturalnych, 
do zapewnienia niezależności finansowej SBP, stworzenia właś
ciwych form informacji wawnętrz Stowarzyszania , podjęcia 

rozmów z naczelnymi wiedzami państwa oraz wykorzystania całego 
bogactwa wniosków i propozycji programowych.

"Projekt programu" rozwija myśli rzucone w Uchwals, Oego 
cechami zasadniczymi eę - dężność do integracji zawodu, rozwi
janie inicjatywy oddolnej, bazowanej na trzynastotysięcznsj 
rzeszy członków Stowarzyszania, na demokratycznych zasadach 
i szacunku dla prswdy 1 lojalności, 'osobistej odpowiedzial
ności za czyn i słowo, na których można budować fundamenty ko
leżeństwa i współpracy". Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
chce uzyskać prestiż partnera w kształtowaniu polityki biblio
tecznej i informacyjnej oraz w rsalizowaniu jej. Program apelu
je o uczestnictwo w ruchu odnowy przez konkrstnę pracę wszyst
kich ogniw Stowarzyszenia, wynlkajęcę z lokalnych potrzeb.

Krystyna Wyczańeka
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ANIELA SZWEOCEROWA-GRUSZCZy As KA /1905-1981/

Dnia 6 czerwca 1981 r. znarła w Warszawie po długiej i 
Giętkiej chorobie dr Aniela Szwejcerowa-Gruszczyńska, biblio
tekarz 1 archiwista, załotyclelka i pierwszy dyrektor - w la
tach 1953-1961 - Ośrodka Bibliografii i Dokumentacji Naukowej 
PAN, który obecnie nosi nazwę Ośrodka Informacji NeukoweJ PAN,

□r Aniela Szwajcerowa była z wykształcenia romanistkę. 
Oaszcze w czasie studiów zapoznała się z bibliotekaretwen. 
Specjalnie interesowała Oę dziedzina informacji naukowej.
W czasie swojaj pracy w Bibliotece Instytutu Biologii Doświad
czalnej In.Marcelego Nenckiego, gdzie była pierwszym fachowym 
bibliotekarzem /od 1933 r,/. Jak i w Bibliotece Polskiego To
warzystwa Fizjologicznego i Bibliotece Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego miała nożność praktycznego wykorzystania nabytych 
umiejętności i Jednocześnie pogłębienia swoich wiadomości za
równo z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Jak 1 z nauk 
przyrodniczych, których była entuzjastkę.

Po wojnie była inicjatorkę i współautorkę dwóch cennych 
drukowanych katalogów centralnych czasopiśmiennictwa biolo
gicznego, znajdujęcego się w Polsce.

W 1953 r, zorgenlzowała 1 objęłs kierownictwo Ośrodka 
Bibliografii i Dokumentacji Naukowej PAN. Rozpoczęła wydawa
nie “Biuletynu Ośrodka Bibliografii i Dokumentacji Naukowej" 
i “Polekisj Bibliografii Analitycznej", wychodzęcej w ośmiu 
serlsch. Była współautorkę bio-bibliografii Marcelego Nenckie
go. Nawlęzała kontakty naukowe z Instytutem Informacji Naukowej 
Akadami! Nauk ZSRR 1 innymi inetytucjami zagranicznymi. Pod OeJ 
kiarunklam Ośrodek Bibliografii i Dokumentacji Naukowej zajęł 
powatns misjece wśród placówek naukowych Akademii.

161



w 1962 roku dr Szwejcerowe przeszłe do pracy w Archlwue 
PAN. Pozą praceel dokueentacyjnyel, przygotonrywenlee «rystaw i 
Innyel zejęclaei archlwiatycznyel, opracowała 1 przygotowała 
do druku łródłe aplatologreflozne i psalętnlkarskle. Ogłesza> 
ła teZ prace z historii nauk pr2:yrodni02:ych i aedycznych, z 
których część była oparte na aateriałach archiwalnych.

Na aaeryturę przeszła w 1976 r. Pracowała Jednak nadal 
naukowo i apołacznia. Dorobek naukowy dr Anieli Szwejcarowej 
przekracza 50 pozycji. Większość z nich to prace z dziedziny 
blbllotakoznawatwa, inforaacji naukowej i historii czasopl- 
ŚDilannlctwa przyrodniczego.

Artykuł szarzej oaawiajęcy działalność nsukowę dr Anieli 
Szwaj carow8j-6ru8ZC2:yóskleJ wraz z bibliografię OeJ prac - 
pióra Teresy Ostrowskiej - ukaZe się w nestępnya nuaerzs ”Za- 
gadnlsó Inforaacji Naukowej'
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