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OLGIERD A, WOJTASIEWICZ, BARBARA SOSI^^SKA 
Uniwersytet Warszawski

O KONCEPCJI TVЮR2ENIA MAKROTEZAUraJSA NAUK 
SPOŁECZNYCH

Pojęcie makrotezauruse i metody jego kon
strukcji. Określenie zakresu nazwy nauki 
społaczna w śiwietla wybranych klasyfikacji 
nauk orsz przyjętych w różnych krajach kon
wencji definiowania tej grupy dyscyplin. 
Charakterystyka najistotniejszych each nauk 
społecznych - zróżnicowanie metod badaw
czych, interdyscyplinarność wialu problemów 
badawczych, wieloznaczność i brak precyzji 
terminologii. 2Lasady doboru języka informa
cyjnego dla systemu operujęcago informację 
nauk społecznych. Prezantacja próby kon
strukcji elastycznego i wieloaspektowego 
systemu opracowania dokumentów O.F.Swifta.

Jednym z ważniajszych, dotęd nie rozstrzygniętych, proble
mów metodologicznych we współczaanaj teorii języków informacyj
nych jest sprecyzowania zasad budowy makrotezaurusów. 0 ile 
metodyka konstruowania tezauruaów prostych doczekałs się wielu 
opracowań /1,4,5/, o tyle zagadnienia budowy makrotezaurueów 
pozostaję nadal na peryferiach zsinterasowań teoretyków infor
macji, chociaż pojawiaję się tutaj problemy nie spotykane w 
pracy nad tezaurusem jadnodziedzlnowym. Niezdefiniowane jaat
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■nawet SEBO pojęcie makrotezaurusa, rozumiane zwykle albo jako 
tezaurus nadrzędny /centralny/ systemu tezaurusów, albo jako 
cały system tezaurusów. Termin “tezaurus nadrzędny" oznacza 
ogólne słowniki języka deskryptorowego koordynujące tzw. te
zaurusy szczegółowe, wchodzące w skład systemu tezaurusów, 
i^óżnica pomiędzy wskazanymi dwoma znaczeniami jest dosyć isto
tna: -tezaurus centralny systematyzuje tylko ogólne pojęcia 
dyscyplin, wchodzęcych w skład systemu, natomiast makrotezau- 
rus rozumiany jako skoordynowany system tezaurusów dla więcej 
niż jednej dziedziny obejmuje i systematyzuje pełną terminolo
gię dziedzin skiadoivych /pełną w zneczeniu zardivno pojęć ogól
nych jak i szczegóioivych, reprezentowanych iv języku deskrypto- 
row/m przez wyrażenia odpowiadające warunkom leksykalnym tego 
języka/.

W niniejszym ertykule posługiwać eię będziemy drugą z po
wyższych interpretacji pojęcia “makrorezaurus", nie precyzując 
zależności, jakie powinny zachodzić pomiędzy dyscyplinami, dla 
których tv40rzy się makrotezeurusy. Ogólnie przyjąć można, że 
wsżelkie eystemy teżaurusów obejmują dziedziny w jakimś stop
niu pokrewne, np. wszystkie lub v/ybrane działy matematyki, nau
ki przyrodnicze, nauki społeczne itp. Należy przy tym pamię
tać, że zróżnicowanie materiału leksykalnego może wynikać wy
łącznie ze specyfiki subkodów specjalistycznych każdej dziedzi
ny, a nie z praktyki przyjmowania różnych zasad formalnych kon
troli leksykograficznej ivyrażeń języka informscyjnego. Toteż,
w niniejszym opracowaniu wszelkie zasady dotyczące form grema- 
tycznych, skrótów i ortografii deskryptorów zostanę pominięte 
jeko identyczne z zasadami sformułowanymi dla tezaurusów jedno- 
dziedzinowych.

r.ETOOY BUOOVVY F^KROTEZAURUSÓW

Metodyczne problemy budowy makrotezaurueów dotyczą zarów
no kwestii tworzenia spójnych schematóiv klasyfikacyjnych obej
mowanych przez tezaurus dziedzin, jak i łączenie formalnych 
spisów terminów należących do różnych dyscyplin nauki,'Л' pierw
szym przypadku chodzi o właściwe umiejscowienie poszczególnych



pojęć, określenie łęczęcych je relacji semantycznych i logicz
nych oraz vjyznaczenie grupy pojęć powtarzających się wielu
dyscyplinach, a więc takich, które w niezintegrowanych schema
tach klasyfikacyjnych poszczególnych dyscyplin powinny być u- 
nzględniore, w ogólnej systematyce natomiast, należy dla nich 
stworzyć wspólnę klasę nadrzędnę. Kompilacja formalnych /al
fabetycznych/ spisów terminów więżę się w zasadzie tylko z o- 
statnim z tych zagadnień, czyli uniknięciem powtórzeń pojęć o 
charakterze uniwersalnym będż dla całej grupy będż ola nie
których dyscyplin objętych makrotezaurusem,

vV praktyce spotykane sę dwa podstawowe sposoby tworzenia 
mskrotezaurusów: k o m p i l a c y j  n y ,  wychodzący od go
towych schematów klasyfikacyjnych czy tezaurusów poszczegól
nych dziedzin, oraz s у s t e'm o w y, ne pierwszy plan wy- 
suwajęcy konieczność utworzenie generalnej struktury całej 
grupy dyscyplin,

fśetoda kompilacyjna zekłada więc łęczenie istnlejęcych 
tezaurusów, których zakresy mogę być równorzędne lub wzajemnie 
sobie podporzędkowane. Umożliwia ona niemal mechaniczne kumu
lowanie wcześniej sporządzonych słowników, bez względu na od
mienność zastosowanych iv nich schematów klssyfikacyjnych /nie 
każdy tezaurus zawiera c-zęść systematyczną, czyli pewną klasy
fikację/, przyjętego stopnia szczegółowości deskryptorow itp. 
Praca normalizacyjna dotyczy prawie wyłącznie unifikacji sto
sowanych symboli relacyjnych i kontroli powtórzeń. Może się 
więc zdarzyć, że nawet forma deskryptorow nie jest dla całego 
makrotezaurusa jednolita,

Metoda kompilacyjna stosowana jest głównie w Stenach Zje-
j
dnoczonych i wynika niejako z- typowego dla tego kraju pregna- 
tycznego podejścia do wszelkich działań informacyjnych. Oest 
ona bez wątpienia metodę tańszą, prostszą i, co najistotniej
sze, gwarantującą szybkie tworzenie zbiorczych makrotezaurusćw, 
pod warunkiem, że istnieją tezaurusy szczegółowe. Biorąc pod 
uwagę dynamikę rozwoju sieci informacyjnej i ilość powstają
cych w USA tezaurusów, preferowanie metody kompilacyjnej wy
daje się naturalną konsekwencją przyjętych w tym kraju ogól
nych zasad pracy informacyjnej. Wawet najważniejszy dla tej 
metody problem eliminacji wyrażeń powtarzających się- zdaniem



amerykańskich specjałistów - w praktyce nie okazał się zbyt groź
ny. Wyniki przeprowadzonych w U3A badań wykazały, że nawet w 
przypadku bardzo zbliżonych tematycznie c(yscyplin ilość powte- 
rzajęcych się terminów nie przekracza Nierozwiązany po
zostaje jednak problem różnego stopnia szczegółowości deskryp- 
torów pochodzących z różnych tezaurusów, co bardzo uwidacznia 

się zwłaszcza wtedy, gdy kompiluje się równocześnie tezaurusy
0 zakresach logicznie równorzędnych z tezaurusem o zakresie 
podrzędnym wobec jednego z nich. Powoduje to znaczne niezrów- 
noważenie leksyki makrotezaurusa, i, co za tym idzie, niejedno
lite jego funkcjonowenie.

Syetemowe podejście do budowy makrotezaurusów nawięzuje 
do zasad tworzenia ogólnych klasyfikacji koordynacyjnych , tzw, 
roof classification. Leży ono u podstaw prac m.in. nad kon
strukcję BSO /Brpad System of Ordering/ czy General Classifi
cation Language, którego koncepcje powstawała w latach siedem- 
dziesiętych w Classification Research Group /CRG/ ASLIB. Meto
da ta akcentuje konieczność zapev;nienia spójności makrotezau
rusa przez budowę nadrzędnej klasyfikacji, obejmujęcej wszyst- 
kia dziedziny zawarte w systemie, Takę generalng struktul^ę mo
żna tworzyć w oparciu o uniwersalne klasyfikacje nauk, badajęc 
zależności pomiędzy poFZCzególnymi dyscyplinami i wyłaniajęc 
zagadnienia wspólne, np. metodologię, Oalszym etapem prac nad 
makrotezaurusem byłoby pogłębianie podziałów w kolejnych gałę
ziach, aż do uzyskania pożędenej szczegółoivości deskryptorów, 
lub podłęczanie do struktury generalnej odpovjiednio przystoso
wanych i sporządzonych oddzielnie tezaurusów dla węższych dys
cyplin .

Metoda systemowa wymaga znacznie większago nakładu czasu
1 pracy, toteż charakterystyczne jest, że lansuję Ję zwykle 
twórcy tezaurusów pochodzęcy z krajów europejskich, gdzie 
ilość istniejęcych juz tezaurusów jest znacznie mniejsza niż 
w USA. Powołujęc się na opinie D. Fosketta czy A. Gilchrista 
można by uogólnić tezę, że metoda kompilacyjna lansowana jest 
przez szkołę amerykańskę, natomiast meto'da systemowa - przez 
szkołę angielskę. Wydaje się przy tym, że podejście systemowe 
jest właściwsze i gwarantuje rzeczywlstę spójność makrotezau
rusa obejmujęcego różnorodne dyscypliny neukowe.



ProstE konipilacja w przypadku budovr/ ogólnego tezaurusa 
nauk społecznycn wydaje się w ogóle niemożliwa. Byłby to za
bieg mniej więcej taki, jak chęć utworzenia z Pana Tadeusza, 
Lalki i Quo vadis jednego utworu przez v/ydanie ich razem w 
jednym wolumenie. Tezaurus dla poszczególnych dyscyplin nale
żałoby zapewne sporzędzić oddzielnie, a praca ned makrotezau- 
ruseic rozpoczęłaby się dopiero po ich sporządzeniu i polegała
by, m.in. na wydzieleniu terminów zvJięzenych z metodologię ba
dań, jako odnoszęcych się do wielu /jeżeli nie wszystkich/ 
dyscyplin, oraz terminów oznaczajęcych postawy filozoficzne i 
kierunki myślenia przejawiajęce się w rozmaitych dyscyplir.ech, 
jak np. realizm, nominalizm, pozytywizm, funkcjonalizm,struk- 
turalizm, formalizm, wydaje się, że dopiero ten zabieg dopro
wadzi do powstania rzaczywlstegO systemu tezaurusów, a nie 
tylko zbioru tezaurusów.

ZAKRES MAKROTEZAURUSA NAUK■SPOŁECZNYCH

Praca nad konstrukcję makrotezaurusa neuk społecznych, 
obok ogólnych problemów wskazenych wyżej, napotyke na szereg 
trudności yjynikajęcych z- charakteru tego zespołu nauk. Suż sa
mo określenie zakresu stwarza pewne kłopoty, nie istnieje bo
wiem właściwie precyzyjne definicja nauk społecznych, Vif Polsce 
co najmniej od 30 lat, tj. od powstania Polskiej Akademii Nauk, 
nauki społeczne rozumiane sę de facto w sposób biurokretyczny; 
sę to te dyscypliny, które znejduję się w gestii Wydziału I 
PAN. W dawniejszej tradycji polskiej dyscypliny te nazywano 
znacznie częściej naukemi humanistycznymi. Można - ze względu 
na obecnę organizację nauki w Polsce - to biurokratyczne kry
terium przyjęć, trzeba sobie jednek wyraźnie zdawać sprawę z 
jego charakteru. Ponadto werto zwrócić uv/agę, że pozostawię o- 
no poza naukami społecznymi takie dyscypliny, jek architektura 
i urbanistyka, leżęce na pewno na styku nauk technicznych i hu
manistycznych, a także całę medycynę, jekkolwiek wiadomo, że 
zagednienia zwięzane ze zdrowiem publicznym /public health/ 
znajduję się na styku z socjologię.



Trzeba też zdawać sobie sprawę z daleko posuniętej umow
ności terminu nauki społeczne oraz niezgodności jego rozumienia 
z interpretacjami przyjętymi w wielu innych krajach. I tak np., 

w konwencji anglosaskiej "social sciences"obejmuję socjologię, 
psychologię, szeroko rozumianę pedagogikę, ekonomię, nauki po
lityczne, antropologię kulturowę i ewentualnie synchroniczna 
językoznawstwo, zwłaszcza w jego obecnej wersji. Dyscypliny 
takie jak historia, literaturoznawstwo, filozofia, estetyka 
zaliczane sę do nauk humanistycznych /humanities/, a nauki 
prawne stanowię osobnę grupę. Warto przy tej okazji pamiętać, 
że w Polsce antropologia kulturovo odpowiada łęcznie etnologii 
i etnografii, a sarnę antropologię rozumie się jako naukę biolo- 
gicznę. Logikę zellcza się umownie do filozofii, jakkolwiek w 
swej obecnej wersji jest ona dużo bliższa matematyce.

Chociaż samo pojęcie nauk społecznych jest stosunkotvo no
we, więżę się bowiem ze współczesnym podziałem nauk według kry
terium przedmiotu badania /przy czym stosuje się tutaj wymian- 
nie terminy nauki społeczne i nauki’humanistyczne, podkreśla- 
jęc, że różnica polega tylko na tym, czy kładzie się nacisk ne 
społeczny charakter działalności człowieka, czy też pomija eię 
go/, próby określenia miejsca nauk zajmujęcych się badaniem 

społeczeństw znajdziemy już w pierwszej nowożytnej klasyfika
cji nauk Franciszka Bacona /1561-1626/. W "De Dignitate et 

Augmentis Scientierum" wśród nauk teoretycznych umieecił on 
nauki o przyrodzie i nauki o człowieku, dzlelęc te ostatnie ne 
nauki dotyczęce jednostki ludzkiej oraz nauki dotyczęce czło
wieka w gromadzie. Dednakze epołeczeńetwo jako obiekt działal
ności naukowej w klasyfikacji Bacons odnajdziemy także wśród 
nauk historycznych, gdzie wyodrębniona została grupa nauk o 
nazwie historie społeczna. Podstawę podziału nauk u Bacona 
jest charakter działalności naukowej, cżyli przede wszystkim 
rodzaj stosowanych w niej metod badawczych /historia - teoria 
- sztuka/, etęd ten sam obiekt może znalażć się w każdym z 
trzech pionów podziału nagk. Wobec tego trudno jest tę klasy
fikację przyjęć za podstawę definiowania pojęcia nauk społecz
nych, gdyż należałoby albo ad hoc przyjęć, że nauki te maję 
charakter iiłyłęcznie teoretyczny i objęć nimi grupę dyscyplin 
zawartych w klasie nauk dotyczęcych człowieka w gromedzle.



slbo też posługiwać się intuicję i wyszukiwać wszelkie nauki 
badsjęce zjawiska społeczne w szerokim rozumieniu* sOEStrahuJęc 
od charakteru tych nauk, czyli de facto w  ogóle odchodzęc od 
-idei klesyfikscji Bacona.

Klesyfikacjs zaproponowane przez Auguste Corat'e'a /1793- 
-1857/ i Herberta Spencera /1820-1903/, porzędkujęce nauki 

‘według stopnia ich złożoności i charakteru obiektu badać* poza 
określeniem samej kiesy socjologii /u Comte's do 1839 r. - fi
zyki społecznej* dopiero w precy "Course de philoaophie poei— 
tive" wprowadzone zostaja pojęcie socjologia/ niewiele światła 
rzucaję na zekras zespołu nauk społecznych. Comte pojmował so
cjologię Jako ogólnę naukę o strukturze epołeczeństwa -1 pra
wach Jego rozwoju, trektujęc Ję Jako najbardziej złożoną naukę 
abstrekcyjną. Przez nauki ebstrśkcyjns rozumiał nauki* których 
zadaniem jest formułowanie praw naukowych, w przeciwieństwie 
do nauk konkretnych* zajmujących się opisem fektów empirycz
nych. ViTarto zwrócić uwagę* że zaproponowany przez Comte's ze
spół podstav/owych metod socjologicznych obok obserwacji* eks- 
parymentu i porównania szczególnie akaponuje rolą metody his
torycznej, co zbliża socjologię do nauk idiograficznych i sta
wia pod znakiem zapytanie słuszność włączenia cełej socjologii 
do grupy nauk abstrakcyj-nych. U Spancera znajdziamy Już korek
tę tego podziału; socjologie wraz z biologią 1 psychologią .zo
stają włączone do nauk konkretnych. Socjologia w interpretacji 
Spencera koncentruje uwegę na wszelkich badaniach awolucji tzw. 
organizmu społecznego. Jego organizacji i rządzących nim praw. 
Zgodnie z takim rozumieniem socjologią *będą wiąc także neuki 
polityczne* ekonomia i przede wszystkim etnologie /antropolo
gia kulturowe/.

Istniejąca.Języki informacyjne wykorzystują różne konwen
cje definiowenia pojęcie nauk społecznych* np. UKO mianem dzie
łu nsuk społecznych opatruje zavłertość klasy 3, obejmującej ze- 
gadnienis teorii społeczno-politycznych* socjologii 1 socjogre- 
fii. statystyki 1 polityki* ekonomii politycznej i ekonomiki 
/działy: 30/33/, prewa* administracji, sztuki wojennej, opieki 
społecznej i ubezpieczeń /działy; 34/36/, oświaty* handlu 1 
etnografii /dzlsły: 37/39/ /10/. Klasyfikacja BSO natomiast w 
dzlals ogólnym Social Sciences, zamyka zegednienia historii



/historiography, archeology, prehistory, history of special 
periods and epochs, futurology, history of particular areas 
and countries, special histories/, antropologii kulturowej 
/social anthropology, ethnography and ethnology, folklore, 
customs end traditions/, daraografii i demologii, neuk polity
cznych, administracji, prawa i nauk pravi/nych, opieki społecz

nej, ekonomii oraz organizacji i zarządzanie, И odróżnieniu 
od UKO, 3S0 ivylgcza z grupy nauk społecznych pedagogikę,wpro
wadzając ję wraz z peychologię do odrębnego działu Behavioral 
Sciencas /2/, Warto zwrócić uv<agę, że podany wyżej podział 
nauk /pewnych problemów naukowych/ ulaga stopniowym zmianom, 
np. w UKD przewiduje się przeniesienie zagadnień etnografii 
do działu 1, a najno’wsza wareja Б30 ivyznacza oddzielnę klasę 
dla nauk prawnych. Zmiany te dyktowana i^/ydaję się raczej po
trzebami ekonomicznymi klasyfikacji przeznaczonych do indekso
wanie dokumentów, aniżeli dbałościę o merytoryczny poprawność 
eyetematykl nauk.

Nie jest celem niniejezego ertykułu wypracowania precyzyj
nej definicji nauk społecznych - możliwe, że w ogóle podanie 
takiej definicji jest nierealne - a jedynie zaakcentowanie płyn
ności i wz-ględności zekreau tego pojęcia oraz różnycn u’warunko- 
wań poszczególnych konwencji jego rozumienia. Należy ivyrażnie 
zdać sobie sprewę z tego. że grupa nauk społecznych jest bar
dzo szeroka, e povjszechny we wepółczesnej nauce epołaczny as
pekt badań etale tę grupę rozbudowuje, wprowedzajęc do niej 
dyscypliny neuk praktycznych i stosowanych, jak wcześniej wspo- 
mniarta erchitaktura czy medycyna i zdrowie publiczne, czy też 
wszystkie nauki humanistyczne interpretowane w ketegorlech spo
łecznych. Podział nauk społecznych uwidoczniony np. w struktu
rze organizacji naukowych' obclężony jast dodatkowymi uwarunko
waniami, toteż trudno traktować go jeko merytorycznie absolut
nie poprawny. Ola przykładu uniwersyteckie y^ydziały humanisty
czne obejmuję hietorię, filologię i filozofię, wydziały nauk 
społecznych - socjologię, pedagogikę, psychologię i nauki po
lityczne, a także czasami nauki ekonomiczne, natomiast pravjo 
zawsze egzystuje w postaci odrębnego wydziału, co nie tyle wy
nika z przyjętych zakresów nauk społecznych i humanistycznych, 
ile z tradycji slęgajęcej jeszcze organizacji uniwersytetu 
średniowiecznego.
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Innym niż wspomniana wyżej biurokratyczne czy organizacyj
ne kryterium wyodrębniania grupy nauk społacznych mogłoby być 
krytariufii odwołujęcs się do jakiejś naukov/ej klasyfikacji. Naj
bardziej pomocna wydaje się w tym przypadku klasyfikacja nauk 
Wilhalma Windelbanda /1848-1915/. dzialęca nauki ne idiografi- 
czne, czyli zajmujęce się opisem pojedynczych i niapowtarzal- 
"nych faktów, oraz nomotetyczne. których celem jest określenie 
praw naukowych rzędzęcych zjav/iskami rzeczywistości obiektyw
nej. Podział ten dotyczy wyłęcznie nauk empirycznych. Nauki 
społeczne nożns by więc zdefiniować jako empiryczna nauki no- 
motetycznSł co pozwoliłoby wyodrębnić ja od nauk humanistycz
nych .

STRUKTURA TERMINOLOGII NAUK SPOŁECZNYCH

W pracy nad konstrukcję makrotezaurusa nauk społecznych 
wiała problemów stwarza takża specyfika terminologii taj grupy 
nsuk, Konwancjonalna systemy informacyjne i ich eperety ling
wistyczne. oparte na zasadzia jednoznacznego przedmiotowego o- 
pisu dokumentów, wydaję się niewystarczajęce dla nauk społacz
nych. Donald Swift zwraca uwsgę. że .tylko tzw. hard sciences, 
odznaczajęce się precyzję pojęć, mogę być obsługiwana przaz. 
systemy, których języki poddaję absolutnej standaryzacji wszel
kie wyrażenia bliskoznaczna pomijajęc ich pochodzenie. Wyszuki
wanie dokumentów niezależnie od ich terminologii rzadko prowa
dzi tutaj do utraty informacji lub błędnych ekojarzeń, gdyż 
wszelkie używana w tych naukach v/yrażenia sę precyzyjnie zdefi
niowane. I tak, rozmaite nazivy oznacza jęce spójniki źdaniov<a w 
logice /por. A. Church - 3, s.37/ nikogo nie v#prowsdzaję w błęd. 
gdyż z definicji wynika, że chodzi o określenia tych samych 
spójników, a zatem terminy ts, choć różna, sę całkowicie równo
znaczne. VI przypadku nauk społecznych, która reprazentuję raczej 
grupę tzw. soft sciences, tego rodzaju absolutna synonimia spo
tykana jest rzadko. Nauki społeczne odznaczaję się - w porówna
niu z innymi dyscyplinami - znacznie większę ilościę ezkół,czę
sto dosyć długowiecznych, s stosujęcych własnę odrębnę termino-
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logię, Np., w psychologii astenik i histeryk u Osneta oznaczają 
m m e j  więcej TOj co schizotymik i cyklotymik u Kratschinera oraz 
ekstrau-ertyk i intrav^ertyk u Ouaga; nie s# to jednak całkowi
cie ścisłe odpowiedniki, toteż tezaurus winien wykazać relacje 
skojarzeniowe między nimi, oby uniknęć wrażenia,zwłaszcza u o- 
sób niezorientowanych, że chodzi o terminy calkoivicie ze spbę 
nie pow-ięzane, lecz nie noże przyjmować jednej ze wskazanych 
par za obowięzujęcę w języku Informacyjnym, pozostałe natomisst 
podporządkować jej jako nondeskryptory. Zebieg toki wymagałby 
bowiem, przyjęcia niesłusznego chyba założenia, że terminy te 
nie tylko odnoszę się do zjawisk podobnych, ale także tak samo 
intarpretowanych. 8,C. Brookes anolizujęc system UNISIST stwier
dził, że jednolite traktowanie nauk ścisłych, przyrodniczych 
czy technicznym oraz nauk społecznych prowadzi do ogromnego 
szumu informacyjnego w przypadku tych ostatnich, albowiam zja
wiska społeczne interpretuje się tam identycznie jak np. zja- 
wiska fizyczne w nauce o-energii elektrycznej ',

Autorzy systemów informacyjnych zakładaję na ogół, że nau
ki społeczna stanę się kiedyś hard sciences, czyli staraję się 
znaleźć pewnę obiektywnę strukturę i zespół terminów niezależ
nie od kierunków rozwoju i szkół bsda*.vczych. Słaby punkt tego 
rozumowania polega, jak się zdaje, na tym, że zawsze patrzymy 
na każdę naukę w określonym momencie, postrzegając nie tyle o- 
gólnę Jej treść, co zespół alternatywnych poglądów, na których 
gruncie można budować kilkadziesiąt różnych koncepcji świata 
i samej nauki, System informacyjny, co podkreśla Swift, musi 
dostosować się do nauk społecznych takich, jakimi ono są, o 
nie do jakiegoś wykoncepowanego ich przybliżenia rozumianego 
jako hipotetyczny trwały tor badeń i interpretacji wyników, 
gdyż inaczej nie będzie zaspokajał potrzeb informacyjnych s’.vo- 
ich użytkowników /9/, '.Vielu socjologów twiordzi, że w nauce 

przez nich uprawianej nie tylko istnieje wiele szkół w różny

X/ Bt^OOKES B.C, Review of UNISIST: Study Report on the Feasibi
lity of a World Science Information System, by UNESCO ond the 
International Council of Scientific Unions. Paris 1971, 0. of 
Ooc. 1971 vol. 27, nr 3 s, 216-220 /cyt. za D.F.Swift i in.
- 2/. •
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sposób interpretujących i nazywajęcycb podobre zjawiska# lecz 
także, iż same te szkoły nie stanowią określonych monolitów, 
Np. zdaniem Bluma, pozytywizmu nie sposób opisać Jako jednoli

tej szkoły socjologicznej, gdyż jest to zbiór bordzo różnych 
poglądów, zindywidualizowanych widzeń świata całkowicie od 
siebie niezależnych. Obowiązkiem twórcy języka informacyjnego 

jest uwzględnienie tego poglądu zaróv;no V/ strukturze tezauru
sa, jak i doborze leksyki. Należy określić przynależność zróż
nicowanego zbioru słownictwa do poszczególnych szkól socjolo
gicznych, pamiętejąc, że są to reprezentacje pev/nych zjawisk 
społecznych w świetle peivnych koncepcji cpisu sv^i&ta.

KfvYTERIA DOBORU JtjZVKA INFORf'iACyONEGO DLA NAUK SPOŁECZNYCH

System informacyjny jest swego rodzaju reprezentacją wie
dzy z określonej dziedziny, natomiast język informacyjny jest 
instrumentem zapisu tej reprezentacji. Toteż bardzo istotnym 
prohienem metodycznym budowy języka informacyjnego jest dosto- 
scv-.enie go do specyfiki opisywrinych nim dokumentów, tak aby u- 
niknąć niebezpieczerisfwvs dopasowywania przez użytkowników swo
ich problemów informacyjnych do możliwości systemu, zamiast od
wrotnie, dopasowania systemu do potrzeb użytkowników. Poten
cjalnymi użytkownikami systemu informacji z zakresu pawnej 
dziedziny są specjaliści z tej właśnie dyscypliny, ivobac cze
go język informacyjny musi umożliwić dostatecznie szczegółowe 
indeksowanie dokumentów, uwzględniające nie tylko przedmiot, 
lecz także int er pręt ac ję tego przedmiotu, espe!;t i metody Je
go badania. V.'arto także zwrócić uwagę, że poszczególne szkoły 
VI naukach spoiecznV'ch różnią eię nie tylko pod względem stoso
wanej terminologii, lecz także koncepcji porządkowania peivnych 
zjawisk, a co za tym idzie, poglwdów dotyczących systematyza
cji dokumentów w systemie informacyjnym.

Naukom społecznym jest więc potrzebny język informacyjny 
znacznie bardziej elastyczny i zróznico’wany niż innym dyscyp
linom naukowym. V,ydaje się konieczne uwzględnienie w nim ter
minologii wszystkich, lub przynajmniej ważniejszych szkół z v/y-
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-raźnym oznaczeniem terminów należnych do każdej z nich oraz 
odzwierciedleniem takiej aystematyki pojęć* jskę lansuję dane 
szkoły. 2 drugiej atrony, ze względu na konieczność umożliwie
nia korzystania z systemu także użytkownikom nlazoriantowanym 
w naukach społecznych, należałoby wprowadzić pei>vien system po
jęć stoeunkowo ogólnych 1 powlęzać ja z odpowiednim deskrypto- 
rem lub grupę deskryptorów nalażęcych do tarminologii poszcze
gólnych azkół. Makrotazaurus nauk społecznych powinien więc 
zawiarać co najmnisj trzy poziomy systematyki genaralnej słow
nictwa.; 1/ w obrębie poszczególnych szkół* 2/ w obrębie jednsj 
dyscypliny oraz 3/ w obrębia całago zespołu nauk społecznych.
IV zależności od tego* jak zostanę określone eama nauki społecz
na* moża zdarzyć się* że zajdzie konieczność wyodrębniania tak
że pośrednich klas pojęć uniwersalnych* typowych nie dis wszy
stkich nauk społecznych* a jadynie dis pewnago ich podzbioru* 
np. pojęcia strukturallzm* wspólna dla antropologii kulturowej* 
psychologii* socjologii*- językoznawstwa itp., raczaj nie będzia 
występowało w archeologii czy architekturze.

Nauki społeczna /humanistyczne/ w przeciwiaóstwla do In
nych sę głęboko zakorzaniona w swój aj własnej przeszłości.dla
tego też znajomość każdaj z tych dyscyplin wymaga znajomości 
jej dziejów. Husl to znsleźć odbicie w omawianym makrotezauru- 
sie, który powinien zawiareć także tarminy dawniaj stosov^ane. 
Przyjęcie zasady wprowadzania do języka informacyjnego nezew- 
nlctwa wislu szkół unlamożliwia nam* a w każdym razia bardzo 
utrudni, jednoznaczna przyporzędkowanle wyrażenia ercheicznego 
pewnemu deskryptorowi. Zabieg taki mógłby prowadzić do fałszy
wych skojarzeń i co za tym idzie zwiększyć szum informacyjny. 
Totsż zesada sliminacji z języka deskryptorowego wyrażeń, któ
re fiTyszły z użycia, w przypedku nauk społecznych wydaje się 
niesłuszna.

'ii/iele nauk społecznych /np. w rozumianiu tego terminu 
zgodnie ze współczesnę polskę konwencję/ ma w znacznej mierze 
charakter idiograficzny* co wymaga uwzględnienia wielu imion 
własnych oraz nazw o statusie niejako pośrednim, jek określe
nia epok historycznych, ruchów intelektualnych itp.

Zróżnicowanle i wleloaspektovraść neuk społecznych jast 
problemem, który winien być brany pod uwagę nie tylko przy
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konstruowaniu tezaurusa, czyli słownika języka inforfaacyjneoo, 
ale także przy określaniu zasad opisu dokumentów. Indeksowanie, 
a v/ięc tworzenie reprezentacji dokumentu w systemie powinno ze- 
pewniać v«leloaspektowy dostęp do tego dokumentu. Ээк wspomniano 
wcześniej, w naukach społecznych bardzo istotnym elementem wyszu- 
kiwai-rczyn jest nie tylko nazwa przedmiotu dokumentu, ale także 

^określenie aspektu opisu, środowiska badawczego itp, ^eden i 
ten sam dokument może zavjlerac informację relawantna dla vsielu 
różnych zapytaś informacyjnych, budov^snych z różnych pLsfflttctów wi
dzenia określonego tematu. Charakterystyka wyszukiwawcza doku
mentu winna więc zawiereć bardzo zróżnicoivane elementy, reprs- 
zentujęce zagadnienia eksponowane w opisie danego dokumnratu, 
zgodnie z każdym możliwym aspektam jego analizowania. Niniejszy 
artykuł koncentrował się na problemach zrjięzanych z tworzBnleffi 
leksyki języka informacyjnego d? з nauk społecznych. Ponieważ 

jest to jednak tylko jeden aspekt znacznie szerszego zagadnie
nia, należałoby przynajmniej zasygnalizować próby rozwięzywenle 
najważniejszego z pozostałych - kształtowania opisów dokumentów 
i metodyki /strategii/ ich wyszukiwanie. Przykładem takiej pró
by jest prace cytowanego juz wcześniej autora, Oonelda F.Swifta. 
Skohstruowany przez niego Hulti-Modal System ma ne celu umożli
wienie wieloaspektowego opisu dokumentów z zakresu pedegoglki, 
zapewniajęcego dostęp do tego dokumentu z różnych punktów wi
dzenia /8/, Zakłada on wprowadzenie do charakterystyki dokumen
tu /ma ona postać dosyć obazernego austraktu/ komponentów repre
zentujących pięć podstawowych kategorii. Niżej podany jest pełny 
schemat kategorii tego systemu /6/;

I. Theories
A. Approaches
B. Limited theories end concepts

II, Methods of research
III. Empirical situations

A, Analysis and description
B. Prescription and eveluation

IV, Data
A. Verlables

1. Individual varlebles
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ii', Experiraental variables
iii. Sociel variables 

В. Units of study
i. Educationally defined units
ii. Non-educationally definad units
iii. Geogrefical location

V. ‘ Form of document.
Multi-flodal Approach to Indexing został zastosowany w ans- 

lltycznyn czesopiśmie bibllogreficznym "Sociology of Education 
Abstracts" /od 1980 r./ w postaci aparatu indeksów odpowiade- 
j^cych poszczególnym kryteriom schamatu /6/. Na poziomie for
matowania opisu dokumentów ayatem Swifta zdaje się jedynie roz
wijać w kierunku potrzab pedagogiki zasady zastosowane w trady- 
cyjnych językach informacyjnych, np. haseł przedmiotowych. Dest 
tu bowiem wyeksponowany przedmiot dokumentu /data/ oraz zespół 
wyrażeń opisujących go szczegółowiej, czyli określników. Charak
ter tych określników wynika bezpośrednio ze specyfiki zagadnień 
omawianych w indeksowanych dokumentach, toteż moglibyśmy powie
dzieć, że jest to odpowiednio dla tej dziedziny usystematyzowa
ny układ określników specjalnych.

W obecnej warsji system Swifts przade wszystkim służy do 
wieloaspektowego wyszukiwania dokumantów poprzez plęc rodzajów 
indeksów. Scalony opis poszczególnych publikacji w proponowa
nych kategoriach praktycznie nie istnieje, tym nismniej two
rzenie takich opisów jest całkowicia możliwa. "Sociology of E- 
ducation Abstracts" posługuje się analizami dokumentów, totaż 
wprov^adzenie sf ormalizowanego opisu w języku desk rypt or owym 
/ewantualnie - języku ałów kluczowych/ byłoby niepotrzebnę re- 
dundanc ję.

Warto zwrócić uwagę, że większość współczesnych systsnów 
informacyjnych zmierza ku wieloaspektowemu reprezentowaniu i 
wyszukiwaniu dokumentów. Znajduje to wyraz nie tylko w tworze
niu nowych języków informacyjnych z odpowiednio zaprojaktowanę 
strukturę słownictwa, lecz także w przystosowaniu tradycyjnych 
środków opisu dokumentów, takich jak język haseł przadmioto- 
wych czy UKO. Tworzone sę systemy, w których wyszukiwanie od
bywać się może według każdego komponantu charakterystyki, np.
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okreśłników i tematów w instrukcji włoakiej do katalogu przed
miotowego, symboli prostych i poddziałów wspólnych w UKD,itp. 
Neleży Jednak podkreślić, że o ile w innych neukech indeksowa
nie i wyszukiwanie wieloaspektowe służy podnoszeniu Jakości i 
efektywności procesów wyszukiwawczych, o tyle w nelikach społe
cznych Jest podetewowym werunkiem spełnianie swojej funkcji 
przez system inforntecyjny.

Budowa Języka informacyjnego die nauk społecznych Jest 
więc zadaniem szczególnie trudnym i skomplikowanym. jZespół tych 
dyscyplin naukowych dysponuje ogromnym bogactwem stele rozwija
nej leksyki; Język eocjologii np. częato krytykowany Jeat ze 
względu ne szczególne tendencję do tworzenia nowych wyreżeó, 
niemniej powinno się pamiętać o tym, że za więkezościę nowych 
terminów stoję istotne odcienie’znaczeniowe, których ignorowa
nie prowadzi do utraty relewantnej informacji. Odrębny problem 
stanowię liczne wyreżenia homonimiczne, których odróżnienie 
nie powinno Jednak sprawić trudności ne gruncie proponowanej 
koncepcji tworzenia makrotezauruse /przypisanie wyrażeń okreś
lonym szkołom/. Bogactwo ełownlctwa może Jednak zmusić autorów 
tezaurusa do zestosowenia pewnych ograniczeń, uwzględnienia 
tylko terminologii dość ogólnej /co nie znaczy: ujednolicenie 
jej/, gdyż w przeciwnym wypadku maklu)tezaurus przybrałby roz
miary wykluczajęce w praktyce możność Jego wykorzystania. Zę
by sobie to ući*.riedomlć, wystarczy wzięć pod uwagę fakt, że np. 
Thesaurus od Sociological Research Terminology /Rotterdam: 
University Press, 1974/, e więc tezaurus ograniczony do termi
nologii metod badawczych, i to stosowanych w jednej tylko dys
cyplinie, podaje w wykezie alfabetycznym około 10 000 deskryp- 
torów i nondeskryptorów, a Ma-crothesaurue: Lista dee princi- 
paux descripteurs, relatife au davsloppament economiqus et 
sociel /Paris: Orgenisatlon de Cooperation at ds Developpement 
Economique, 1972/, ograniczony tylko do zagadnień rozwoju spo
łecznego 1 skonomicznago, zawiere około 2500 -deskryptorów.
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ON THE CONSTRUCTION OF A  MACROTHESAURUS 
FOR THE SOCIAL SCIENCES

S u n n a  r у

Selected problems of conetructlon of a descriptor language 
for the social sciences and the hunenitiee|are dlecussed.in view 
of the broad scope of the vocabulary tha correeponding dictiona
ry is termed s macrothesaurus, stress being also laid on its in
ner coherence. Two methods of construction of comprehensive 
multidisciplinary thesaurue are discussed: the compilation 
method /mainly U.S./ and the eystemic method /mainly U. K./. 
the letter being given preference here as it aaeurea a grester 
coherence of the thesaurus.

Comments on the construction of euch thesauri covers prob
lem of their scope /which Involves definitions of the social 
sciences and of the humanities/; differentetion of research 
methods encountered in thoee diecipllnes; fairly frequent 
interdieciplinary probleme; liquidity and ambiguity of termino
logy, often related to the existence of the verious echools.

The choice of an information language for eh information 
retrieval syetem concerned with thoee disciplines is diecussed 
and illustrated by a tentative outline of a multieepectuel 
treatment of documents concerned with education es used in 
Ooneld F. S w i f t M u l t i - m o d a l  System.

ОЧЕРК КСКЦЕПЩШ СОЗДАНИЯ МАКРОТЕЗАУРУСА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

Р е з ю м е

В статье обсуждается некоторые проблемы создания информа
ционного языка дескрипторного типа для общественных наук. В ви
ду широкого объёма словаря этого языка он был названный макро-
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тезаурусом, подчеркивая при этом его внутреннюю совместимость. 
Представлены два, встречаемые в практике, метода создания боль
ших, многоотраслевых тезаурусов - так называемый компиляционныР 
метод типовый для американской школы, а также системный метод 
происхсдядий из Великой Британии, Английский метод был признан 
лучшим, так как обеспечает совместимость тезауруса в высшей 
степени чем американский метод.

Замечания о созданию тезауруса относятся- к проблемам объё
ма тезауруса, то есть объёма понятий!общественных наук, связан
ным с дифференциацией j исследовательских методов и с часто встре
чаемым межотраслевым характерен исследовательских вопросов а 
также с плавностью 1и многозначностью терминологии этих наук,
В свете представленной характеристики общественных наук перечис
лены принципы подбора информационного языка для информационной 
системы в области зтой группы наук и проиллюстрирована попытка 
создания мшгоаспектной! системы обработки документов в области 
педагогики (Мульти-модаль систем Дональда Ф, Свифта).
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ELŻBIETA ARTOWICZ
Obrcdek Informacji Naukowej PAN

TENDENCaE R0ZV'J03U ŚRODKÓW^LINGWISTYCZNYCH 
W SYSTEMACH INFORMACJI ON-LINE

Charakterystyka podstawowych czynników wa
runkujących rozwój systamów informacji on- 
-line; technologicznych, ekonomicznych«spo
łecznych i organizacyjnych. Ilościowy i ja
kościowy rozwój baz danych on-line w opar
ciu o siaci teleinformatyczne. Dążenie do 
indywidualizacji sposobu komunikowania się 
człowieka z syst^emam informacji. Humaniza
cja systemów informacji przez zastosowanie 
koncepcji intaligentnych terminali i podsy
stemu lingwistycznego,wbudowanego w archi
tekturę systemu. Funkcje podsystemu lingwis
tycznego w systemie informacji on-line z 
punktu widzenia potrzeb służb informacyj
nych oraz indywidualnych użytkowników. Kon
cepcja zintegrowanego leksykonu systemu i 
techniki sprzężenie przedmiotowego do sca
lenia i konwersji terminologiczno-pojęcio- 
wych zbiorów w systemach informacji on-lina. 
Przykłady badań i prototypowych zestosoivań 
omawianych koncepcji w niektórych systemach 
informacji on-line.

Obecny i przewidywany rozwój usług informacyjnych na świę
cie,opartych na systemach informacji z dostępem bezpośrednim 
/оп-lipe/,jest rozpatrywany przez specjalistów w następujących 
aspektach /9/:

"Zagadnienia Informacji Naukowej" 1982 nr 1/40/
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■- technologicznym
- ekonomicznym
- społecznym
- organizacy^jnytn i administracyjnym.

Dako główne cechy rozwojov^e systemów informacji w 
s s p e k c i e  t e c h n o l o g i c z n y m  wymienis; się;
- wzrost liczby baz danych dostępnych on-line, bibliograficz

nych i faktograficznych, W 1976 roku liczba dostępnych na 
świecie baz danych wynosiła 367, s w 19Э0 r. około 600, na
tomiast baz danych faktograficznych odpowiednio - 149 i o- 
koło 300. Wzrasta również liczbs komercyjnych dystrybutorów 
baz;

- rozwój techniki szybkiego przetwarzania i przekazu informa
cji wyrażający się we wzroście liczby terminali - np, w USA 
z 16 tys, w 1965 roku do około 2 min, w 1980 r., w Europie 
liczba ta Jeęt oceniana obecnie na około 400 tys., a także 
w rozwoju sieci telekomunikacyjnych dla przekazu informacji 
opartych na wykorzystaniu łączności satelitarnej i coraz 
powszechniejszym wykorzystaniu mini- i mikrokomputerów i 
inteligentnych terminali dla przetwarzania informacji w roz
proszonych sieciach informacyjnych /distributed networks/ o- 
raz w roziMoju systemów teleinformatycznych do przekazu adre
sowanej informacji tekstowej - Jak np. brytyjski system 
PSESTEL lub francuski TELESYSTEME /15/;

- powstawanie i rozwój tzw. "ueer-frisndly“ lub "user-cordial 
systems", tj. systsmów przyjsznych użytkownikowi oraz projek
tów systemów przekezywanis wiedzy, określanych Jako systemy 
informacyjne drugiej gsneracji;

- konieczność przeszukania więcej niż jednej bazy danych dla 
znalezienia niezbędnej informacji bibliograficznej katalogo
wej lub faktograficznej i co się z tym wiąże konieczność zna
jomości języka informacyjnego każdej bazy danych, stosowanej 
interpunkcji(języka rozkazów;

Do c z y n n i k ó w  e k o n o m i c z n y c h  przy
czyniających się do rozpowszechniania się usług informacyjnych 
on-line należą:
- wzrost kosztów publikacji i papieru^
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- tendencje inflacyjne na «śwleciej
- nacisk administracyjny na zmniejszanie liczby personelu 

w instytucjach blblioteczno-informacyjnych,
- obniżanie kosztów usług komputerowych i sprzętu,
- obniżanie przez dystrybutorów kosztów, dostępu do' baz danych 

i różnicowanie cen za wyszukiwany informację w zależności od 

JeJ wartości.
Spośród c z y n n i k ó w  s p o ł e c z n y c h  typo

wych dla środowiska zawodowego pracowników informacji oraz u- 
żytkowników^wymieniane sę:
- przewartościowanie funkcji zawodowej słu^b informacyjnych 

gromadzenia i porządkowania informacji na nadzorowania JeJ 

przekazu;
- przemiany w świadomości zawodbwej służb informacyjnych, po

legające na zrozumianiu, że skomputeryzowene przetwarzanie 
informacji Jest środkiem a nie celem pracy;

- zmniejszanie liczby godzin pracy człowieka i rozszerzanie 
zakresu wykorzystania komputerów na różnych etapach procesów 
informowania;

- tendencja do eliminowania pośredników w wyszuklv/aniu informa

cji;
- wzrost liczby 1 kategorii użytkowników nieprofesjonalnych i 

różnicowanie się ich potrzeb 1 zainteresowań /ocenia się,.że 
w 1978 r. na świecle przeprowadzono ok. 2,5 min wyszukiwań, 
a w 1980 r. - 6,25 min./ /9/.

Za najbardziej typowe postawy cechujące ś |-.owisko kadr 
menadżarskich, reprezentujących c z y n n i k i  o r g a n i -  
z a c y j  n o - a d m i n i s t  r a c y j  n e  uważane s ą :
- coraz częstaze traktowanie -informacji Jako dobra inwestycyj

nego ;
- wzrost zaangażowania instytucji rządowych w funkcjonowanie 

przemysłu informacyjnego na szczeblu narodowym i międzynaro
dowym;

- tendencja do decentralizacji funkcji informacyjnych.
Przegląd ważniejszych danych i opinii związanych z funkcjo

nowaniem systemów informacji on-line pozwala stoierdzić, że ich 
"ozwój obejmujący w praktyce ostatnie dziesięciolecie był głów-
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nie rozwojem ilościowym. Daryczy to zerówno liczby i wielkości 
dostępnych bezj jak i liczby i kategorii ich użytkowników.
Liczby te pozostaję jednak w sprzeczności z dążeniem do zaspo
kojenie corez bardziej zróżnicowanych zainteresowań użytkowni
ków. tj. z potrzebę indywiduelizacji sposobu komunikowenia się 
użytkownika z systemem i przystosowanie do tego celu zbiorów 

opisów dokumentów w systemie.
Cechę wspólnę dla tworzonych dotychczas systemów informa

cji jest sposób gromadzenia danych /zwłaszcza bibliograficznych/ 
i struktura ich zapisu jako oddzielnych, nie powiązanych logi
cznie zbiorów elementów, nie odzwierciedlających sposóbu myśle
nia człowieka i wyrażenia swoich myśli i potrzeb intelektual
nych.

Zadanie rozwiązania tej sprzeczności i znalezianie środków 
technologicznych umożliwiających efektywne /społecznie i ekono
micznie/ korzystenie z systemów informacji on-line określono 
hesłem ‘’humanizacja systemów informacji on-lina". W praktyce 
badavrfczo-rozwojowych służb Informecyjnych oznacza to podejmo
wanie prac, w efekcie których zostaną spełnione następujące wa
runki komunikowania się użytkownika z systemem;

e/ łatwy do opanowania język systemu, umożliwiający wy
szukiwanie informacji równocześnie w kilku bazach denych;

b/ kurtuazyjne reagowanie przez system na zapytanie użyt
kownika;

с/ uproszczenie procedury wyboru bazy denych, formułowania 
strategii wyszukiwawczej i zapewnienie pomocy systamu w tym ze- 
kresie;

d/ umożliwianie zadewanie zapytań w języku naturelnym i 
automatyczne przekształcanie ich przez system na Języki informe- 
cyjne stosowana w relewantnych tematycznie bazach denych,

Prace ned wymienionymi zadaniami należą do szeroko rozumia
nego "zaplecze językowego” systemów informacji i stanowią główny 
obszar badań związanych z działelnośclą informacyjną obok równo
ległego rozwoju środków programowych i technicznych. Rozwiązanie 
proponowane w tym zakresie prowadzą do zmian w architekturze sy
stemów informacji, funkcjonujących w ramach rozproszonych sieci 
informecyjnych, dysponujących wielotenet/cznymi zbiorami infor-
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X /
laacji bibliograficznej i faktograficznej * . Zmiany te polegaję 
na wyodrębnieniu i rozbudowie podsystemu lingwistycznego w ay- 
stamie Informacji.

FUNKCDE PODSYSTEMU LINGWISTYCZNEGO W SYSTEMIE INFORMACOI 
ON-LINE ,

Przy projektowaniu języków informacyjnych dla dotychczae 
rozwijanych aystemów informacji opierano się na założeniu, 
ża elementy składowe tych języków /alfabet, słownictwo, 

raguły gramatyczne, reguły aemantyczne/ będę znane gestorowi 
systemu i jego użytkownikom. W echarakteryzowanej wyżej sytua
cji istnienia wielobazowych systemów,operujęcych milionami nie- 
ekorslowanych elementów opisów dokumentów nie tylko użytkownik 
indywidualny lecz także służby informacyjne nadzorujęce i wspo- 
magajęca przepływ informacji w sieciach znajduję aię w swoistej 
"dżungli językowej", w któraj poruszanie aię staje się coraz 
trudniejsze i coraz bardziej kosztowne.

Przedstewiene ostatnio projekty modelowych rozwięzań w 
tej dziedzinie uwzględniaję dwia kategorie użytkowników ayste
mów ; «
- służby informacyjne wraz z ich potrzebami warsztatowymi 

/bibliotecznymi, bibliograficznymi/,
- użytkownicy indywidualni.

Zakres problemowy zwlęzany z opracowaniem tych modeli o- 
bejmuje;
- organizację banku danych lingwistycznych dla aystemu,
- organizację modułu instruktażowego, tj. modułu komunikowania 

się użytkovmika z systemarn.

X /
“̂ Według danych za 1977 rok emerykańskie bazy .denych zawierały 
około 71 min, rekordów bibliograficznych, z czego ok. 50 min. 
było dostępnych on-line. Łęcznie z informację faktograficzny 
/hendlową, prasową i in,/ podaje się liczbę 324 min.rekordów 
przy rocznym wzroście o 72 min.rekordów.- zob.poz. 12 w załę- 
czonym wykazie literatury.
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Zakłada się, że rozivięzanie problemu komunikowania się 
użytkownika z systemem wielobazowym będę stanowić inteligentne 
terminale pozwalające upodobnić mechanizmy pracy systemu do pra

cy mózgu ludzkiego.
Inteligentny terminal jest określany jako układ: komputer/ 

terminal z wbudowanym mikroprocesorem, pozwalajęcym na stosowa

nie prz-ez użytkownika własnego, zindywidualizowanego sposobu 
komunikowania się Z aystemem. Innym wariantem tego rozwiązania 
sę odpowiednie moduły oprogramowania w centralnym systemie kom- 
puterov\iym /7/. Pomysł inteligentnych terminali opiera się na 
wykorzystaniu technik sztucznej inteligencji, dotychczas ato- 
SDwanych np, do komputerowego rozpoznawania obrazów, symulacji 
procesów oecyzyjnych i in., do prowadzenia konwersacji z sys

temem w zakresie:
- informacji o zbiorach w systemie,
- opcji wyszukiwawczych,
- wyboru strategii wyszukiwawczej,
- pomocy w zmianie strategii w zależności od wyników wyszukiwa

nia.
W funkcjonujących obecnie w skali komercyjnej v^ieloЬazo- 

wv'ch systemach informacji - np. Lockheed-Dialog lub SDC-Orbit — 
użytkownik uzyskuje automatycznie informacje 0 dostępnych 
zbioracfi w danym dniu oraz o opcjach wyszukiwawczych określo
nej bazy po jej uprzednim wyborze, jednakże sam musi•formuło
wać i ewentualnie zmieniać strategię wyszukiwawczą na podsta
wie znajomości języków informacyjnych stosowanych w poszcze
gólnych bazach. Projektowane i eksperymentalnie wdrażane roz
winięte moduły komunikowania się z systemem, tzw. moduły ins
truktażowe ,ma ją uprościć i zindywidualizować konwersację z 
systemem. Przykłady zostaną podane w dalszej części artykułu. 
Oznacza to równocześnie przeniesienie wielu funkcji językowo- 
logicznych na sam system i wbudowanie w jego architekturę ban
ku danych lingwistycznych.

Funkcje banku danych lingwistycznych w systemie działają
cym IV ramach sieci informacyjnej obejmują działania wewnątrz- 
systemowe, takie jak;

26



- kontrola i korekta zapytań niepoprawnych leksykalnie lub or- 
togra Г icznie,

- integracja językowa zbiorów infortnecji,
- pomoc terminologiczna w modyfikecji zepytań, 

orez działania zewnętrzne:
- pomoc w dostępie do innych, lokalnych systemów /baz danych/,
- dost.arczanie podstaw terminologicznych do budowy Języków in

formacyjnych dla nowych zbiorów informacji przy zapewnieniu, 
ich spójności tematycznej i semantycznej,

- dostarczanie gestorowi i służbom syetemu informacji "warszrita- 
towej" - na przykład o profilu tematycznym eystemu /i je^o 
zmianych/ oraz służenie jako pomoc przy opracowaniu treścdi 
dokumentów nowych przy aktualizacji zbiorów.

Strukturę systemu uwzględniajęcę podsystem lingivistv'czsny 

ilustruje rys, 1.

IFSM - Information System Management

Rys. 1. Podsystem lingwiatyczny architakturze systemu 
informacji on-line
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Ыг podsystem lingwistyczny składaję się zbiory leksyki po
chodzącej, z tezaurusów kontrolowanych zbiorów słów kluczowych, 
słowników haseł przedmiotowych, które wraz z regułami i proce
durami wyszukiwania informacji tworzę zintegrowany leksykon sy
stemu, umożliwiajęcy równoczesne automatyczne korzystanie z baz 
danych innych systemów, należęcych do danej sieci informacji-. 
Różnica- między dotychczasovrym funkcjonowaniem środków lingwis- - 
tycznych w systemie informacji a omawianę propozycję polega nie 
tylko na zmianie ich miejsca w systemie lecz także na automaty
cznym v-icłęczeniu do procesów wyszukiwania informacji.

Praktyczna maszynowa realizacja funkcji zintegrowanego 
podsystemu lingwistycznego wymaga stworzenia specjalnego opro- 
gramoivania, tzw. Information System Hanagement, podobnego funk
cjonalnie do Data Base Management System, sterujęcego bazę da
nych lingwistycznych /13/.

STRUKTURA PODSYSTEMU LINGWISTYCZNEGO

Funkcjonowanie podsystemu lingwistycznego jest rozpatrywa
ne jedynie-w kontekście środków technicznych systemów on-line 
/12/. Zespół procedur i środków umożliwiajęcych działanie tego 
podsystemu jako niezależnego składnika sieci informacyjnej jest 
nazywany "technikę sprzężenia przedmiotowego" /subject switching 
technique/.

Stosownie do ivymienionych wyżej funkcji podsystem lingwis
tyczny składa się z dwu modułów /rys. 2/:
- modułu instruktażowego
- modułu terminologiczno-logicznego.

M o d u ł  i n s t r u k t e ż o w y  służy do bezpośred
niej komunikacji systemu z użytkownikiem w zakresie;
- instruowania o możliwościach wyszukiwania informacji, tj, o 

zbiorach systemu i dostępnych strategiach v/yszukiwewczych;
- udzielaniu pomocy instruktażowej dla zmiany strategii wyszu

kiwawczej :
- przekładu terminów wyszukiwawczych użytkovi/nika na terminy 

języka systemu i formułowania dokładnych procedur, które po- 
ivinny być zrealizowane przez moduł terminologiczno-logiczny.
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Rys. 2. Struktura podsystemu lingwistycznego 
/Bank Danych Lingwistycznych/
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ł ^ o d u ł  t e r m i n o l o g i c z n o - l o g i c z -  

П у tworzy wspomniany wyżej zintegrowany leksykon systemu, po
przez który odbywa się wyszukiwanie informacji terminologicznej 
do właściwego sformułowania strategii wyszukiwawczej, a następ
nie do ivyazukiwania relewantnych opisów dokumentów;. Organizacja 
tego modułu jako banku danych lingwistycznych opiera się na; nas
tępujących zaaadach;
- segmentacji terminów na pojedyncze słowa i jednostki fleksyj- 

ne rozmieszczone w kilku zbiorach;
- powięzania poszczególnych zbiorów terminów przez system od

syłaczy;
- zgrupowania terminów powiązanych znaczeniowo и zbiorze okraś- 

lajęcym ich pola semantyczne i ustanowienie uogólnionych grup 
terminów jako jednostki pojęciowa.
. Podana przykładowo organizacja modułu terminologiczno-lo- 

gicznego zakłeda podział jadnostek terminologicznych banku na 
5 zbiorów:
- pojęć i terminów powiązanych,
- terminów z ich synonimami,
- tematów fleksyjnych tarminów,
- pojedynczych słów /składników terminów/,
- tematów fleksyjnych słów.

Jednostki leksykalne, wchodzęce skład każdego ze zbiorów, 
z wyjętkiem zbioru pojęć, sę opatrzone odsyłaczami do jednostek 
w pozostałych zbiorach.

Z b i ó r  p o j ę ć  jest głównym zbiorem modułu termi- 
nologiczno-logicznego. Jednostkę tego zbioru jest grupa termi
nów pov/ięzanych znaczeniowo, przyporządkowana określonemu poję
ciu, Przyporzędkowanie odbywa się drogę abstrahowania od akcy- 
dentalnych właściwości desygnatów terminów oraz od cech morfo
logicznych samych terminów. Każdej grupie terminów przyporzęd- 
kowanej określonemu pojęciu przypisana jest apecjalna etykieta 
/numar/. Ponadto grupa ta jest wyposażone w odpowiedni aparat 
definicyjny, określajęcy zakres i funkcje terminów powięzanych 
vvroz z ich relacjami, np, termin szerszy, terminy węższe, sta
tus ontologiczny, fasety, do jakich należę poszczególne termi
ny.

-<r
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Z b i ó r  t e®r m i n ó w zawiera gamodzielne jednost
ki leksykalne denego języka informacyjnego, jedno- lub wielowv- 
razowe. Każda jednostka opatrzona jest numerem /adresem/ termi
nów w zbiorze pojęć, z którymi jeet zwlęzane. Ponadto ma załę- 
czony łańcuch synonimów, które eystem może wykorzystywać w pro
cesie wyszukiwania informacji, W roli synonimów mogę'występować; 

synonimy funkcjonalno,
- skróty pełnych nazw własnych,
- prawdopodobne wersje niepoprawne ortograficznie,
- terminy usunięte ze słownika w remach aktualizacji, tj. poł- 

nięce funkcje synonimów w atosunku do terminov/ nowych, któ
rymi zostały zastępione,

- pseudonimy osób jako synonimy właściwych nazwisk.

Z b i ó r  t e m a t ó w  t e r m i n ó w  zawiere te
maty fleksyjne terminów, to znaczy stanowi rozszerzony wersję 
zbioru terminów, pozwalajęcę wyszukiwać informację z uwzględ
nieniem oboczności morfologicznych terminów; na przykład w 
tekstach tytułów dokumentów lub w streszczeniach dokumentów.

• Z b i ó r  s ł ó w  jest zbiorem zorganizowanym podob- 
rtie jak zbiór terminów, różnięc się tym, że jego jednostki 
stanowię pojedyncze wyrazy uznane za morfemy leksykalne języ
ka. W zależności od decyzji gestore języka systemu w zbiorze 
tym mogę być pominięte /lub nie/ tzw. "stop words", np. ro- 
dzajniki, spójniki, przyimki. Eliminowenie ich w zbiorze nie 
wydaje się cslowe ze względu ns dężenie do zachowania równo- 
kształtności języków informacyjnych z językiem naturalnym.

Z b i ó r  t e m a t ó w  f l e k e y j n y c h  
s ł ó w  zewiere tematy flekeyjne słów, pełnięce funkcję ana
logiczny w stosunku do zbioru słów jak zbiór tematów terminów 
w stosunku do zbioru terminów,

Głównę częśclę podsystemu lingwistycznego, zapewniajęcę 
spójność terminologiczno-pojęciowę zbiorów informacji jest 
zbiór pojęć, podczas kiedy pozostałe zbiory pełnię w stosunku- 
do niego rolę pomocniczy, pomagajęc w dotarciu do właściwych 
klas pojęć poprzez pojedyncze terminy lub ich elemen-
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ty. w  podsystsraie wyszukivwawczym wszystkie Jednostki podsy
stemu lingwistycznego, użyte w opisach dokumentów s$ zastępowa
ne kodami o znormalizowanej długości i dlatego wyszukiwanie mo
że odbywać się Jedynie za pośrednictwem zbiorów modułu termino- 
logiczno-logicznego, który Jako zintegrowany leksykon systemu 
zswiere równocześnie całę podstawowy władzę o eystemie.

□ak wyżej wspomniano, istotny funkcję centrelnego leksyko
nu systemu w sieci informecyjnej, oprócz usprawnienia wyszuki
wania informacji. Jest pomoc w rozwoju i zapewnieniu spójności 
językowej lokalnych eystemów współpracujących z centralnym,pa
tronackim systemem. Może to polegać np. na wykorzystaniu przaz 
projektantów systemu lokalnego odpoiviednich podzbiorów terminów 
i pojęć ze zbioru centralnego Jako podstawy do tworzenie języ
ka systemu lokalnego. W tan sposób powstaje równoległa do tech
nicznej sieci komunikacji on-line sieć lingwistyczne, umozliwia- 
Jęcs kontrolę i przepływ przede wszystkim informacji terminolo
gicznej /10/,

Na uwagę zssługuje fakt, że o ile wśród eutorów równolsgle 
pojawisjęcych się koncepcji tworzenia sieci informacji lingwis- 
tycznaj lub terminologicznych banków danych panuje niemal Jed
nolitość poglądów na temat funkcji i zakresu działania takiej 
sieci, o tyle zróżnicowane sę opinie na temat metod tworzenia 
centralnego leksykonu sieci informacyjnej on-line. Prace ba
dawcze prowadzone w ostatnich latach przez specjalistów bry
tyjskich opierały ślę.na koncapcji a priori zaprojektowanego 
i budowanego centralnego leksykonu, służącego Jako konv^ertor 
między językami informacyjnymi różnych systemów /tzw. s'witching 
system / 1, 5, 6, 11, 14/, Podejście specjalistów amerykańs
kich, powodowanych praktycznymi pilnymi potrzebami szybko roz
wijających się baz danych on-line, zakłada scalanie istnieją
cych słownikóv4 i tezaurusów w Jedsn zintegrowany leksykon lub 
tablice konkordancji /2, 3/. Podobne propozycje zostały opra- 
cowans również na zlecenie UNESCO dla potrzeb badania spójnoś

ci lub raczej transformowalności języków informacyjnych w nsu- 
kach społecznych /4/,

Zalatę propozycji brytyjskiej Jest możliwość zapewnienia 
Jednolitej struktury takiego leksykonu i pewnej równomisrnoś-
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ci w wyznaczaniu i ustalaniu proporcji obszaru tematycznego. 
Zlednakże z racji d$żeniэ do zagivarantowania uniwersalności lek
sykonu podejście to jest zv;i^zone z niebezpieczeństwem prakty
cznego odervł8nla zasobói^ słownikowych leksykonu od zbiorów do
kumentów, do których opracowania ma służyć. Oeet tb sytuacja 
anelogiczna jak przy realizacji koncepcji tezeurusów nadrzęd- 
'nych dla,grup nauk, tj. nie przynosząca niemal praktycznych re
zultatów.

Propozycja specjalistów amerykańskich w znacznie mniej
szym stopniu zapevjnia konsekwencję w metodycznych rozwiąza
niach konstrukcji zintegrowanego leksykonu sieci informacyjnej, 
jest berdziej pracochłonna i kosztowna w roalizacji ze względu 
na konieczność szczegółowej anelizy ietniejących słowników i 
tezaurusów. Ma jednak tę zaletę^ że opiera się ne zbiorach ter
minologicznych bezpośrednio związanych z konkretnymi dokumenta
mi opracowanymi dla konkretnych baz danych. Ocena badań i eks- 
perymentó‘rt dotychczas przeprowadzonych sprowadza się do dwu es- 
paktów /12/;
- kompatybilności języków informacyjnych, rozumianych jako 

współwystępowanie terminów równokształtnych,

- konwartybilności. tj. możliwości transformacji przy wykorzy
staniu zbiorów synonimów.

Metody realizacji koncepcji aprzężenia przedmiotow'ego ję- 
zykovv informacyjnych obejmują;
- badania topografii terminów w różnych słownikach,
- grupowania terminów w oparciu o badania statystyczne /statis

tical clustering/,
- opracowyv^ania kwerend użytkowników dla wielobazowych syste

mów informacji przy wykorzystaniu techniki aprzężenia przed
miot ov<fego.

PRACE BAOAIVCZO-VVDROZENIOVJE

Działania nad tworzeniem i rozwijaniem banków danych lin
gwistycznych są provvadzone głównie vj poivlązaniu z funkcjonują
cymi bazami danych bibliograficznych i faktograficznych, zawie-
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rajęcytni miliony opisów dokumentów i stwarzającymi problemy 
v/ymienione we wstępnej części artykułu, Jednym z pierwszych 
rozwięzaó zastosowanych w funkcjonowaniu komercyjnych baz da

nych on-line stało się udostępnienie on-line zbiorów słowniko
wych, tj. kontrolowanych słowników słów kluczowych, ełowników 
haseł przedmiotowych orez tezeurusów, istniejących równolegle 
w tradycyjnej, opublikowanej formie. Użytkownik może przed 
sformułowaniem strategii wyszukiwewczej sprawdzić obecność ter
minów charakteryzujęcych - jego zdaniem - profil zainteresowań 
w tezaurusie on-line dla określonego zbioru danych lub vi indek
sie przedmiotowym tego zbioru. Dotyczy to kilkunastu baz danych, 
udostępnianych przez system Lockheed-Dialog, a także SDC Orbit 
- np. ERIC /pedagogika, oświata/, Chemical Abstracts, 0IOSI3 
/nauki biomedyczne/. Psychological Abstracts /psychologia/, 
INSPEC /nauki techniczne, informatyka, fizyka/, METADEX /me
talurgia/, Language and Language Behaviour Abstracts /lingwis
tyka/, Air Pollution Abstracts /zanieczyszczenie powietrza/. 
Ponadto, każda z baz danych zawiera słownik inwersyjny,złożony 
z pojedynczych słów stanowięcych jednostki wyszukiwania infor
macji tekstowej, opatrzonych informację o liczbie ich wystę- 
pien w charakterystykach wyszukiwawczych dokumentów /tzw.dia- 
lists/, Jednakże na obecnym etapie słowniki i tezaurusy on-li
ne nie sę w żaden sposób powięzane i podlegaję gestii poszcza- 
gólnych producentów baz danych.

Eksperyment nad .scaleniem zbiorów terminologii należę- 
cych do obszaru tematycznego "Enargia i kryzys energetyczny", 
zawartych v\- 10 tezaurusach i kontrolowanych słownikach, został 
rozpoczęty w 1973 roku w USA. jako element testowania "subjact 
switching technique", if/yniki tego eksperymentu były następuj ę- 
c e : zaledwie 15̂ ^̂  terminów spośród terminów podstawowych /około 
30 tys./ i 58 tys. terminów synonimicznych okazało się równo- 
kształtnymi w tym stosunkovjo vvęskim obszarze tematycznym /2/. 
Dalsze prace w tym zakresie polegaję na wykorzystaniu słowni

ków inwersyjnych niektórych baz danych on-line /np. Chemical 
Abstracts i Engineering Index/ oraz dodatkowych wykazów syno
nimów do scalenia tezaurusów o pokrewnym obszarze tematycznym 
/np. TEST - Thesaur.us of Engineering and Scientific Terms, Ta-
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zaurus NASA, Tezaurus INSPEC/ oraz na równoczesnym testowaniu 
uzyskanych scalonych zbiorów tarminologii w oparciu o zasadę 
zbieżności pojęciowej a nie terminologicznej zapytań i charak- 
-tarystyk vvyszuki'.vaivczych dokumentów.

Rozwojem techniki sprzężenia przedmiotowego zainteresowa
ni sę nia tylko komercyjni gestorzy sarwisów bibliograficznych 

■lecz także służby biblioteczne, zarzędzajęce sieciami informa
cji bibliograficzno-katalogowaj on-lina oraz bazami informacji 
faktograficznej. 3est to zwięzane z problemami pojęciowego i 
terminologicznego scalania przedmiotov^ych opisów katalogowych 
dokumentów, gromadzonych w bibliotekach w ramach spacjalizacJi 
katalogowania w sieciach bibliotecznych oraz scalenia -opisów 
bibliograficznych, pochodzących z serwisów informacyjnych z o- 
pisami katalogowymi.

Dla potrzeb służb biblioteczno-bibliogreficznych w Biblio
tece Kongresu USA został opracowany makrotezaurus stosowany w 
systemie SCORPIO /Subject Orianted Ratriaver for Processing In
formation On-line/. Z kolei Narodowa Biblioteka Medyczna USA, 
będęca równocześnie użytkownikiem i dystrybutorem medycznych 
baz danych bibliograficznych /MEDLINE; TOXLINE, CANCERLINE/ o- 
raz własnego katalogu on-lina /CATLING/ viykorzyetuje dla przed
miotowego wyszukiwania informacji scalony zbiór hasał własnego 
katalogu przedmiotowego i Madical Subject Headings Thesaurus. 
Równocześnie dzięki zastosowaniu pakietu programów ELHILL 111, 
Biblioteka ta wprowadziła dla swoich użytkowników - służb Ы -  
blioteczno-informacyjnych i specjalistów w zakresie nauk bio- 
medycznych-opiey katalogowo-bibliogreficzne - moduł komunikacji 
w systamia on-line^działajęcy w dwu warsjach: -
- pełnej wersji "warsztetowej.", przeznaczonaj dla służb sieci 

informacji biomedycznej^zakładającej dokładnę znajorooóć 
struktury i języka rozkazów ELHILL H I ,

- uproszczonej wersji użytkownika nieprofesjonalnego,obejmuję- 
cej : indeks autorski,indeks przadmiotowy, -indeks tytułów i 
informację instruktażowy o posługiwaniu się systemam.

System z tym modułem należy do kategorii "user cordial"
/7/. Przy korzystaniu z taj wereji systemu użytkownik nia jest 
obarczony obowięzkiem np. uciężliwej w praktyce znajomości in-
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rerpunkcji stosowanej w indeksie autorskim, znsjomości skłsdni 
zapytań, ponieivaz w zależności od wybranych opcji wyszukiwaw
czych system przedstawia na ekranie monitora rodzaj rubryk, w 
które użytkownik wpisuje interesujęce go elementy zapytania, 
będęc też przez system poinstruowany o kolejnych procedurach 
postępowania. Przykład wyszukiwania w indeksie autorskim:'

Nazwisko Imię Imię

FREUD 1 Sigmund

Proszę nacisnęć klewisz "ENTER” po wypełnieniu poszczegól
nych pól.
Proszę nacisnęć klawisz TAB w celu przeniesienia się do 
kolejnego pola.

Pytanie zostało przyjęte, *-'roszę czekać.

□la porównania, w innych mniej "inteligentnych" systemach in
formacji on-line zapis tego samego zapytania /nalezęcego do 
najprostszych/ miałby postać w zależności od bazy danych: 
iii systemie Lockheed-Dialog;

baza Social Science Citation Index:
Select AUс FREUD S
baza Psychological Abstracts
Select AU=FREUD.S.
baza Sociological Abstracts:
Select AU= FREUD.SIGMUND 

W systemie SDC ORBIT:
FIND FREUD S/AU

VI systemie Bibliographic Retrieval Service:
SEARCH (f REUD ADD Sj.AU

Pracami nad stiv^rzenlem uniwersalnego sposobu porozumie- 
ivania się użytkownika z systemami wielobazowymi on-line zajmu

ję się specjalistyczne informatyczne pracownie badawcza. Ns 
przykład IV Massachusets Instivute of Technology /USA/ opraco
wano projekt uniiversalnego języka komunikacji o nazwie CONIT 
do korzystania z systemów Lockheed-Dielog, SOC Orbit oraz Na-
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rodowej Biblioteki Medv'cznej USA. \'l Lister Hill National Cen
ter for Biomedical Commjunications powstał projekt języka CITE 
/Current Information Transfer in English/ dla użytkowników sy
stemu MEDLINE oraz IIDA dla systemu Lockheed-Oialog /Individu
alized Instruction for Data Access//7/. Oęzyki komunikowania 
się użytkownika z systemami informacji on-line traktowane sę, 
'Zgodnie ze scharakteryzowany wyżej tendencję i jako niezależny 
moduł w systemie i często nazywane sę systemami.

Oakkolwiek sysTemy tego typu stanowię integralnę część 
środków lingwistycznych systemu informacji, to róvjnocześnie 
stanowię odrębny Język modułu instruktażowego. Dednoetkemi 
słownikowymi tego języka sę przewidziane przez projektantów 
zdenia lub frazy określajęce możliwe decyzje i posunięcia u- 
żytkownika vj wyborze i zmianie f>rocedur wyszukiwawczych. U- 
dział użytkownika w takim systemie konwersacji jest stosunko
wo ograniczony; polege ne v^yborze, zaproponowanych przez sys
tem procedur - na zasadzie "tak-nie” , ”ta lub tamta" oraz na 
prośbie o pomoc /HELP/ w przypadku "zegubienia się” w proce
sie wyszukiwenia i potrzeby odtvjorzenie zastosowanej strategii 
wyszukiwawczej. Uczynienie użytkownika bardziej .aktywnę stro
nę w procesie komunikowania się z systemem ze pośrednicti-^em 
inteligentnego terminela- i podsystemu lingv/istycznego przez 
danie możliwości bardziej swobodnego formułowania zapytań w 
języku naturalnym będzie zwięzane z rozwojem tzw. drugiej ge
neracji systemów informacji - systemów przekezywanie wiedzy.

W srtykule przedstawiono-przeględ ważniejszych tendencji 
w rozwoju środków lingwistycznych w systemach informacji on-li
ne oraz przykłady niektórych prototypowych rozwięzan praktycz
nych, provjadzęcych do rozwoju nowej generacji systemów infor
macji. Stenowi to - zdaniem specjalistów - kolejny trzeci 

przełomowy etep w działalności informacyjnej po:
- przejściu od menualnego do zmechenizowsnego i następnie zau

tomatyzowanego , weedowego przetwarzania informacji;
- przejściu od zautomatyzowanych, wsadowych systemów informa

cji do systemów on-line /8/.
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Oznacza to, że po faktycznym opanoivaniu technologii gro- 
m^-^Gzenia i przetwarzania milionów formalnych opisów dokumentów, 
głównym obszarem badawczym i inwestycyjnym w informacji stała 
się semantyczno-logiczna organizacja zbiorów informacji, doce
lowo podobna do zasobów informacyjnych mózgu ludzkiego. Osiąg
nięcie tego celu więze się z dużymi nakładami materialnymi* /te
chnicznymi i finansowymi/ oraz intelektualnymi. Te ostatnie wy
rażają się w opracowywaniu specjalnego oprogramowania dla sys
temów informacji oraz w rozszerzaniu badań w dziedzinie seman
tyki dj.a potrzeb scalania i sprzężenia przedmiotowego istnieją
cych i rozwijanych języków informacyjnych. Czynniki powodujęce 
takie ukierunkoivanie działalności badawczo-rozwojowej maję cha
rakter społeczny i ekonomiczny, V/ydaje się, że mimo istnieję- 
cych obecnie różnic w poziomie rozwoju technologii informacyj
nej na święcie, fakt traktowania środków lingwistycznych jako 
głównego obszaru prac badawczycn, odejście od mechanicznego 
traktowanie procesów przetwarzanie informacji naukowej , mogę 
być godne uwagi projektantów krajowych systemów informacji.
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ON TENDENCIES OF DEVELOPMENT LINGUISTIC TOOLS 
IN ON-LINE INFORMATION SYSTEMS

S Lt m n a г у

The article deals with characteristics of basic factors . 
which condition the development of on-line informatio.n systame: 
technological^ aconotnic. social and managerial. In this connec
tion soma data about quantitative and qualitative development 
of on-lina data bases using computar networke are cited. Be
sides, there ara diecussed: the tendency tov^ards individualiza
tion of man-information system^s communication; humanization of 
information systems through applicetion of an idea of inteligent 
terminals and linguistic subsystem built-in into the system's 
architecture; functions of the linguistic subsystem in the in
formation system view of tha needs of information services and 
individusl users; the idea of an integrated eystem's lexicon 
and subject switching technique for merging end conversion of 
terminological and conceptual sets in on-line information sys

tems.
Some examples of current research and implementstions of 

presented ideas in on-line information systems are given.

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ТЕЛЕДОСТУПОМ

Г е 3 u е

В статье представлена характеристика основных факторов 
обусловляющих развитие информационных систем с теледоступом: 
технологических, экономических, общественных и организацион
ных. Количественное и качественное развитие баз данных с теле
доступом при использовании телекоммуникационных сетей. Стрем - 
ление к индивидуализации способа сообщения человека с кнформа-
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ционноЁ системой. Гуманизация информационных систем nyraiu'ис
пользования концепции интелигентных терашналей и лингвжстичо- 
ской подсистемы встроенной в архитектуру системы, ^ушвщга лин
гвистической подсистемы в информационной системе с телшедосту- 
пом с точки зрения потребностей информационных ш 1жндяви-
дуальных потребителей. Концепция единого лексикона системы s 
техники предметного совмещения для объединения й термкжологи- 
ческо-поЕЯтиЙноЙ конверсии информационных массивов в сжстемах. 
с теледоступш.

Приведены примеры исследований и первообразцоввк жримене- 
Еий обсужденной концепции в некоторых информащюнных сяиЕтемах 
с теледоступом.
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EWA CHMIELEIVSKA-GORCZYCA 
Instytut Bibliotekoznav/stwa 
i Informacji Naukowej uw

\

STRUKTURA ZAPISU INDEKSOWEGO

Formuły zdaniowe /formaty danych/ Jako meta
język Języka informacyjno-wyszukiwawczego. 
Składnia /struktura fizyczna/ i semantyka 
/struktura logiczna/ rekordu, iTykładnikl ka
tegorii gramatycznych rekordu - oznaczniki 
identyfikujęce i charakteryzujęce poszcze
gólne elementy zapisu indeksowego. Funkcje 
formuł zdaniowych.

Sposób zorganizov;ania zapisów w urządzeniach pamięciov/ych 
systemu informacyjno-wyszukiwawczego przesędza między innymi o 
zakresie metod wyszukiwania, które mogę być w tym systemie rea
lizowane. Aby wyszukiwania informacji było realizowane Jak naj
efektywniej, należy jednoznacznie określić strukturę zbioru in
formacyjnego, w tym szczególnie - strukturę rekordu, jako że je
go elementy stanowię w zasadzie elementy, według których nastę
puje wyszukiwanie. Określenie struktury rekordu jest szczególnie 
istotne w systemach nieuporzędkowanych, gdzie ivyszukiwanie może 
odbywać się tylko według jednostek organizecyjnych mniejszych od 
rekordu - por^ /1/.

’Zagadnienie Informacji Naukowej” 19B2 nr 1/40/
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Format danych /formuła zdaniowa/

Dla określenia logicznej i fizycznej struktury rekordu przy
jęto termin format. Format jest więc pewnym abstrakcyjnym wzor
cem zdaniowym /modelem* formuły zdaniowy/ języka informacyjno-wy- 
szukiwawczego,wykorzystywanego^^ danym systemie; stanowi tękst 

języka-opisu struktury danych, jeat zatem tekstem metajęzyka da
nego języka inforraacyjno-wyszukiwawczego.

Takie formuły zdaniowe /konstrukcje skłedniowe/ pełnię tak
że funkcje eemantyczne, analogicznie do funkcji wyreżeń języka 
atoeujęcego dany format. Schemat zdania zewiera jakby przegródki 
/pola/, w które wstawia się w konkratnej realizacji odpowiednie 
wartości, będęce elementami słownika danego języka informacyjno- 
-wyszukiwawczego, przy czym każda taka przegródka będzie niosła 
ze sobę pewnę informację o funkcji lub znaczeniu zawartego w  
niej elementu.

Zasady stosowania takich formuł zdaniowych można lepiej 
zilustrować możliwościę opisu języka naturalnego. Ustala się 
np. ścisły porzędek słów w zdaniu; podmiot, orzeczenie, dopeł
nienie bliższa, dopełnienie dalsze, okolicznik czasu, okollcz- 
nik miejsca itd. Oprócz tego podaje się wykazy słów, których u- 
życie dopuszcza aię w roli podmiotu, orzeczenia, dopełnienie 
bliższego 1 innych części zdania. Przez podstawienie w schena- 
cie zdania słów zaczerpniętych z tych wykazów można zbudować du- 
żę liczbę zdań języka.naturalnego.

Przykładem takiej bardzo uproszczonej formuły zdaniowej 
dla języka informacyjno-wyszukiwawczego może być wzorzec zapi
su danych o postaci:

autor tytuł podtytuł rok miej see seria
dokumentu dokumentu wydania wydania wydawnicza

liczba symbol hasło
stron UKD przedmiotowe
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Przegródka taka /pole/ ет fornecie pełni więc jakby rolę o- 
znaczonego funkcjonalnie pustego niiejscai w które wolno wstav/id 
dowolnę wartość /ivyrażenie/, pod warunkien jednak, iż wartość 
ca została zaczerpnięta z odpowiedniej kategorii /v/ykazu/, na 
które zostało podzielona słownictwo danego języka.

Operację v/pisywania yja^tości w odpowiednie pole nazywa się 
'w logice.podstawianiem /4/, o wyrażeniach nadajęcych się do pod
stawienia raówl się« że sę reprezentowane przez okraślonę zmień— 
nę, denotety tych wyrażeń nazywaję się wartościami zmiennej, a 
zbiór tych vtfarto&ci - zakresem zmiennej.

2 opisem struktury rekordu zwięzane sę trzy grupy zaged- 
nień dotyczęcych;
1/ składni rekordu /zwanej strukturę fizycznę/, mówięcej o jego 

budowie;
2/ semantyki /zwanej strukturę logicznę/, mówlęcej o zawartości 

rekordu;
3/ wykładników poszczególnych kategorii gramatycznych rekordu, 

czyli oznaczników identyfikujęcych poezczególne elementy o- 
pisu oraz bliżej je charakteryzujęcych /3/.

Składnia rekordu

Przez strukturę fizycznę rekordu rozumie się rozmieszcze
nie jego części skłedowych. Rozmieszczenie tych części r/ymaga 
jednak uprzedniego ich »vyodrębnlenia. Przyjmijmy, że wśród e- 
lementów składajęcych eię na rekord w systemie informecyjnorwy- 
szukiwawczyro wyróżnić można z punktu widzenia organizacji pro
cesu wyszukiwania i pełnionych przez nie funkcji trzy grupy:
1/ elementy bibliograficzne /-identyfikujące dany dokument/;
2/ elementy treściowe /cherakteryzujęce dany dokument/;
5/ elementy adresowe /stanowięce odsyłacze do innej kartoteki 

lub zbioru, np, sygnaturę/
Elementy bibliograficzne dotyczę dowolnych cech wydaivniczo- 

- formalnych dokumentu oryginalnego, tj. adresu wydawniczego /da-

Pominięto tu elementy apełniajęce specjalne funkcje w procesie 
przetwarzania czy wyszukiwania, uv.?zględniono tylko właściwe 
dane odnoszęce się bezpośrednio do dokumentu oryginalnego.
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ne dotyczące publikacji księżki, np. miejsce v-Y^ania, nazwa na
kładcy. data wydania/ i opiau zewnętrznego /dane dotyczące fizy
cznej konstrukcji księżkif np. paginacje, liczba woluminów, ilu

stracje, itp./.
Elementy treściowe dotyczę tematyki dokumentu, tzn. infor

muję o temacie /przedmiocie/ dokumentu i ewentualnie o sposobie 
ujęcia .tego tematu, czyli mówię o czym dany dokument traktuje. •

Elementy edresowe kieruję nas do Innego zbioru /kertotekl/, 
w którym możemy zdobyć brekujęce Informacje lub poszukiwany do

kument .oryginalny.
W  rekordzie podstawowym /w aensie rekordu logicznago, por. 

art. 1/ powinny być w zasadzie reprezentowano elementy wszyst
kich grup, choć istnieję systemy nie posiadające w awoim forma
cie przedstewicieli grupy elementów formalnych, lub tez nie po
siadające żadnego elementu treściowego /np. bibliotekę nie dys
ponująca żadnym katalogiem rzeczowym/.

W rekordach pomocniczych z zasady podawane sę najwyżej ele
menty dwóch rodzajów, przy czym funkcję elementu adresowego może 
często pełnić jeden z elementów formalnych lub treściowych, np, 
indeks przedmiotowy do bibliografii podający po haśle przedmio
towym nie numery pozycji rekordów w głównym zrębie bibliografii, 
ale np. nezwiska eutorów publikacji na ten temat, oczywiście 
przy założeniu, że układ zrębu głównego jest układem alfabety
cznym według nazwisk autorów. Liczba elementów reprezentujących 
daną grupę tez może być różne w zależności od zadań systemu, od 
własności opiaywenych obiektów lub od typu rekordu. Mogę np.ist
nieć rekordy pomocnicze posiadające tylko po jednym terminie z 
dwu różnych grup, np. Temat X zob. Temat Y.

W sytuacji, gdy w zapisie indeksowym występuje więcaj niz 
jeden element danego rodzaju, wygodne jest zgrupowania tych ele
mentów' w jednym bloku /etrefie/, dzięki czemu przy pełnym zapi
sie indeksowym możne by wyróżnić trzy etrefy informacyjne: bi- 
bliogreficznę, treściową, edresową. Ooplero w obrębie tych stref 
v^yгóżnić należy niższe jednostki orgenizacyjne - pola rekordu. 
Strukturalizacja opisu dokumentu, czyli podział tego opisu na 
różne pola informacji o zróżnicowanych funkcjach kontekstowych, 
ma za zadanie uściślić rolę 1 znaczenie słów składających elę
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ns ten opis. Теп sam wyraz /’aartość/, umieszczony w różnych po
lach formaru posiada różny kontekst, a tym samym różne znacze
nie wyszukiwawcze, np, wyraz "język angielski" użyty w strefie 
elementów formalnych oznacza język, w którym dany dokument ory
ginalny jest napisany, a użyty vj strefie treściowej - przedmiot 
tego dokumentu /dokument poświęcony jest językowi angielskiemu/; 
‘różne sę więc tu znaczenia wyszukiwavjcze. Między elamentami róż
nych atraf nie zechodzę żadne relacje semantyczne poza relację 
odnoszenie się do tego samego dokumentu.

Aby zapewnić poprawnę i precyzyjnę interpretację zapisów 
indeksowych należy dokonać formalnego rozgraniczenia elementów 
nsleżęcych do poszczególnych stref. Tak jest np. w Klasyfikacji 
Divukropkovjej Ranganethana, gdzia rekord dotyczęcy dokumentu, 
zwany tam Symbolem 'Wywoławczym /Cali Number/ składa się z trzech 
.elementów; Symbolu Klasy, czyli symbolu odzwiercledlajęcego 
treść dokumentu. Numeru Księżkl, identyfikujęcego szereg cech 
formalnych dokumentu /np. język dokumentu, formę, rok wydania, 
numer tomu itp./, oraz aw. Symbolu Zbioru, w którym znajduje 
się dokument.

Większość języków informacyjno-wyszukiwawczych nie stosuje 
jednak tego rozgraniczenia. Na przykład prawie wszystkie języki 
służęce do opracowania treściowego dokumentów wprowadzaję ele
menty strefy bibliograficznej w postaci tzvł, tematów i określ- 
ników formalnych, poddziałów wspólnych formy i języka, deskryp- 
torćw bibliograficznych itp. Dęzyki te traktuję wskaźnik formy 
bibliograficznej na róv^ni z innymi elementami opisu przedmioto
wego, i tak Tezaurus E3C posiada wskaźnik roli dla formy biblio
graficznej , Farradane wprowadza do swego systemu relator Concur
rence /Zbieżność/ także dla wyrażenia m.in, formy bibliografi
cznej, w PRECIS stosowana jest w tym celu kategoria roli /а/, vi 
języku haseł przedmiotowych istnieję zarówno tematy, jak i ok- 
reślnikl formalne, w UKD - poddział wspólny formy itd. wpro
wadzenie elementu bibliograficznego do elementów treściowych 
proivadzic może do błędnej interpretacji poszczególnych terminów 
opisu, np. w katalogu przedmiotowym pod zapisami BIBLIOGRAFIA, 
TEZAURUS możemy mieć wętpliwości czy sę tam zgromadzone opisy 
tezaurusów i bibliografii czy opisy dokumentów,mćwięcych o te-
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zaurusach i bibliografiach. Deżeli jednak dla przyczyn pragma
tycznych uważa się za konieczne wprowadzenie tego rodzaju haseł 
do systemów treściowych, to należy zapewnić ich formalns rozróż

nienia.
W wymienionych językach pomimo braku w niektórych wypad

kach formalnego rozróżnienia tych wyrażeń, panuje zgodność-co 
do ich -różnic funkcjonalnych; odbija się to między innymi w pow
szechnej praktyce umieszczania wakeżników formy bibliograficznaj 
na końcu zapisu. Wyjętkiem jest polska instrukcja indeksowania 
przedraiotowago, według której określnik formy stoi w środku has- 
łs przedmiotowego, co daje niedopuszczalny z logicznego punktu 
widzenia zapis:

Malarstwo - historie — podręcznik - Polska — Ranesana,

gdzie wszystkie określniki precyzuję zakres tematu "Malarstwo* 
/tj. Historia malarstwa. Malarstwo polskie. Malarstwo Renesan
su/, podczas gdy określnik formy odnoszęcy się do cechy formal
nej dokumentu rozbija spójność takiej syntagmy. Dest to jadnak 
wada tylko instrukcji polskiej, bo już np. w radzieckiej zsjmu- 
js on ostatnie miejsce.

Semantyka rekordu

Każdemu polu formatu przyporządkowana jest pewna nazwa 
/zmienna/, będęca wyrażeniem formatu, e więc wyrażeniem metaję
zyka. Ma przykład nazwami takimi w podanym powyżej przykładzia 
formatu dla dokumentacyjnego syaterou informacyjno-wyazukiwawcze- 
go są: Autor, Tytuł, Rok wydania itp. Tylko w niewielkim stop
niu określaję one rzeczywistę zawartość danych. Mówię jedynie, 
jekie espekty danego opiau mogę. ale nie muszę, występić w  re
kordach, Эак już powiedziano, każdej takiej nazwia można przypo- 
rzędkować pewien zbiór /niekiedy nieskończony/ możliwych zawar
tości. Suma elementów tych zbiorów stanowi słownik danego języ- 
ks informacyjno-wyszukiwawczego.

Wartościę pols jest zapis umleszczorry w tym polu /miejscu 
pamięci/, zaczerpnięty ze słownika, Mazws pola jest więc idanty- 
czna z nazwę klasy elementów podstawialnych, a wartościę jest 
teki pojedynczy element.
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Ola przykładu rozpatrzny fragment formatu dla kartoteki 
personalnej:

NAZWISKO+IMię DOCIEC WZROST OCZY
/nazwa własna/ /nazwa własna/ /miara/ /kolor/

W formacl.e tym u góry występują nazwy pól /zapisana duZymi lite
rami/, 8 na dole - nazwy zbiorów pewnych wartości /zapisane ma
łymi literami/. Rzeczywista zawartość fragmentu zbioru dokumen
tacyjnego /rekordu/ stosującego ten format będzie miała np. po
stać ;

KOWALSKI OAN KOWALSKI WŁADYSŁAW 164 СШ ZIELONE

Opis tan Jsst więc zbiorem nazw cech określajęcych Jadnę osobę, 
tak Jak analogicznie opis dokumentu stanowi zbiór nazw cech cha
rakteryzujących ten dokument.

Podziału słownictwa danago Języka informacyjno-wyszulciwaw- 
czego można dokonać będź wadług przynależności do nazw pól for
matu, czyli podział na kategoria syntaktyczne /nazwy kategorii 
pokrywsję się z nazwami -pól/, będź wadług przynależności do nazw 
zbiorów wartości, czyli podział na kategorie semantyczna. Pierw
szy podział odzwierciedla składnię Języka i daje w wyniku wykazy 
wartości podstawialnych w poszczególnych polach. Podział drugi 
odzwierciedla relacje między wyrażeniami Języka a bytami, do 
których się ons odnoszę, odzwierciedla więc kategorie ontologi- 
czne denotowanych przez nie bytów. Moża zdarzyć się sytuacjs, 
że podzlsł na kategorie syntaktyczna 1 semantyczne pokrywa się.

Podział słownictwa według kategorii syntaktycznych użytecz
ny jest jedynie w przypadku Języków prymitywnych i regularnych, 
lub Języków o bardzo rozbudowanej składni. W Językach informa
cyjno- wys Zuk lwa wczych , podział taki zdaje egzemln tylko w przy
padku Języków odzwiarcledlajęcych Jadynle fprmalna cechy doku
mentów.

Ze względów organizacyjnych przy podziale słownictwa na 
kategorie semantyczne korzystne Jest zaznaczsnla w słowniku
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■przy poszczególnych wyrazach, do których pól formatu mogę być 
te wyrazy podstawiane, Innę możliwością jest zaznaczenie w po
szczególnych polach formatu kategorii semantycznych, których e- 
lementy mogę być w danym polu wykorzystywane.

Opis niektórych języków informacyjno-wyszukiwawczych ogra
nicza się jedynie do przedstawienia podziału słownika tego‘ ję
zyka na kategorie syntaktyczne /stanowi ten podział jedynę cha
rakterystykę języka/;

Kategorie syntaktyczne można zdefiniować jako klasy wyra
żeń zastępowalnych w dowolnych kontekstach zdaniowych /forma
tach zdaniovfych/ z zachowaniem poprawności semantycznej tych 
kontekstów. Kategorie syntaktyczne można nazwać insczej klasami 
dystrybucji. Naz'.vę pola można zdefiniować jako symbol określa- 
jęcy kategorię syntaktycznę, lecz nie określajęcy denotacji.

Odpowiednia konwencja stwarza dla każdego z pól ogranicze
nia d&tyczęce zakresu przybieranych przez niego wartości. Przy 
projektowaniu języka "informacyjno-wyszukiwawczego należy podjęć 
decyzję, czy wartości /czyli wyrezy języka/ mogę być używane 
jako nazwy pól, czy nie.

Słownictwo języka informacyjno-wyszukiwawczego posiada ty
le kategorii syntaktycznych, ile aspektów charakterystyki wyszu
kiwawczej w danym systemie wyodrębniono, tzn, ile posiada kate
gorii pól w swoim formacie.

Identyfikatory rekordów i pól

Sposób przedstawianie danych musi zapewnić identyfikację 
poszczególnych rekordów i poszczególnych części w obrębie re
kordu.

Przy zapisie maszynowym rekordy oddzielone sę tzw, .przerwę 
międzyrekordowę, czyli znakiem wskazujęcym na koniec jednego e 
poczętek drugiego rekordu, natomiast w tradycyjnych systemach 
informacyjno-wyezukiwawczych /katalogach, bibliografiach/ każdy 
rekord zapieywany był będź na oddzielnej karcie, będź od nowego 
wiersza /czyli istniała fizyczna grenica między poszczególnymi 
rekordami/, będż też posiedał jedynie oddzielny numer identyfi
kacyjny.
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Sposób Identyfikowania elementów rekordu /pól/ różnie bywa 
rozwięzywany w zależności od [nośników informacji,na których da
ne sę zapisywane, charakteru tych danych, strategii wyszukiwaw
czej stosowanej w danym systemie itp. Vifyróżnić jednak można 
dwie zasadnicze metody ozneczanie pól:

1/ przy wykorzystaniu grametykl pozycyjnej, kiedy to każde 
'pole identyfikowane jest przez przypisane mu miejsce w pamięci 
systemu /dostęp do wartości pola Jest realizoweny na podstawie 
jego pozycji w rekordzie/; w takim przypadku wykładniki poszcze
gólnych pól /identyfikatory/ nie sę elamentarni tekstu;

2/ przy pomocy specjalnych] symboli-oznaczników, etykiet, 
będęcych identyfikatorami pól /doetęp do wartości takiego pola 
jest realizowany poprzez ten identyfikator/; w tym przypadku 
wykładniki pól stanowię odrębne'elementy tekstu.

Pierwszy sposób oznaczania elementów rekordu narzuca'jego 
sztywność* liczba poszczególnych pól rekordu i ich długość mu
si być stała. Długość pola jest stała, jeśli ilość bitów przy
padających na pole danego rodzaju jest w każdym z rekordów mie
szczących dane pole taka sama, a zmienna - gdy pole danego ro
dzaju może być, w zeleżności od potrzeby, będż krótsze będź 
dłuższe.

Charakter danych przetwarzanych w dokumentacyjnych syste
mach informacyjno-wyszukiwawczych sprawia, że wielkość rekordu 
/tzn. liczba tworzęcych go pól i ilość inforrascji składajęca 
się na poszczagólne pola/ bywa różna dla różnych pozycji zbio
ru. Różnica ta może wynikać ;
- z breku informacji dotyczęcych określonego elementu opisu 

/pola/, np. brak nazwy serii dokumentu, brak podtytułu, ilus
tracji itp.,

- z różnej ilości informacji opisujęcej dany element, np. różni
ca między dokumentem nla posladejęcym autora a dokumentem po- 
aladajęcym kilku autorów, czy dokumentem, którego tytuł skła
da się z jadnego wyrazu, a dokumentem o bardzo długim wielo- 
zdaniowym tytule.

Z tago względu dla dokumantacyjnych ayatemów Informacyjno- 
-wyszukiwawczych wygodniejsza jest matoda druga, dopuszczajęca 
możliwość dowolnego umieszczenia elementów w rekordzie, dowolnę 
ich długość i dowolnę ilość.
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vv systemach о zmiennej długości pola powstaje konieczność 
odpowiedniego rozdzielenia i oznakowania następujących po sobie 
pól rekordu. Rozwięzać to można będź przez wprowadzenie między 
poszczególne pola pewnych znaków /znaczników pola, separatorów, 
ang. Field terminator/, b^dź przez wskazanie w oddzielnym polu, 
umieszczonym na poczętku każdego rekordu /tzw. polu adresoĄym/ 

miajsc>pamięci, od których zaczynaję się poszczagólne pola. Za* 
pisy o polach oznaczonych sę więc modyfikacjami zapisów o po* 
lach stałych i o stełej długości rakordu.

W. Opracowaniu danych dokumentacyjnych najefektyivniejsze o- 
kazało się jednak identyfikowania pól przez tzw. etykiety /ang. 
Tags/, zawierające podane w określonej formie informacje opisu
jące także zawartość zbioru danych. Etykiety takie sę kodami 
tv;orzonymi według prostych reguł zapewniających łatwe zepamię*- 
tanie dużych ilości dopuszczalnych cech dokumentów /mnemonicz- 
ność/ i łatwe ich rozróżnienie. Każda kategoria opisu dokumentu 
Identyfikowana jest wxę c p r z e z  odpowiedni symbol mówięcy między 
innymi o jego długości. Etykiety maję więc ze zadanie nia tylko 
identyfIkowanie ale i modyfikowanie zawartości danago pola /wy- 
szukiwawczago znaczenia słowa/.

 ̂ W razie potrzeby wprowadzane sę kody podpól, precyzujęce 
drobniejsze elementy danych w ramach pola. W opisie danej pozy
cji użycie etykiet i kodów podpól jest opcjonalne, tzn. używa 
się ich tylko wtedy, gdy występuję dana elementy opisu dokuman- 
tu.

Zaznaczyć trzeba, iż etykiety 1 kody podpól w momencie wy
stępowania w formacie sę jednostkami metajęzyka, natomiast w 
funkcji modyfikatorów elementów rekordu stanowię jednostki lek
sykalne danego języke informacyjno-wyszukiwawczego, takie same 
jak wartości poszczególnych pól, czyli alementy słownika danago 
systemu.

Ponieważ część elementów opisu dokumentu charakteryzuje 
się w miarę stałę długościę i bardzo częstym. Jeśli nie stałym, 
występowaniem we wszystkich rekordach zbioru, np. data wydania 
dokumentu, miejsce wydania, liczba stron, dlatego korzystne 
jest wprowadzenie do dokumentacyjnych systemów informacyjno-wy- 
szuklwawczych tzw. formatów mieszanych, w których istnieję dwe 
typy elementów danych - pozycyjne i etykietowane.
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Identyfikowanie elaioentów opisu w systemach tradycyjnych

Zrozumianie opisów dokumentów zapisywanych ne tradycyjnych 
-kartach katalogowych lub w bibliografiach nie sprawiało przeważ
nie trudności użytkownikom.W pewnym stopniu przy identyfikowaniu 
pól w rekordzie wykorzystywali oni ewę kompetencję semantyczny, 
'pozwalejęcę im odróżnić np. rok wydania dokumentu od liczby 
stron, ustellć gdzie koóczy się tytuł a zaczyna edres wydawni
czy, Jako że tak różne wartości pól Jak nezwlsko, dete czy sym
bol UKD sę bardzo łatwe do rozpoznenie przez człowiaka. Z dru
giej strony,odczytanie opisu ułatwione było przez Jego formę 
graficzny /wcięcia/, typograficznę /różny rodzaj druk/, specje 
i znaki interpunkcyjne. Przyjrzyjmy się dla przykładu uproazczo- 
nemu formatowi opieu katalogowego na karcie:

RADLIŃSKA HELENA .......
3ak prowadzić biblioteki wędro

wne. Wskazówki 1 przykłady.*
Toruń 1922 "Ignis" 8° s.71 

nlb 1.
Kulturę NowaJ Polaki. Seria I L.3' 

Na k.tyt, aut.: H.Orsze |pseud.J

Przykładami identyfikatorów poszczególnych elementów opisu 
mogę być: duże litary dla nazwiska autora, pozycja w lewym gór
nym rogu /piarwsza pozycje opisu/; koniec oznaczony Jest specję 
po czym następują imię; następny element opisu - sygnatura, od- 
dzialony Jest większę przarwę. i znajduja się w prawym górnym 
rogu; następna pole rozpoczyna się od nowaj linii z wcięciem o 
trzy zneki л prawo; podtytuł rozpoczyna się po kropce i spacji, 
a kończy się kropk.ę /w tan sposób można dalej opisywać poszcze
gólne elemanty opisu/. "

Format opisu katalogowego dostarcza nie tylko informacji 
o rekordzie 1 Jego elementach, ala i pewne informacje o zbiorze 
wyszukiwawczym, np. podkreślenia pierwszej litary wyrazu wskazu
je na to, iż od tego wyrazu istnieją w zbiorze odsyłacz do dane
go rakordu.
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Niemniej jednak format zapisu na karcie katalogowej Jest 
stosunkowo wieloznaczny /np. stosoivanie dużych liter na poczęt- 
ku wyrazu sygnalizuje będź nazwę vMłasnę będż poczętek nowego 
pola/ i ma stosunkowo mało zróżnicowane oznaczniki /głói^nie spa
cja lub kropka/; dlatego też, pomimo iż sprawdzał się przy 
stosowaniu go przez człowieka, to dla maszyn nie posiadajęcych 
kompetencji semantycznej był nie do przyjęcia. Oznaczanie w sy
stemach stosujęcych maszyny powinno jednoznacznie Identyfikować 
wszystkie nazwy i miejsca za pomocę niepowtarzalnych kodów.

Funkcje formatu

Format i składnia stanowię pomoc w umiejscowieniu i inter
pretowaniu terminów zawartych w opisie. Korzyści stosowania for
matu w indeksowaniu sę ogromne; jego elementy sę stosunkowo łat
we do rozpoznanie zarówno przy stosowaniu technik ręcznych,jak i 
automatycznych. Dlatego zapewniaję one szybki i ekonomiczny spo
sób indeksowania a następnie wyszukiwania. Poszczególne jednost
ki syntaktyczne wskazujęce np. autora, tytuł, datę itp. można 
bardzo łatwo umiejscowić, wydzielić, wprowadzić do zapisu in
deksowego a następnie odszukać.

Idealna struktura danych powinna posiadać taki wzorzec, 
którego budowa odzwierciedla wszystkie interesujęce nas relacje 
/lub jeśli nas teraz nie interesuję to mogę interesować w przy
szłości/ między elementami i tylko te relacje. Zapisy indeksowe 
sę z jednej strony przeznaczone do czytania przez człowieka, mu
szę więc posługiwać się słownictv;em i składnię zrozumlałę dla 
użytkovifnika /tj. albo oparte na języku naturalnym albo bardzo 
łatwe do nauczenie/, z drugiej strony powinny byc również przy
stosowane do wykorzystywania przez komputer.

Ponieważ poszczególne zapisy indeksowe maję być zgrupowane 
w kartotekę, należy zastosować teki format i taki fizyczny noś
nik informacji, który ułatwiłby organizowanie kartoteki. Dest 
to szczególnie ważne w systemech manualnych, gdzie powinno się 
stosować taki format zapisu, który opierałby się na mozliwoś- 
clech spostrzegania danych przez oko i ich różnicowania. Trady- 
cyjna karta katelogowa zawierała na ogół informację w formacie
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spełnia ję су ID te kryteria, co znacznie przyspieszało jej prze
czytanie w trakcie przeszukiwanie.

Oprócz tego powinna istnieć możliwość dostępu zarówno do 
elementówijak i do struktur danych poprzez wartość składnika 
i poprzez jego położenie. Łęczęc nazwę pola z opisem położe
nie tworzymy możliwość manipulowanie informację. 3ednę z efek- 
■tywniejszych metod organizacji informacji jest stosowanie macie
rzy, Zaletę macierzy jest m.in. to, że do jaj elementów w wyka
zie możne się odwoływać przez ich położenie, a nie nazwę czy 
treść. Stosuje się zapis e^^ w celu wskazanie ne treść pozycji 
macierzy umieszczonej w wierszu "i" i kolumnie "j*’. Podobnie 
metoda odwoływania się do symboli w zepisie indeksowym wykorzy
stuje opis położenia /adres/ symbolu w odróżnieniu od jego wer- 
tości /zawartości pozycji pamięć!/.
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STFJUCTURE OF AN INDEX RECORD 

S u Ш ffl a r у

There are presented in the article the function and structu
re of eentance formulae /data format/ beeing texts in metalangua

ge of an information retrieval language.
The syntax of records in information syatems is described 

and three basic groups of their component alamente are distin- 
guiehedi bibliographic, concerning tha subject matter and di
rectory - end accordingly - three zones of the index record end 
record's semantics, referring to ita content.

Division of the language vocabulary which reflects the syn
tax /by names of format's fields/ gives ae the result syntactic 
categories; division by names of aeta of values — semantic cste- 
gorles. There are shown ways of data repreeentation ensuring 
identification of particular records and of parts within a re
cord /positlonel gramaar, marks and labale/ in automated and 
traditlonsl eyateme.

СТРУКТУРА ЙНДЕКСОВОа ЗАПИСИ 

Р е з ю м е

В статье представлены функции и структура стандартных фраз 
форматов данных; являюцихся текстами метаязыка информационного 
языка. Обсунден синтаксис рекорда в информационных системах и 
выделены три основные группы составных элементов: библиографи
ческие, содержательные и адресные - и соответственно - три з.оны 
индексоБой записи, а также семантика рекорда определяющая его 
содержание.

Деление словаря языка отражающее синтаксис (по KaaBanniiM 
полек формата) дает в результате синтактические категории; де
ление по названиям наборов стоимостей - семантические категории. 
Перечислены способы представления данных обеспечающее идентифи
кацию отдельных рекордов и частей в рамках рекорда (позиционная 
гранатика, отметки и эткк'^ты) в автоматизированных и традицион
ных системах.
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NOWY PARADYGMAT BADAŃ W  DZIEDZINIE INFORMACDI NAUKOWED: 
BADANIE PR2:EZ DZIAŁANIE

Na bazie definicji pojęcia paradygmatu ba
dań naukowych Kuhna wyróżniono trzy rodzaje 
paradygmatów badań; ' paradygmaty metafizy
czna« paradygmaty socjologiczne i paradyg
maty konatruktywne. Dominujęcym paradygma
tem konstruktywnym w bibliotekoznawstwie 1 
informacji naukowej była dotęd "matoda nau
kowa''. Paradygmat ten jednak zaczerpnięto z 
nauk ócisłych, 1 nie jest on odpowiedni dis 
bibliotekoznawstwa 1 informacji naukowej. 
Zaproponowano tzw. paradygmet badania przez 
działanie, omówiono jego aapekty teoretycz
ne 1 zeatosowania w praktyce.

Pojęcia paradygmatu leżęca u podstaw badań naukowych zos
tało zdefiniowane! przez T.S. Kuhna w kslężce "The Structure of 
Scientific Revolutions” /"Struktura rewolucji naukowych", ’Aar-

Wcześnlejsze wersje niniejszego artykułu zostały zaprezentowane 
na seminariach w Instytutach Bibliotekoznawstwa 1 Informacji Nau
kowej Uniwersytetu Warszaweklego 1 Uniwersytetu Daglellońskiego 
w Krakowie podczas pobytu autora w Polecs w marcu 1981 r.

"Żagadnlanla Informacji Naukowej" 1962 nr 1/40/
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szav.-г; P'.VN 1966, 206 s,/. Znaczenie tego t e m i n u  okazało się 
jeonak niejasne, a sytuację utrudniał fakt, że sam Kuhn, zgod
nie z tym cc podał K. Г asterman /7/, używał tego terminu w dwu- 
dzxestu jeden różnych znaczeniach. Maetermen pogrupował owe 
dwadzieścia jeden znaczeń w trzy kategorie: paradygmaty meta
fizyczne /metsphysical paredigms/, paradygmety socjologiczne 
/sociological paradigms/ i paradygmaty konstruktyvjne /construct 

paradigms/.
Paradygmaty metafizyczne składaję się z tego, co Colling- 

ivood opiseł dużo wcześniej Jeko założenia absolutne /absolute 
presuppositions/ jakiejś nauki, tj. fundamentalne założenie, 
które leżę u podstaw każdego pytania w nauce, i do których nie 
stosuje się pojęcia weryfikacji Г5.С. Collingwooda /2, s.31-32/,

Paradygmaty socjologiczne - to wzajemne powiężenia danej 
społeczności naukowej /the shered commitmente of any discipli
nary community/, jek określił to D.L, Eckberg i L, Hill /4/, 

gdzie idea społeczności jeet centralne w tym pojęciu. Innymi 
słowy, paradygmat socjologiczny nie może istnieć dopóki społe
czność ta nie uświadomi sobie swego istnienia, co następuje 
zwykle dzięki publikowaniu artykułów i prac w tych samych cza
sopismach, poprzez cytowanie tych samych prac naukowych, czy 
członkowstwo w tych samych towarzystwach naukowych.

Paradygmaty konstruktywne, jak podaję Eckberg i Hill, to 
konkretne sposoby działania określonego środowiska naukowego 

/the concrete accomplishments of a scientific community/, które 
sam Kuhn nazywa modelemi /exemplars/, tj. środkami, za pomoęę 
których dane środowisko naukowe uprawie najefektywniej sv/oje 
badanie i rozwięzuje stopniowo swoje problemy naukowe.

PARADYGMAT DOMINUOĄCY

Dominujęcym paradygmatem konstruktywnym w bibliotekoznaw
stwie i informacji naukowej jest "metoda naukowa". Zgodnie z 
tym paradygmatem "właściwe" pytania i "właściwe" problemy - to 
te, na które można udzielić odpowiedzi, stosujęc metodę "obiek
tywnego" badania naukowego.
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Dominowanie tego właśnie paradygmatu jest łatr^s do zrozu
mienia - był on bardzo skuteczny w naukach przyrodniczych i ści
słych, gdzie prowadził do rozwoju teorii predykcyjnycn na bazie 
praw ogólnych, jednakże, wiele problemów w teorii informacji 
naukowej wymaga badań zjawisk społecznych a zastosowanie ‘‘me- 
tody naukowej" nie doprowadziło w bieżęcym stuleciu do osiągnięć 
w dziedzinach takich Jak nauki polityczne, ekonomia czy socjo
logia do takich uderzajęcych osiągnięć. Jakie neuki ścisłe uzy
skały w ubiegłym wieku.

3edn@ ze spraw związanych z posługiwaniem się paradygmatem 
metody naukov^ej Jest zastosowanie władzy powatajęcej w wyniku 
badań. Na jvykreaie 1 pokazano w uproszczony apoaób tę kwestię.

V/ykres augeruje, że kluczem do zastosowanie rezultatów ba
dań w obrębie nauk ścisłych Jast rozpowszechnianie tych rezul
tatów. Rozpcwszechnione rezultaty tworzę część wiedzy' naukowej 
i sę stosowane dalej przez innych naukowców poprzez przekształ
canie, rozszerzanie lub tez odrzucanie aformułowań teoretycz
nych, odnoszęcych się do zjawisk, które aię bada.

Trudność zastosowania procesu: badania - rozpowszechnia
nie .rezultatów badań - ich zaetosovjania, w dziedzinie informa
cji naukowej polega na tym, że w naukach ścisłych praktyka ba- 
dav^czs to tyle co dalsze badania naukowe. Z pawnościę badacze 
nauk ścisłych spełnlaję również inne role, lecz z punktu wi
dzenia ich dyscypliny praktyka naukowa oznacza dalsze badanie 
naukowe, a więc żostosowenia bedań w obrębia tej dyscypliny o- 
bajmuje właśnie dalsze badania naukowe. Stęd duże prawdopodo
bieństwo poświęcania stałej, nieprzerwanej uwagi przez różnych 
naukowców a nawet przez następujęce po sobie ganerecja w nau
kach ścisłych temu samemu polu badawczemu.

POTRZEBA ALTERNATY'wVNEGO RARADYGMATU W DZIEDZINIE INFORMACJI 
NAUKCHVEJ

Kłady myślimy o zastosowaniu rezultatów badań teoretycz
nych w dziedzinie informacji naukowej do praktyki informacyj-
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nej, tj. o tyto co większość pracowników Informacji ma na myś
li» gdy mówi o badaniach stosowanych, procas przedstawiony na 
wykresie 1 stwarza pewne kłopoty, Powsteję one stęd, że sto- 
sowsnie bedaó w strukturach społecznych powoduje zmiany nieja
ko w dwu płaszczyznach: po pierwsze, kierownik, lub ceły zes
pół zsrzędzajęcy denę strukturę epołecznę musi nsjpierw zaek- 
‘ceptowsć wyniki bsdań 1 uznać Js za poZyteczne dla tej struk
tury, JeJ funkcjonowanie, personelu 1 wykonywanych zadsó,e to 
obejmuje zmiany postawi po drugie, zmlena organizacyjne musi 
być przeprowadzone przy uwzględnieniu wszystkich problemóe to- 
warzyezęcych Jeśli dężenle kierownika danej struktury ma się 
spełnić. Na wykresie 2 przedstawiono tę aytuację*

Samo rozpowszechnienie wyników bsdań nie zagwarantuje 
praktycznego Ich zastosowania. Bariery, które trzebe przy tym 
pokonać sę niemała: nie wystarczy bardziej skuteczne rozpow
szechnianie, choć to może pomóc; trzeba użyć Innego modelu ba
dawczego /w sensie "exemplar"/, modelu, w którym położy elę 
naciek nie tyle na rozpowszechnianie lecz na działanie. Model 
teki istnieje pod nazwę b a d a n i e  p r z e z  d z i e 
l e n i e .

PARADYGf^T BADANIA PRZEZ DZIAŁANIE

Badanie przez działanie różni się od badanie prowadzonego 
wg modelu metody naukowej. Przede wszystkim problemy, które 
elę rozwlęzuje, czerpie elę z praktyki zarzędzenia różnymi 
strukturami społecznymi. Problemy te mogę być związane z nau
kową teorię zarzędzania lecz nla wywodzę się z tej teorii. 
Wybór modelu, który zsstosuje się w badanlsch. Jest decyzję 
zbiorowę; konieczne Jest współdziałanie między bsdsczsmi i 
członkami bedanej struktury. Ponadto, badanie rozcięgeję się 
na praktykę poprzez fazę dzisłanie polsgajęcę -na konsultacjach 
badacze z członkami danej struktury społecznej. Wreszcie, etsp 
działania obejmuje również ocenę każdej zmiany. Jaka ma być 
wprowadzona w dsnej strukturze przez konsultacjs z kierujęcymi 
1 użytkujęcyml danę strukturę.
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Różnice te maję ogromne znaczenie dla badacza; oznacza 
to, że badacz nie może pozostawać na zewnętrz danej struktury 
społecznej, tj. na zewnętrz wpływu jego badań i wskazówek dzia
łania. Innymi słowy, nie moża on traktować struktury, którę się 
zajmuje, jako swojego własnego laboratorium, tak jak to jast w 
naukach ścisłych a członków tej struktury Jak przedmiotu swoich 
badań. Musi traktować ich Jak partnerów prowadzęcych badania 
razara z nim. Ma wykreaie 3 pokazano model procesu badania przez 
działanie. Proces tan jest definiowany różnie przez różnych 
autorów.
Rapoport, na przykład, definiują go w sposób, który uwypukla 
alement działania:

"Badanie przez działanie zmierza zarówno do zajęcia się 
praktycznymi zadaniami ludzi', znajdujęcych się w sytuacji 
problamowej , wymagajęcej natychmiastowego rozwięzania, ■ jak 
i celami, które stawiaję sobie neuki społeczne; to zaś osię- 
ga się przaz współpracę na bazia wspólnie przyjętych zełożen" 
/R.M. Rapoport, 1970 s. 499/,

Cherns z kolei proponuje definicję, która ekcantuje element 
badawczy:

"Musimy traktować badanie przaz działanie nie tylko jako te
chnikę włęczanla się -do działania struktur społecznych lecz 
także jako metodologię otrzymywanie informacji niemożliwych 
do zdobycia w inny sposób, i przade wszystkim jako strategię 
rozpowszechniania wiedzy". /Cherr.s, W: P.A. Clark, 1972 s.Jtl/.

Na bazia tych definicji proces badania przsz działanie.mo
że być obecnia krótko opisany w następujęcy sposób /z odniesie

niem do wykresu 3/.
1. Pierwszym etapem, zanim jeszcze zoefiniujemy problem 

badawczy, sę pertraktacje z przywódcami danej struktury społe
cznej albo w celu uzyskania zgody na wkroczenia w tę atruktu- 
rę w roli badecza albo w celu ustalenia okresu, w którym bsdacz 
działałby jako konsultant będż doradca danej struktury. Dear 
to zasadnicza 1 dacydujęca część badania. Obejmują ona koniecz
ność wyjaśnienia przaz badacza co można a czego nie możne doko
nać, stoaujęc badania przez działanie. Badacz ów musi ustalić, 
czy kierownik danaj struktury społecznej będzie objęty proce-
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sem badawczym /oprócz fazy negocjacji/. W przypadku jego udzia
łu bowiem, a nawet kierowania tymi zmianami projekty zrnien obej
mę wybór przez niego właściwej drogi dzlśłanla spośród przed
stawionych mu różnych możliwości rozwlęzaó.

2. Kiedy badacz zostanie już członkiem struktury, którę 
bada, następnym krokiem jest zdefiniowanie problemu lub ewentu^-
'alnle jego zrewidowanie, o ile został on zdefiniowany wcześniarg.. 
Definiowanie to odbywa się wepólnie z członkami danej struktuir^y 
społecznej, którzy sę najbardziej zsintereeowani rezultatami 
bedaó. Vi' tym momencie badacz musi być pewien, że w procesie 
konsultacji nie pominęł żadnej z zelnteresowanych grup w obrę
bie danej struktury epołecznej. Bardzo częeto bowiem o1<azuje - 
się, że podczas definiowenia wniosków o charakterze profesjo
nalnym pomija się tę część załogi, którę uwsża się za nlapro—  
fesjonalnę podczas gdy badania również ich żywo dotyczę. ‘

3. Gromadzenie danych zwięzanych z problemem badewczym luib 
rezultatami bsdań odbywa się przy użyciu metod stosowanych w irea- 
ukech społecznych. Innymi słowy, eę. to: rejestrowanie luźnych 
rozmów, wywiady o zaplanowanej strukturze, różnego rodzaju ob
serwacje 1 wypełniane przez bedecza kweetionarlusze. 3est to 
fazę, podczes której badscz zejmuje się tym co nązywemy groma
dzeniem danych lecz w bedaniu przez dzielenie jeet to tylko je
dna część o wiele bardziej ekomplikowanego procesu.

4. Kiedy dane zostały już zgromadzone a rezultety zoetały 
przekazane grupie, którę się kieruje lub grupie roboczej, któ
rej powierzono całkowitę odpowiedzialność ze kierunek i rozwój 
precy, istnieję następnie dwie możliwości;
- dane mogę być użyte w celu wspólnego uzgadnianie planów 

działania, tj. dane mogą być zinterpretowane w taki sposób, 
eby uwypuklić ta drogi dzielenia, które możne by wykorzysteć 
w celu rozwiązania problemu badawczego;

- zgromadzone dane mogę ujawnić, że czło..».'>wie denej etruktury 
społecznej w ogóla nie uświadamiają sot.'*r. istnienie problemu 
badawczego, albo też że definicja problemu jast zbyt szeroka 
lub zbyt wąska, wreszcie że latnleję różne podproblemy, któ
re należy rozwiązać zenlm przystąpi elę do formułowania za
sadniczych wniosków. Hoże tu wystąpić sprzężenie zwrotne;
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gromadzanie danych > wprowadzanie poprawek do definicji pro
blemu badawczego - ponowne gromadzenie danych.

5. Deśli na podstawie zgromadzonych danych zaplanowano os
tatecznie odpowiednie działsnia - następnym krokiem jest zeini- 
cjowenie zmiany lub wprowadzenie innowacji w  sposób eksperyman- 
telny. kontrolujęc równocześnie i gromedzęc dalsze materiały o 
skuteczności cełej operacji i jej efektywności. Dane sę następ
nie przekazywane zespołowi eterujęcemu badaniami lub grupie ro
boczej: i znowu ietnieję dwie możliwości:
- zmiany lub innowacje mogę być uznane za skuteczne 1 pożytecz

ne, w zwięzku z czym mogę być wprowadzone na atałe w działal
ności denej struktury epołecznej, choć sformułowanie "na sta
łe" powinno być rozuraiene Jako "na tek długo jak sę one zwię- 
zene z dężeniami danej struktury i potrzebami jej klientów";

- dane mogę ujewnlć, że pierwotnie zdefiniowany problam nie był 
dokłednle tym problemem, który należało zbadać lub że beze 
eksperymentalne ujawniła dalsze problemy składowe nie zde
finiowane w poczętkowym etapie, Itp. Wówczas cały cykl pow
tarza się od nowe: definiowanie problemu badawczego - gro
madzenie danych - planowanie działania - innowacje - kontro
la i sprawdzanie potrzeb.

Powyższy opis procasu badania przaz działanie jasno przed
stawię go jako działalność prowedzęcę do rozwięzania problemu 
badawczego. Gdyby zadać pytanie: "Gdzie w tym procesie jest 
preca badawcza?" - w .odpowiedzi wyjaśnić można, że po pierwsze, 
badacz w celu zdefiniowanie problemu musi przyjęć pawne ramy 
teoretyczne, działalnościę badawczę jest również wybór metody, 
którę użyje się w celu gromadzenia danych 1 przekazania ich 
członkom danej struktury; po drugie, badacz może uzyskać cenne 
doświadczenie praktyczne o danej strukturze, które wzbogacę 
jego rozeznanie, jakie problemy należy zbadać 1 w jaki sposób 
powstaję ona w danej strukturze. Wreszcie, badanie dostarcza- 
ję danych ilościowych i jakościowych o czynnikach, które powo
duję powstawanie problemów, i które pomagaję w ich rozwięzywa- 
niu.
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PRZYKb4) BADANIA PRZEZ DZIAŁANIE

Powszechnie uważa się. że badanie przez dzlał.anle podej
muje się wówczas, gdy ktoś wewnętrz struktury zauważy istnie
nie pewnych nieprawidłowości l szuka na zevinatrz tej struktury 
pomocy w rozwięzaniu tego problemu, Dednakże, jak wspomniano 
"powyżej, może być również 1 tak, że badanie ifco jest zepoczęt- 
kowane w wyniku ustalenia przez badacza.potencjalnych proble- 
nłów organizacyjnych /w naszym przypadku w procesie komunikacji 
i przepływu informacji/ i szukania środowiska, w którym sfwiar- 
dzono by wystąpienie tego problemu. W  badaniach opisanych po
niżej miała miejsca ta druga sytuacja; inicjatywa przyszła z 
zewnętrz danej struktury. Dednakże, po rozpoczęciu badaó właś
nie w ten sposób, bieg wypadków był zbieżny z pierwszym meda
lem.

Badanie, o których będzie mowa znane sę pod nazwę "Bada
nia INISS”. Zostały one szeroko opiaane w literaturze przedmio
tu /np, D.R, Streatfield, T.D. Wilaon - 11; T.D. Wilson - 12: 
T.D. Wilson, D.R. Streatfield - 15; T.D. Wilson, D.R. Streat
field - 16: T.D. iVilson, D.R, Streatfield, C, Mulling - 18/.

Na poczętku prowadzono dwa połęczone ze sobę działania; 
pierwsze obejmowało gromedzenie denych w oparciu o pogłębione 
studia problemu, drugie dotyczyło praktycznego wdrażania zmian 
w serwisach informacyjnych oddziałów służb socjalnych, tj.tych 
agendach rjładz lokalnych w Zjednoczo.iym Królestwie, która zaj
muję się problemami ludzi starych, upośledzonych i dziećmi 
specjalnej troski w obrębie danej społeczności.

W obydwu dziełaniach można wyróżnić następujęca fazy;
P r o w a d z e n i e  r o z m ó w  - przed rozpoczęciem 

pracy zaspół badawczy musieł uzyskeć zezwolenie na wkroczenie 
do różnych oddziałów tej służby. Etap ten wymagał długotrwa
łych rozmów z władzami takimi jak dyrektorzy oddziałów służb 
socjalnych, kierownicy pododdziałów oraz z odpowiednimi komi
tetami pracowniczymi i członkami zwięzków.

Z e s p o ł o w e  d e f i n i o w a n i e  p r o b 
l e m u  - w przypadku badań INISS atap ten przybrał nieco In- 
nę formę niż omówiono to powyżej. W zasadzie od razu zgodzono 
się wspólnie, ża trudności w procesie informacji i komunikacji
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faktycznie istniej® v̂ oddziałach. W trakcie dyskusji oczywiś
cie okazało się. że załoga mięła inny poględ na alementy skła
dowe procesu informacji i komunikacji od tego, który reprezen
towali badacze. Była to ważna poprawka do nadmiernie skupiona- 
go na dokumancia poględu na informację.

G r o m a d z e n i a  d a n y c h  - w  celu przeprowa
dzenia ■ badania przez działanie w danaj strukturze społecznej 
badacz musi miąć całkowitę Jasność co do charakteru danej 
struktury. Jasność tę można łatwo uzyskać stosujęc matody Ja
kościowe, tj. obserwację, wywiad, badania dokumentacji 1 ba
danie przypadków bardziej niż przez badanie próbek. To co o- 
aięga się przez stosowanie metod Jakościowych jest czymś wię
cej niż tylko zbioram danych o charakterze statystycznym;
Jest wniknięciem w sedno sprawy 1 zrozumieniem JaJ /np. J.D. 
Douglas - 3: B.G. Gleser, A.L. Strauss - 5/. W zwięzku z powyż
szym w badaniach INISS etap gromadzenia danych zraalizowano w 
oparciu o kilkę matod: nieformalna dyskusje z kierownikami i 
załogę, analizę dokumentacji tej organizacji /ubezpiaczenis, 
sprawozdania roczna i wykazy piarwszahstwa pomocy/. Na tę fa
zę przeznaczono łęcznie 22 osobotygodnia w pięciu oddziałach 
/zob, T.D,- Wilson, D.R. Streatfiald - 15, 17/ oraz przeprowa
dzono wywiady ze 151 osobami, członkami załogi w czterech od
działach /zob. T.O. Wilson, D. R, Straatfield, C. Mullings - 
1В/.

P l a n o w a n i e  d z i a ł a n i a  - na bazia zgro
madzonych danych przy zastosowaniu wymienionych powyżej metod, 
grupa badawcza opracowała projekt poprawy procasu przapływu in
formacji w oddziałach służb socjalnych. W tym momencia uzyska
no też odpowiedni fundusz na realizację badania z Oddziału Ba
dań i Rozwoju Biblioteki Brytyjskiej /British Library Research 
and Development Oepertment/, a kiedy został on wyczerpany wy- 
etarano się o dotację z Departamentu Zdrowia i Ubezpieczeń 
Społecznych /Department of Health and Social Security/. tJ. 
centralnej Jednostki rzędov«eJ odpowiedzialnej za wydatki pań
stwowe na tan cal. Naetępnie miało miejsce planowanie działa
nia w oddziałach służb socjalnych. Oddziały te zgodziły się 
partycypować w ocenia projektu eksperymentu w zwięzku z czym
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projekt grupy badawczej został poddany ocenie krytycznej. 
Wprowadzono poprawki w światłe odczuwanych potrzab w departe- 
nsntach. Ostatecznie zdecydowano sxę na następujące innowacje 
./w 7 różnych oddzlsłach. tj. w 18 różnych miejscach/:
- szkolenie psraonelu posługującego się informacją' 1 uczestnl- 

czącsgo w procssle komunikacji ns epecjelnych kureach /zob.
■ D.R. Streetfield, D. Clark, H. Hill - 9/:
- rozbudowanie bazy denych lokalnych w oparciu o dokumentację 

służbową 1 materiały, którymi dysponują organizacje społecz
ne z zamiarem obniżenia kosztów związanych z korzystaniem z 
nich 1 przyspieszenia doetąpu do tych danych;

- spowodowanie dostarczania wydawnictw zwartych oddziałom tara

nowym służb socjalnych bndż to przsz lokelną służbę bibliots- 
czną, bądź przez biblioteczny'ssrwis badawczy oddziełów /zob. 
D.R. Strsatfield, O.&. Pritchard - 10/;

- prowadzenie wykezu lokalnych ekspertyz;
- usprawnienie zaopatrzenia w czasoplema i przyspieszenie ich 

obiegu;
- wprowadzenie służb ebstraktowych /zob. T.D, Wilson - 13/;
- wspólna ocena biuletynów informacyjnych sporządzanych dla za- 

I łogi;
- przygotowanie dpowiednich materisłów dis uczestników kursów 

doskonalących, organizowanych dla załogi.

K o n t r o l a  1 o c e n a  - wszystkie innowacje 
wymianione powyżsj zostały wprowadzone; niektóre z nich w kil
ku oddziałach. Wszystkie ons były kontrolowana 1 sprawdzane.w 
różny sposób, aby stwierdzić, Jekle były potrzeby, i w Jaki 
spoaób Je zaspokojono oraz Jaki jest stopień zedowolsnla zało
gi z przeprowadzonych zmian. Informacje zdobyte w ten sposób 
były następnie przekazywane z powrotsm do oddziałów tak, żs 
można było podejmować lokalnie decyzję co do tego, czy kontynu
ować przeprowadzanie zmiany tam, gdzie dzlałsnis grupy badaw
czej uważano właściwis za zakończone.

WYNIKI

Należałoby sobis zadać pytanie; "Jaki Jest rezultat całej 
tsj pracy 1 wszystkich wydatków społecznych poniesionych na
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te badenxa?" Odpowiedź można sformułować w dwu oiaszczyznach:
1/ na poziomie praktycznym; w wyniku bezpośredniego udzia> 

łu w badaniach osiem oddziałów służb eocjalnych jest o wiele 
bardziej świadome charakteru problemów związanych z informację 
i komunikację a siedem z nich kontynuuje wdrażenie innowacji 
zapoczętkowanych przez grupę badawczę. Ponadto delszych 50 lub 
60 oddziałów zainteresowało się naszymi badaniami dzięki kur
sowi przeprowadzonemu wspólnie z Narodowym Instytutem Służb 
Socjalnych /National Institute for Social Work/. Planowane sę 
jaszcze dwa takie kuray pod koniec 1981 roku i na poczętku 
1982 roku. Pod koniec badań zorganizowano także seminerium, 
w którym udział wzięło około 30 przedstawicieli oddziałów 
służb socjalnych oraz opublikowano spraivozdanie z naszych prac 
w literaturze poświęconej służbom socjalnym;

2/ na poziomie teorii i rozwoju.tej teorii: każdy kto 
brał udział w tych bedeniach zdobył głębsze rozumienie roli 
informacji w pracy badanych struktur społecznych, a tekże u- 
kształtował sobie bardziej krytyczne podejście do pojęcie "po
trzeby informacyjne”. Podejście to odrzuca wszelkie uproszcze
nia i zachęca do przyjęcia poględu, że potrzeby informacyjne 
maję charakter drugorzędny w stosunku do fundamentalnych po- 
trzab poznawczych i uczuciowych człowleke, i że objawiaję się 
one nie tylko poprzez zadawanie użytkownikom pytań o ich po
trzeby informacyjne lecz także przez badanie i enalizowania 
sytuacji, w których używa się różnego typu informacji /zob. 
T.O. Wilson - 14/. Rozwinięcie takiej idei prowadzi ku poglę- 

dowi, że zachowania informacyjne i użytkowanie informacji sę 
jednym ze środków ściśle zwięzanych z osięganiem indyividual- 
nych i zbiorowych celów, a w zwięzku z tym, że definicja in
formacyjnych problemów badawczych jest ściśle zwięzsna z in
dywidualnymi i organizacyjnymi priorytetami. Rozv/ój teorii do- 
tyczęcej potrzeb informacyjnych i użytkowania informacji jest 
więc perspektywę możliwę.

Na poczętku artykułu sformułowano stanowisko, ze w bada
niach informacyjnych i ich zastosowaniach potrzebny jest nowy
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model badeiS ponieważ - przynajmniej w opinii autora - w biblio- 
takoznawstwie i informacji naukowej obejimjjęcych współdziałanie 
systemu i użytkoymike brakuje modelu postępowania naukowego. 
Przedstawiono następnie badanie przez działania Jako nowy mo
del. odpowiedniejszy dla tej dziedziny, oraz przedstawiono kon
kretny przykład badanie przaz działanie. Pozostaje interesujęce 
'pytanie:.na ile Czytelnik tego artykułu Jest. lub nie. przekone- 
ny o zaletach i skuteczności zeprezentowanego modelu? Dla autora 
ostatnie pięć lat było bez wętpienla pasjonujęcym okreeem. w 
którym nauczył si^ on bardzo wiele o badaniach, o informacji i 
o realiach życie zewodowego. których dosKriadczaJę ludzie pracy 
w dziedzinie informacji naukowej.

Tłumaczyła z eng. Marta Grabowska
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TOWARDS A NEW PARADIGM'OF INFORMATION RESEARCH 
AND APPLICATION ACTION RESEARCH

S u m m a r y

The Initial point of the article Is the idea of "paradigoi' 
formulated by T, Kuhn and seperation of three groups of para
digms: metaphysical, sociologlcel and construct. The suthor 
states, that the dominant paradigm in library and information 
rasaarch is so called "objective scientific method" used suc
cessfully in the natural and physical sciences as leading to 
the development of predictive theory on the basis of general 
Isws. Sines rasesrch In Information science is related to -the 
investigation of social phenomena /like in such fields as po
litical science, economy, sociology/, the application of "the 
scientific method" has npt brought the expected success as in 
exact sciences.

There is proposed "action research paradigm" aa an alter
native for information science, batter satisfying the needs of 
research processes In this field. The main differences between 
"action research model" and "scientific method" are: relative 
independence of scientific organizations! theory, collective 
choice of reaearch methods, inclusion in the process an action 
phase /eg. consultation/, evaluation of changes introduced 
into investigated system. Then the author discusses theoreti
cal and practical sapsets of tha proposed paradigm.
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НОВАЯ ПАРАДИГМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРАКТИКИ В НАУЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ - ИССЛЕДОВАНИЕ СКВОЗЬ ДЕЙСТВИЕ

Р е з ю м е

Выходным пунктом статьи является понятие "парадигмы", сфор-̂  
музшрованное Т. Куном “ и выделение трёх видов парадигм: метафи
зических, социологических и конструктивных. Автор констатирует, 
что преобладающей парадигмой в библиотечных и информационных ис
следованиях является так называемый "объективный научный метод" 
успешно используемый в естественных и физических науках, как ве
дущий к развитию предикативной теории на базе общих законов.

Так как исследование в научной информации связано с изуче-» 
нием общественных явлений (как и в политических науках, экономии, 
социологии) применение "научного метода" не принесло ожидаемых 
успехов как в точных науках.

Предлагается "парадигму исследований сквозь действие" как 
альтернативу для научной информации лучше соответствующую тре
бованиям исследовательского процесса в зтой области. Основными 
разницами между "моделью исследования сквозь действие" и "науч
ным методом" являются: относительная независимость от научной 
теории организаций, коллективный выбор исследовательских мето
дов, включение в процесс этапа действия (пр. консультации), о- 
ценка изменений введенных в исследуемую систему. Затем автор 
обсуждает теоретические и практические аспекты предлагаемой па- 
радишы.
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TERESA OSTROWSKA

ANIELA SZWE3CER0WA-GRUSZCZYNSKA I OES ROLA 
W ROZWOJU DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Życie i działalność Anieli Szwejcerowej- 
GruszczyńskieJ, doktora nauk humanistycz
nych, bibliotekarze.! archiwlety, założy
cielki i pierwszego dyrektora - w latech 
1953-1961 - Ośrodka Bibliografii i Ooku- 
mantacji Naukowej PAN, który obecnie no
si nazwę Ośrodka Informacji Naukowej PAN, 
Poczętki działalności w Bibliotece Inety- 
tutu Biologii Doświadczalnej im, Mercele- 
go Nenckiego, Organizecja i prace Ośrodke 
Bibliografii i Dckumentacjl Naukowej PAN. 
Obowięzki i zaintereeowania w Archiwum 
PAN, Oziałelność w Polekim Towarzystwie 
Historii Medycyny,
Bibliografia prac Anieli Szwej cerowaj- 
Gruszczyóskiej.

Dnia 6 czerwcs 19B1 r, zmarła w Warszawie doktor Aniela 
Szwejcerowa-Gruszczyńska, założycialka i wieloletni dyrektor 
Ośrodka Bibliografii i Dokumentacji Naukowej PAN) zasłużony 
bibliotekerz, bibliogref, dokumentalistę, archiwista i hieto- 
ryk nauk przyrodniczych,

Aniela Antonina z domu Gruezczyóska urodziła się 16 siarp- 
nia 1905 r. Była córkę Zygmunta Gruszczyńskiego i Steniaławy z

"Zegednianla Informacji NauKowej" 1982 nr 1/40/
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Karbowskich, Ojciec OeJ /jeszczs przed Dej urodzeniem/ brał u- 
dział w strajku szkolnym w Kielcach,współdziałajęc z młodszymi 
braćmi. W wyniku tego nie mógł studiować na ziamlach zaboru ro
syjskiego. Aniela Antonina urodziła się w Krakowla. Półwsie 
Zwierzynieckie. Rodzica *w*az z Nię przenieśli się do Rosji; 
tam ojcląc Oej odbył atudla uzyskując dyplom inżyniera mlarnl- 
czego.- Następnie państwo Gruszczyńscy przanlaśli się na Syberię. 
Ozlsciństwo Aniela Szwajcarowa /nazwiska swego pierwszego męża 
Aleksandra Szwajcara używała od 1935 r, aż do śmierci/ spędziła 
z rodzicami w Błagowiaszczeńsku nad granicę chińakę. Po urodze
niu się drugiego dziecka Staniaława Ryszarda w 1913 r. /który 
zasłynęł później jako znany artysta śpiewak/ 1 śmierci pani 
Gruszczyńskiej, dalsza rodzina zabrała dzieci na wychowania. 
Aniela Szwejcarowa znalazła się w Nowosokolnikach koło Pskowa, 
gdzie uczęszczała do prywatnego francuskiego przedszkole.Ojciec 
Daj pracował dalej na Syberii. Podczas I wojny światowaj zoatał 
powołany do wojska rosyjskiego 1 zginęł w 1917 r.

Aniela Szwajcerowa nauki poczętkows pobierała w Moskwie w 
Gymnasa des jeunas filles praa de I'Eglise Catholique St.Piarra 
et Paul. W 191B r. wraz z dalszę rodzinę wróciła do Polski 1 
zatrzymała się w Kialcach. mieście rodzinnym Oej rodziców.
W 1926 r. ukończyła Państwowe Gimnazjum 2ańskia im. bł. Kingi 
w Kielcach, typ matematyczno-przyrodniczy.

Tegoż roku udała się do Warszawy na studia. Pragnęła stu
diować medycynę lub chamię, ale nia dostała się na ta wydziały. 
Wstępiłs więc na Wydział Humanistyczny na filologię romańskę.
W 1930 r. była we Francji na paromiesięcznym kursia literatury 
francuskiej dla cudzoziemców, Maglstarium filozofii w zakrasis 
filologii romańskiej uzyskała 20 stycznia 1953 r. na podsta
wie pracy: La poetique da Vauquelln de la Fresnaye comparaa e 
la poatiqua da la Plaisde,

W czasie ostatnich lat gimnazjalnych i studiów uniweray- 
tackich zarabiałs na swoje utrzymania korepetycjami i pracami 
dorywczymi,m.in. tłumaczeniami, maszynopisaniem i in.

Od 1930 r. z zamiłowania zajmowała aię blbliotakarstwam.

Ze względu na wadę wymowy, utrzymujęcę aię pomimo szeregu ope
racji w dzlacińatwi.s i utrudnlajęcę Oej porozumiewanie aię z
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ludżnti, zawód ten wydawał się dla Niej stworzony. Nie to Jed
nak odegrało rolę - Jak. twierdzę 3ej znajomi. Nie zastanawiała 
się nad własnym kalectwem, nie miała z tego powodu kompleksów. 
Lubiła po prostu być wśród księżek.

W latech 1931-1933 pracowała Jako bezpłatna praktykantka 
w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy i JeJ filiach. Pocię- 
'gała Ję specjalnie informacja naukowa - Jak pisała w swoim ży
ciorysie załęczonym do papierów doktoranckich. Głównie więc 
interesowała się działem informacji dla czytelników i działem 
klasyfikowania zbiorów. Precowała też w innych blbllotekech bę* 
dęc przy tym płatna z Funduszu Pracy. Podejmowane prace opóź
niły Dej uzyskanie dyplomu magisterskiego.

POCZiJTKI DZIAŁALNOŚCI W BIBLIOTECE INSTYTUTU BIOLOGII 
DOSWIADCZALNEO im. MARCELEGO NENCKIEGO

W listopadzie 1933 r. Aniela Szwejcerowa uzyskała posadę 
bibliotekarza w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marce
lego Nenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,przy ulicy 
Śniadeckich B. Mogła teraz choć w ten sposób zaspokoić swoje 
zainteresowania przyrodnicze. Była pierwszym fachowym biblio
tekarzem tej placówki. Poprzednio funkcję tę- pełnili młodsi, 
pracownicy nsuki. Preca A. SzweJceroweJ była samodzielna 1 
odpowiedzialna. Zorganizowała od podstaw Bibliotekę Instytutu 
Biologii Doświadczalnej. Pracowała nad gromadzeniem, opracowy
waniem. udostępnianiem kaięgozbioru. Oężyła do powiązania dzia
łalności bibliotecznej z pokrewnymi inetytucjami, aby zesoby 
całego kraju były dostępne dla pracowników macierzystej insty
tucji. Działała w dziedzinie współpracy międzynarodowej w za
kresie wymiany wydawnictw z blisko 200 placówkami zagraniczny
mi. otrzymywania ksarokopli, kopii dokumentów 1 In. Udzielała 
też informacji naukowych o poszukiwanych pozycjach czasopiś- 

mlennlczych. Interesowała się wszelkimi zegadnieniaml bibllo- 
logicznymi. Studiowała czasopisma fachowe krajowe i zagrani
czna /znała Języki: angielski, francuski, łacinę, niemiecki, 
rosyjski 1 włoski/, brała udział w zebraniach 2więzku Bibllo-
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tekarzy, do którego należała od 1933 г. i Zjazdach Bibliota- 
karaklch. Drukowała drobne artykuły 1 przyczynki z zakresu teo
rii i historii bibliotekarstwa w "Bibliotekarzu" i "Przaględzia 
Bibliotecznym" oraz sprawozdania z działalności Biblioteki 1 
JeJ organizacji w publikacjach informacyjnych Instytutu Biolo
gii Doświadczalnej. Starała się wprowadzać wszystkie nowe zdo
bycze bibliotekarskie* Z czasem Biblioteka steła się cantralnę 
placówkę dokumentacji'naukowej w dziedzinie nauk biologicznych 
i pokrewnych. Oicęc dalej rozwijać działalność Biblioteki Ins
tytutu A. Szwejcerows starała się w 1939 r. o uzyskanie stypen
dium na wyjazd do Francji dla poznania techniki pracy bibliote
cznej za granicę. Nie doszło to do skutku z powodu wojny.

Aniela Szwejcerowa z racji swojej pracy w Biblioteca po
znała wybitnych przyrodników i lekarzy zatrudnionych w Insty- 
tucia.jak Kazimierza Białaszawicza* Derzego Choróbskiego, Dana 
Dembowskiago, Derzego Konorskiego, Włodzimiarza Missiurę* Ka- 
zimiarza Petrusewicza, Stanisława Przyłęckiego* Bolesława Sza- 
buniewiczs, Duliusza Zwelbauma i in.

Dadnocześniej z własnych zainteresowań, pracowała w Pols
kim Towarzystwia Fizjologicznym /15 październik 1936 - 1940/ 

Jako bibliotekarka i sakratarka oraz w Polskim Towarzystwie 
Botanicznym /merzac 193B - 1940/ jako bibliotekarka. Bibliote
ki te uporzędkoweła i zreorganizowała. IV latach 1933-1940 po- 
dajmowała też przygodne prace bibliotaksrskie.

We wrzaśniu 1939 r. atarała się brać udział w obronie 
stolicy. Kopała okopy, Zgłoaiła się też Jako krwiodawcę do 
Szpitale Ujazdowskiego.

W latach okupacji do połowy 1942 r. /oficjalnie do poło
wy 1940 r./ pracowała w Biblioteca Instytutu Biologii Doświad
czalnej. W latach 1940-1942 Jako urzędniczka w Sakrateriacle 
Uniwersytetu Warszewskiego zajmowała się porzędkowaniem i za
bezpieczaniem księgozbiorów naukowych m.in. Uniwersytetu 
Warszewskiego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Instytutu 
Biologii Doświadczalnej. W latach 1942-1944 pracowała jako se
kretarka i buchalterka przedsiębiorstwa Wytwórni Witamin prof, 
Przyłęckiego, Do 3eJ obowięzków należały m.in. prace technicz
ne przy konspiracyjnych planowaniach organizacji studzów 1 nau-
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ki polskiej w okresie powojennym. W swoim mieszkaniu przecho- 
wywałs papiery, broń 1 ludzi. OeJ pseudonim okupacyjny brzmiał 
“Małgorzata",

Podczas powstania była u rodziny w Pruszkowie. Stamtęd we 
wrześniu 1944 r. zosteli oboje z mężem wywiezieni przez Niem
ców do obozu precy we Wrocławiu, gdzie spędzili 9 miesięcy.' Po 
'wyzwoleniu w maju 1945 r. wrócili do Warszswy, ale mieszkanie 
ich 1 mienie było spelone i zniszczone.

Na wezwanie Komitetu Orgenizacyjnego Instytutu Biologii 
Doświadczalnej tworzęcego się w Łodzi od i llpca 1946 r. obję- 
łs stanowisko kierownika Biblioteki Instytutu. Przystąpiła do 
organizowania na nowo Biblioteki, która w latach wojennych zo
stała zniszczona. tVykazala dużo włesnej inicjatywy Jeżdżęc na 
Ziemie Odzyskane po kslaiki, prówadzęc korespondencję z różny
mi placówkami celem skompletowania zbiorów. W dużej mierze 
dzięki wiadomościom fachowym 1 zdolnościom organizacyjnym 
A, Szwej cerowej Biblioteka wzbogaciła się i odzyskała swoje 
miejsca centralnej placówki dokumentacji naukowej w dziedzi
nie nauk biologicznych i pokrewnych.

Aniela Szwejcerowa zajęła się też dokumentację naukowę 
Jako wyodrębnionę dyscyplinę pomocniczę. Wobec znlszczeó spo-

f

wodowanych przez lete wojny zaistniała potrzeba opracowania 
centralnego katalogu wydawnictw biologicznych. W zwlęzku.z . 
tym A, Szwejcerowa rozpoczęłm w 194B r. pracę nad Inwentaryzo- 
wanlem zbiorów całego kraju w tej dziedzinie. Zwróclłe się do 
szeregu bibliotek unlweraytecklch, zakładowych. Polskiej Aka
demii Umiejętności, towarzystw i instytucji naukowych, a tak
że do bibliotek specjalnych. Owocem tego był Spis zagranicz
nych biologicznych czesopism i wydawnictw cięgłych,znajduję- 
cych się w bibliotekach polskich, opracowany wspólnie z mężem 
1 wydany w 1951 r. Spis obejmoweł ok. 4000 tytułów wydawnictw 
znajdujęcych eię w 113 bibliotekach, A. Szwejcerowa przygoto
wując ten Spis wzorowełe się na zagranicznych wydawnictwach 
/czeskich, smerykaósklch/. Wyrażsłs też nadzieję, że Spis ten 
pozę praktycznę wartośclę katelogowę będzie stanowił materiał 
do świetowej bibliografii biologicznych czasopism i wydawnictw 
clęgłych. Drugie wydanie Spisu opracowane w letsch 1956-1959
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wspólnie z Renatą Głowacką pozostało w  roaszynopisla w Biblio
tece Instytutu /В6/.

W 1952 r. Aniela Szwajcarowa wydała wraz z Oadwigą Gro- 
szyóską Spis polskich biologicznych czasopism 1 wydawnictw 
ciągłych,znajdujących slą w bibliotekach polskich, obejmujący 
ok. 400 tytułów znajdujących się w 125 bibliotekach. Naa-tępnym 
etapem miało być przygotowania do druku cantralnego katalogu 
druków zwartych z zakresu nauk biologicznych 1 pokrawnych po
czynając od H a r v e y a De motu cordis z 1628 r. Nie doszła to 
Jednak do skutku.

Oziąki poparciu dyrekcji Instytutu Im. M. Nancklego zo
stała opracowana przez Anielę Szwejcerową i Oadwigę Groszyós- 
ką bio-blbliografla M. Nancklego, wydana równiaż przez Insty
tut. Ukazała się w 1956 r, W przedmowia do niej dr Szwejcaro- 
wa piaała, że ze względu na brak w literaturze polskiej źród
łowej, wyczerpującej monografii o Nenckim "Realizując postulat 
dokumentacji naukowej autorki postawiły sobie za zadania za
branie wszelkich możliwych informacji dotyczących życia 1 
działalności naukowej Marcelego'Nenckiego, oby ułatwić uczo
nym polskim i zachęcić ich do podjęcia trudu napisanis dzie
jów życia Marcelego Nenckiego..."

Opracowanie to zawiera pełny wykaz prac Nancklego oraz 
Jego uczniów i współpracowników, wykaz publikacji o nim, wy
brana cenniejsze proca Nenckiego i o nim, dokumenty, listy 
i In. m:x*e>'iały biojgraficzne uzyskane drogą korespondencji 
lub osobistych kontaktów /m.in. z ZSRR i Szwajcarii/. Opraco
wania zawiera 44 ilustracje, posiada przejrzysta indeksy.

Oednoczeania Aniela Szwejcarowe podnosiła swoje kwalifi
kacje zewodowe kończąc kurs dla bibliotekarzy naukowych przy 
Państwowym loetytucie Książki w Łodzi i ekładając 18-19 listo
pada 1948 r. egzamin państwowy na stanowisko 1 kategorii w 
państwowej ełużble bibliotecznej. Stale studiowała; obok za
gadnień ściele bibliotakarako-dokumentacyjnych interesowała 
się hietorią czasopiśmiennictwa 1 naukami przyrodniczymi. Tym 
zagadnieniom poświęciła wiele lat swago życia.

W 1948 r, przetłumaczyła wraz z Oerzym Konorskim książkę 
E.D. Adriana: 0 fizycznym podłożu wrażeń zmysłowych /85/.
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Hyólsłe ta± o uzyskaniu doktoratu. W tym calu od 1949 r. 
uczęszczała na seminaria doktorsnckis prowadzone przez prof. 
Dana Muszyńskiego w Łodzi. Dadnak ciężkis przeżycia osobiste 
./choroba i śmierć męża 17 V 1950 r,/ i śmierć profesora 
/w 1953 r./ udaremniły te zamiary.

ORGANIZACJA I PRACE OŚRODKA BIBLIOGRAFII I DOKUMENTACJI 
NAUKOWEJ PAN

Dalsza dzisłslność Anieli SzweJcerowaJ Ściśle powięzana 
jest z powstaniem i rozwojem Polaklaj Akademii Neuk. W latach 
1951-1952 na zlecenie komitetu Organizacyjnego I Kongresu Nau
ki Polskiej, potem na zlecanie władz Polskiej Akademii Nauk 
napisała kiłkensście projektów rrgsnizscyjnych dotyczących do
kumentacji naukowej, sieci bibliotecznej PAN i sieci krajowych 
bibliotek naukowych.

Prezesem PAN był wówczas profesor Jan Dembowski, znajęcy 
dobrze Anielę Szwejcerowę. To zapewne przyczyniło się do tego, 
że władze PAN znsjęc Jej zmysł organizacyjny i wypracowane 
przez Nię metody biblioteczne i bibliograficzne powierzyły Jej 
od 1 czerwca 1953 r, kierownictwo Działem Dokumentacji i Bi
bliografii Naukowej PAN,

VJkrótce, bo Uchwałę nr 110/53 Sekretariatu Naukowego Pre
zydium PAN z dnia 21 lipcs 1953 r, został powołany Ośrodek Bi
bliografii 1 Dokumentacji Naukowej PAN /OBiDN/ z siedzibę w 
Pałacu Staszica. Jednocześnie, tego samego dnia, A. Szwsjcerowa 
została powołana na stanowisko dyrektora Ośrodka.

Niezależnie od tego nsdaJ. prowadziła Bibliotekę Instytutu 
Biologii Doświadczalnej w ramach pół etetu, aż do 30 paździer
nika 1959 r. Przez pewisn czas dojeżdżała z Łodzi do Warszawy, 
później mieszkała w hotelu. Dopiero w 1955 r. przeniosła się 
na stałe do Warszawy.

Główna jednak działalność A. Szwejcerowej przebłagała 
w Ośrodku Bibliografii 1 Dokumentacji Naukowej PAN.

§ 3 Uchwały powołującej OBiDN podawał, że zadania
Ośrodka polegsję na badaniach teoretycznych oraz funkcjach
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usługowych w dziedzinie dokumentacji i informacji naukowej 
krajowej i zagranicznej, W szczególności Ośrodek będzie miał 
za zadanie przygotowywanie materiełów referatowych polakiej 
produkcji piśmienniczej w zakresie wszystkich nauk w Polsce; 
prace dziedzinie metodologii dokumentacji oraz zorganizowa
nie wymiany dokumentów naukowych z zagranicę« w pierwszym rzę
dzie z Instytutem Informacji Naukowej Akademii Nauk Zwięzku 
Radzieckiego " /14/.^^

Ze względu na modny kierunek podporzędkowywania zbiorów 
bibliotecznych ośrodkom informacjif włączono mocą uchwały włsdz 
PAN z 21 lipca 1953 r. do Ośrodke jako Dział Zbiorów - Biblio
tekę PAN, utworzoną 30 grudnia 1952 r. ns bazie Biblioteki i 
Pracowni Naukoznawczej byłego Towarzystwa Naukowego Warszaws
kiego i zbiorów Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Nauki 
Polskiej, a wzbogaconą nowymi nabytkami od 1952 r. /4/.

0 pierwszym zarysie organlzecyjnym OBiDN informowała no

tatka w "Biuletynie OBiDN” , wydanym w listopadzie 1953 r, /3/, 
Prace и OBiDN miały iść и trzech głównych następujących nur
tach ;
1/ prowadzenie nowocześnie zorganizowanej biblioteki naukowej;

- dostarczanie pracownikom PAN niezbędnej bieżącej litere- 
tury naukowej,

- udzielanie informecji o cełości literatury naukowej w 
księgozbiorach wszyetkich bibliotek naukowych -w Polsce;

2/ prowadzenie prac .bibliograficznych usługowych - dostarcza
nie ne żądanie:
- zestawów bibliogreficznych na określone tematy,
- informacji bibliograficznych
oraz prac bibliograficznych naukowych, do których miało na-

X /̂Literature powoływana w artykule obejmu.,e pozycje wykorzys
tane przy jego pisaniu. Natomiast oddzielnie dołączona jest 
bibliografia prac Anieli Szwejcerowej obejmująca pozycje 
drukowane, będące w druku, niedrukowane pozostające w maszy
nopisie oraz tłumaczenia i opracowania. Bibliografia jest 
ułożona chronologicznie, w ten sposób czytelnik będzie mógł 
prześledzić kolejny rozwój zainteresowań Anieli Szwejcerowej, 

Przy powoływaniu się w artykule na pozycje z Literatury 
- jest podany kolejny numer, przy powoływaniu się na pozycje 
z Bibliografii - podany jest numer poprzedzony literą В /Bi
bliografia/,
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leżeć a.in. przygotowanie do druku polskiej bibliografii

analitycznej:
3/ prowadzenie służby dokumentacji naukowej 1 uaługowej:

- wypracowenls mstod gromadzenia, porzędkowanla. przechowyws- 
nia i udostępniania wazelkich potrzebnych nauce dokumentów, 
prace wydawnicze informujęce precowników naukowych o 
osięgnięciach Ośrodka,

- dostarczanie uczonemu żędansgo dokumentu w oryginale lub 
innej postaci,

- udzielania szczegółowych informacji o różnego rodzaju do
kumentach i ośrodkach naukowych, np. o szczegółach biogra
ficznych dotyczących uczonych,

- dostarczenie danych dotyczących założenia instytucji nau
kowych,

- udostępnianie meteriełów dokumentacyjnych innych niż pu
blikacja.
Oak z tego wynika. A, Szwejcerowa ściśle rozgrenlczałe 

prace biblioteczne, bibliograficzne i dokumentacyjne, a przez 
prace dokumentacyjna rozumiała udostępnienie dokumentów innych 
niż publikacje, udzielanie informacji o ich treści, czynności 
zwięzane z przachowywaniem 1 udostępnianiem dokumentów oraz 
prace wydewnicza informujęce o działalności Ośrodka.

W piarwszym okresie dziełelnoścl Ośrodka akoncentrowano 
się na uzupełnianiu księgozbioru zgodnie z ustalonym zakresem 
rzeczowym /Uchwała Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN z 8 
września 1953 r./, który obejmował następujęce zagadnienie:
**a/ historia nauki ze szczególnym uwzględnieniem nauki w Pols
ce, b/ wszystkla inne problemy zwięzane z naukę /organizacja 
nauki, metodologie nauki, społec2:n3 funkcja nauki Itp./, 
с/ bibliogreflB 1 dokumentacja w zakresie prowadzonych w Ośrod
ku prac bieżących, d/ dzieła przyrodnicza tych specjalności,dla 
których nie ma odponiednlaj placówki Akademii" /14/.

0 nowych nabytkach informował "Biuletyn OBiDN" wydaweny 

od 1953 r,, początkowo nieregularnie, później /od 1956 r./ Ja
ko miesięcznik.

"Biuletyn" podawał w układzie rzaczowym informacja biblio
graficzne o nowych nabytkach bibliotecznych poleklch 1 zagrani-
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cznych /od nr 3/55 tylko zagranicznych/ księżek i czasppis» 
przez placówki PAN, podawał wykazy nabytków ciekawszych staro
druków, rękopisów, pozycji antykwarycznych i zbiorów archiwal
nych PAN, zestawy mikrofiln»ów z zagranicy, informował o wymia
nie dubletów. Zawierał ponadto wykaz prac bibliograficznych, 
prowadzonych przez placówki PAN, materiały referatowe z sesji 
naukowych PAN, a w latach 1954-1955 również artykuły naukowe. 
"Biuletyn" ukazywał się poczętkowo w formie powielanej. Od 
nr 4/54 był już drukowany przez Zakład Narodowy im,Ossolińs
kich.

W Dziale Zbiorów istniały trzy oddzielne katalogi;niezbęd
ne było opracowanie katalogu rzeczowego. Ze względu Jednak na 
nadmiar prac organizacyjnych przesunięto tę pracę na 1954r. /14/,

Czytalnia na 20 miejsc została oficjalnie otwarta w Pała
cu Staszica 21 grudnia 1953 r,, nieoficjalnie była już czynna 
od listopada 1953 r, /14/, Kierownikiem czytelni został prof. 
Bogdan Nawroczyński. W czytelni urzędzano okolicznościowe wy
stawy księżek i dokumentów /5/. W czytelni znajdował się ka
talog centralny alfabetyczny,obejmuJęcy ogólne problemy nauki 
/o nim niżej/, teczki zawierajęce wycinki prasowe dotyczące 
bieżących.zagadnień nauki i jej organizacji oraz kartoteka iko
nograficzna uczonych polskich /6/,

Katalog centralny w zakresie historii nauki, filozofii 
nauki, organizacji nauki, zagadnień dotyczących wyzs-zych u- 
czelni oraz wszystkich innych problemów związanych z nauką,ze 
szczególnym uwzględnieniem nauki w Polsca,obejmował wydawnict
wa od początku drukarstwa do chwili obecnej. Ogólne wytyczne 
zakresu rzeczowego tego katelogu ustalono 9 października 1953r. 
na posiedzeniu członków Komitetu Historii Nauki PAN, Prace nad 
katalogiem rozpoczęto w,końcu 1953 r. Akcją tą objęto większość 
bibliotek naukowych w kraju /14/, W połowie 1954 r, był Już 
zebrany matariał z 15 bibliotek naukowycn spoza PAN liczący 
98 600 kart katalogowych. Przy wyselekcjonowaniu tych dzieł 
i ich opracowaniu katalogowym było zatrudnionych 128 pracowni
ków /5/,

W 1953 r, przystąpiono do organizowania Stacji Mikrofoto
graficznej dla potrzeb OBiDN i placówek PAN. Uruchomiono Ją w
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Pałacu Staszxca н lutym 1954 г. Zadaniem jej było prowadzenie 
prac usługowych i naukowo-badawczych w dziedzinie fotogrefii /5/.

Zadania specjalne Ośrodka zostały określone Uchwałę nr 
-111/53 Sekreterietu Naukowego Prezydium PAN z 21 lipca 1953 r.
Na mocy tej Uchwały postanowiono przystępie do współpracy z 
Instytutem Informacji Naukowej Akademii Nauk ZSRR w zekresie 
'wydawanie bibliografii polskiego piśmiennictwa naukowego. Ter
min rozpoczęcia prac ustalono na poczętek czwertego kwartału 
1953 r. Najpierw zorganizowano cztery redakcje ^Polskiej Bi
bliografii Analitycznej** w zekresie astronomii, matematyki, 
aechanlki 1 chemii /14/. Później powstała redakcja biologii, 
fizyki, geografii i geologii. W projekcie było jeszcze powoła
nie redakcji biochemii, budowy maszyn, elektrotechniki, radio
techniki i elektroniki, budownictwa, górnictwa i hutnictwa, 
przemysłu lekkiego i lotnictwa /ВВ/. Dalsze zamierzenie nie 
doszły jednak do skutku.

Każda seria mięła oddzielnę redakcję. Ne czele każdej re
dakcji steł wybitny naukowiec - profesor. Serie te ukezyweły 
się w latach 1955-1957 Jako wydawnictwa cięgłe. W 1958 r.'wy
dawnictwo "Polska Bibliografia Analityczna" zostało zawieszone. 

Osdynie seria geograficzne była kontynuowane przsz Instytut 
Geografii PAN, e seria -mechaniczne przez Instytut Podstawo
wych Problemów Techniki PAN.

Zadaniem "Polskiej Bibliografii Analitycznej" było infor
mowanie o całości polskiego czesopiśmiennictwa neukowego w za
kresie nauk matematyczno-fizyczno-przyrodniczych i niektórych 
nauk technicznych, poczęwszy od 1953 r. Bibliografia nawięzy- 
wełe do tradycji podobnego wydawnictwa prowadzonego przez zes
pół uczonych w dwóch oststnich dzieeiętkach lat XIX wieku, a 
mianowicie do "Sprewozdań z piśmiennictwa neukowego polskiego 
w dziadzinie nauk matematycznych i przyrodniczych"» wydawanego 
z zapomogi Kasy im. Mianowskiego Jako samodzielne wydawnictwo 
w Istach 1883-1887, a porem do 1900 r. jako część "Prac mate
matyczno-przyrodniczych" /13/.

"Polska Bibliografie Anelityczne” zawierała; opisy bi- 
bliogrsficzns, ednotseje, wreszcie analizy artykułów, wydaw
nictw zwartych i recenzji. Materiały były podane w układzie
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rzeczowym. Każdy zeszyt był zaopatrzony w wykaz wykorzystanych 
wydawnictw ciągłych, wykaz Instytucji, w których wykonano pra
ca i indeks autorski. Przyjęto zasadę, że od ukazania się pra
cy do zamieszczenia JeJ w “Polskiej Bibliografii Analitycznej" 
nie może upłynęć więcej niż trzy mieslęce. Przy sporządzaniu 
tych informacji byli zatrudnieni samodzielni pracownicy nauko
wi lub inni o wysokich kwalifikacjach. Opisy były tłumaczona 
również na Język rosyjski i przesyłane do Instytutu Informacji 
Naukowej Akademii Nauk ZSRS do czasopisma “Referatlvnyj Żurnał". 
Od połowy 1955 r. wyayłano streszczenia /abstrakty/ również do 
"Chemical Abstrscts" i “Applied ^1echanlc Reviews" /13/, a póź
niej do “International Abstracts of Biological Sciences".

Po likwidacji "Polskiej Bibliografii Analitycznej" nie 
zaniechała A. Szwajcarowa precy na rzecz informacji o wynikach 
badaó polskich uczonych. Znalazłs innę formę dokumantacji. Był 
to "Biuletyn Treści Polskich Periodyków Naukowych /nauki przy
rodnicze i techniczne/" poczętkowo drukowany /1957-1958/, póź
niej wydawany w formie mikrofilmu /1959-1961/, Kontynuację je
go był "Polish Scientific Periodicals, Current Contents with 
Author D i r e c t o r y później "Polish Scientific Periodicals - 
Contents"lukazujęce się w latach 1962-1975. Wydawnictwo to by
ło nie tylko "wizytówkę” Ośrodka, ale przede wszystkim narzę
dziem propagandy polskiego piśmiennictwa nsukowego.

Uchwała Sakretariatu Naukowego Prazydiue PAN z 9 -marca 
1954 r, nr 54/54 nałożyła na OBIDN obowięzek rejestrowania 
wszystkich prec bibliograficznych podjętych lub zlecanych 
przez placówki PAN, Materiały te były ogłaszane w "Biuletynie 
OBiDN".

W dniu 1 listopada 1954 r., prawdopodobnie Jako wyraz u- 
znanla dla dynemlcznej działalności dr Szwej cerowej, zawlęzano 
z Nlę nowę umowę, na mocy której zetrudnlono Oę w charakterze 
zaatępcy profeaora.

хУ Informację o tym wydawnictwie podaje Luiza Rapackę /"Bulletin 
des Bibliotheques ds France" R. 18:1973 nr 12 s, *939 poz. 
2452/. CJedyny egzemplarz tago wydawnictwa znajdował się w zbio
rach Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej, ale za- 
glnęł. Z zepiau w katalogu nie można nic bliżazego wywniosko
wać o tym czasopiśmie.
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Powstały w Ośrodku Dział Dokumentacji i Bibliografii His
torii Nauki pod kierunkiem Stanisława Gieysztora do 1955 r. 
opracował m.in. następujące kartoteki:

bibliografia historii nauki w latach powojennych,
- bibliografia dotyczęca dokumentacji naukowej /kartoteka i 

teczki z wycięgami i tłumaczeniami/,
bibliografia dotyczęca uczonych polskich w lalach 1863-1914,

- bibliografia historii nauki polskiej w latach 1800-1939 /12/,
W Ośrodku było prowadzonych wiele prac bibliograficznych, 

"Biuletyn OBiON" z 1957 r, podaje 10 prac ukończonych, 6 - w 
opracowaniu, a 4 - zaplanowane /12/. Prace ts dotyczyły m.in, 
bibliografii z zakresu poszczególnych dyacyplin z lat -powojen
nych, bibliogrefii prac poszczególnych uczonych, bibliografii 
prac dotyczących historii 1 rozwoju polskiego czasopiśmiennic
twa, zwłaszcza przyrodniczego poczęwszy od XVIII wieku oraz 
materiałów archiwalnych z tejże dziedziny, bibliografii prac 
dotyczących historii 1 organizacji uniwersytetów /na podsta
wie katalogu centralnego historii nauki/. Bibllogrefowano 
również prace biograficzne polskich biologów ze lata 1830-1950 
i opracowywano rejestr bibliograficzny polskich biologów. Wśród 
prac zaplanovjanych znajdowała się praca, której A. Szwejcerowe 
podjęła się osobiście. Były to: Materiały biograficzne i biblio
graficzne Kazimierza Białaszewicza,

W oparciu o zgromadzone meteriały w OBiDN rozpoczęto pra
ce nad słownikiem biograficznym uczonych polskich i słownikiem 
biologów polskich.

Aniela Szvyejcerowa była członkiem Komitatu do zagadnień 
bibliotecznych 1 dokumentacyjnych UNESCO, członkiem komisji 
wymiany PAN, komisji bibllograficznaj Instytutu Zoologicznego 
PAN, komisji wydawniczej i redakcyjnej "Polskiej Bibliografii 
Analitycznej ".

Aniela Szwej cerowa byłe bardzo energiczne, dynamiczna, 
anbitna. Podejmowała wiele inicjatyw. Zarażała zapałem do pre- 
cy. Toteż pod Dej kierownictwem 0610N oslęgnęł poweżne miejsce 
w szeregu placówek naukowych PAN.

Po kilku latech zgodnie z Uchwałę Sekretariatu Naukowego 
Prezydium PAN nr 49/57 z 22 październike 1957 r. następiłe re-
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-organizacja Ośrodka. Zaprzeatano wydawania "Polskiaj Biblio
grafii Analitycznej", przerwano wapółpracę z redakcjami "Che
mical Abatracta” i "Applied Mechanics Reviews", dawny Oział 
Dokumantacji i Bibliografii Historii Nauki został przejęty 
przaz Instytut Historii Nauki i Techniki PAN, a Dział Zbiorów 
wyodrębniony, a później Uchwałę nr 5/58 z 4 lutego 1958 r.' Sa- 

kratar-iatu Naukowago Prezydium PAN przekształcony na samodzier' 
nę jednostkę - Bibliótakę PAN /4, 10/. Dadnocześnie "Biuletyn 
OBiON" został przejęty przez Ośrodek Rozpowszechniania Wydaw
nictw Naukowych od 1958 r. z rozszerzonym tytułara: Biulatyn 
Zagranicznych Nabytków PAN, zachowujęc cięgłość roczników.

Nowa struktura organizacyjna OBiDN została zatwiardzona 
Uchwałę Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN nr 53/58 z 21 
października 1958 r. Zgodnie z nię w skład OBiON wchodził 
Dział Dokumentacji Nsukowej, który prowadził:

1/ koordynację prec bibliograficznych i dokumentacyjnych 
podejmowanych przaz poszczególna placówki /uchwała Sekretaria
tu Naukowego Prezydium PAN nr 54/54 i 60/56/, przekazujęc biaźę- 
ca dane o tych pracach do centralnej ewidencji w Bibliotece Na
rodowej ,

2/ współpracę w dziedzinie dokumentacji naukowej z zagra
nicę ,

3/ opracowania bibliograficzne:
- bibliografię biażęcych polskich czasopism matematyczno-przy

rodniczych i technicznych - jako materiał do projektowanej 
bibliografii adnotowanej polskiego czasopiśmiennictwa w 
dziedzinie nauk przyrodniczych,

- materiały bibliograficzne dotyczęca polskiej literatury cza- 
sopiśmianniczej - gromadzona w porozumieniu z Pracownię His
torii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wiaku;

- kwerendy krajowe i zagraniczne.
w skład Działu Dokumentacji Naukowej wchodziła również 

Pracownia Teorii Dokumentacji Naukowej, w której:

a/ opracoivywano informacje o współczesnym stanie dokumen
tacji naukowej w Czechosłowacji, Ougosławii, NRD, na Węgrzech, 
w Anglii, NRF i Francji;

Ь/ gromadzono materiały źródłovłe do opracowanie metodolo-

88



glcznego о praktycznym stosowaniu zasad nowoczesnej dokumenta
cji przy pisaniu prac naukowych*

с/ na wniosek redakcji "Nauki Polekiej" opracowywano in
formacje o bieżącym stanie dokumentacji w poszczególnych kra
jach.

Następnym'działem był Dział Mikrofotografii i Informacji 
Naukoivej, Do zadań jego nale±eły:

i/ współpraca z pokrewnymi placówkami w kraju i zagranic^,» 
poszukiwanie dokumentów naukowych w kraju na rzecz placówek zsa&~ 
granicznych i polskich*

2/ współpraca w dziedzinie mlkrofotografli,
3/ serwis krajowy i zagraniczny służby mikrofotografii.
Na potrzeby polskich placówek otrzymywano miesięczne ser

wisy zagraniczne; celem informowania zagranicy przystąpiono w 
końcu 1958 r. do opracowywania wspomnianego już "Biuletynu* 
Treści Polskich Periodyków Naukowych" w postaci mikrofilmii za
wierającego spis treści ważniejszych polskich czasopism przy
rodniczych i technicznych: wysyłano go do 70 placówak.

W skład Działu wchodziło Stanowisko pracy ds. filmu nau
kowego, w którym m.in. rejestrowano filmy naukowe wyprodukowća— 
ne w Polsce i sprowadzane z zagranicy, koordynowano zagadnie.—  
nia filmu naukowego, gromadzono katalogi zagraniczne, urucha^- 
miono kopiarkę do kopiowania filmów naukowych, współdziałancE 

przy organizowaniu Polskiago Filmu Naukowego* które jako sto
warzyszanie naukowe miało wejść w skład Association Internatixo— 
nale do Cineme Scientifiqua afiliowanego przy UNESCO. Ponadtro 
opracowywano archiwum mikrofilmów celem stworzenia centralnej) 
ewidencji i informacji o sprowadzanych do kreju mikrofortnach 
i album akademików, gromadzęc. materiały w drodze kontaktów o—  
sobistych i korespondencyjnych.

W Ośrodku działała również Pracownia Mikrofilmowa i Pra
cownia Graficzne /10/.

Aniela Szwejcerowe dężyła też do zorganizowania sieci 

informacyjnej w Polskiej Akadami! Nauk.

Aniela Szwejcerowa działalność organizacyjnę łęczyła z 
naukowę. Poza sprawami sporzędzania bibliografii analitycz
nych /В8, E39, Bi4, В27/ Interesowały ję zagadnienia klasyfi-

89



kacji naukowej zwięzanej z mechaniczny selekcjy informacji, 
sprawy mechanicznego tłumaczenia /В21/, spravr/ rozpowszechnia
nia w kraju od tworzonych lub powielonych dokumentów w postaci 
zwłaszcza mikrofisz i mikrokart, sprawy filmu naukowego /В15/ 
/należała też do Stowarzyszenia Filmu Maukowego/. ogólne prob
lemy orgenizacji dokumentecji naukowej w akall międzynarodowej 
/В8, 816, 821/, kształcenia dokumentalistów /В17/, sprawy za
pewnienia wykorzystania prac doktorskich i habilitacyjnych 
przaz bibliografowanie, streszczanie, publikowania w specjal
nym czasopiśmie przeglydowym i zapewnianie rozpowszechniania 
sposobem tańszym niż druk /mikrokarty, mikrofisze, mikrofilmy, 
powialenia/ /8/, sprawy publikowania czasopiam naukowych /9,
S19, 326/. Za najbardziej palyce kwestie uważała reformę pub
likowania prac oryginalnych w czesopismach oraz ^zmienę 
organizacji i metod dokumentacji i informacji naukowej. Inte
resowała się również wertośczy informacyjny konferencji i kon
gresów /Б20, В25/. Sugerowała atworzenie specjalnego "clearing 
house" przy FIO lub UNESCO, dysponujycego komplatami materiałów 
wszystkich odbyv^aj ycych się w świecie kongresów, który udzielał
by wszelkich Informacji i udostępniał żydana materiały oryginal
ne lub odb-itki reprografIczne, Działalność takiego ośrodka - 
zdaniem Szwejcerowej - można by rozszerzyć na dokumentowanie 
takża materiałów ze zjazdów narodowych. Taki ośrodek gwaranto
wałby pałne zbibliografowania w światowych wydawnictwach wszel
kich materiałów kongresowych. Widziała taż potrzebę powstania 
Międzynarodowego Inatytutu Informacji Naukowej,obejmujycego 
swym zasięgiem merytorycznym badania nad matodyky i metodolo
gię wykorzystania służby informacyjnej w rozwoju nauki i tech
niki /9/.

V;ychodzyc z punktu widzenia dokumentacji i informacji na
ukowej stawiała duże wymagania bibliotekarzom. Krytyczny sto- 
sunak do działalności bibliotek naukowych przyczyniał się do 
niechętnego nastawienia do Niej zachowawczych kół świata bi

bliotekarskiego. Nia zrażajyc się pragnęła wyprowadzić biblio
teki z "wieży z kości słoniowej" - jak mówiła, a bibliotekarzy 
"posypanych popiołem" obudzić z letargu do działania i zrozu
mienia roli nowoczesnej biblioteki; do wyjścia nauce naprzeciw
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рггу pomocy wsz.elkich możliwych środków dokumentacji. Pi
sała: "Aby sprostać dynamice rosnęcych wymogów i potrzeb ze 
strony nauki, do tych czas ov/y statyczny charakter działalności 
naszych bibliotek naukowych wymaga gruntownej i rozważnej re
formy. Nie można pozwolić, aby zainteresowani bedscze i pra
cownicy nauki nadal nieamiało zwracali się do bibliotek nau- 

'kowych z zapytaniem w rodzajui "czy mogę dostać takie lub in
ne dzieło?" Należy stanęć zdecydowanie na stanowisku, że u- 
czeni maję prawo żędać /podkr. A. Sz./ od biblioteki dostar
czenia poszukiwanej literatury, a obowięzkiem biblioteki, 
/podkr, A. Sz./ która szczyci się naukowym charakterem, jest 
uczynić wszystko, aby zgłaszane potrzeby odpowiednio zaspokoić. 
Odpowiedź, ograniczajęca się do słów np. "biblioteka w swoich 
zblorech nie posiada poszukiwanego wydawnictwa", nie powinna 
mieć miejsca" /ВЗ/,

tVymagsnia swoje ^Yyrażała lapidarnie: "Księżka dla czytel

nika, a nie czytelnik dla księżki".
Eksponowała taż rangę dokumentacji naukowej plszęc:

"Z biegiem czasu staje się coraz bardziej widoczne, że biblio
teki nie sę w stanie sproetać zadaniom stawianym im przez na
ukę i wskutek tego stawiać eię będę raczej tylko jednym ze 
źródeł materiełćw dla prec w zakresie dokumentacji i informa
cji nauk owej". /ВЗ/,

Dokumentacja naukowa - jak pisała A. Szwejcerowa - "3est 
to ... działalność wymagajęca tak rozległych i różnorodnych 
kwalifikacji teoretycznych i praktycznych, że przy dzisiejszym 
stanie specjalizacji nauki nie może się tego podjęć jednostka,

3 nawet zespół jednostek o sprecyzowanym zawodzie. Tylko ścis
ła współpraca uczonych, bibliotekarzy, dokumentalistów i wy
dawców może dać pozytywne v/ynlki w usiłowaniu służenia nauce 
i uczonym dzięki działalności dokumentecyjnej" /В8/,

Błyskotliwa inteligencja, nieustanne śledzenie najnow
szych zdobyczy w świecie na polu informacji i dokumentacji 
naukowej, przedsiębiorczość i zdolności organizacyjne to ce
chy charakteru Anieli Szwejcerowej, dzięki którym Ośrodek po
dejmował wiele prób nowatorskich w taj dziedzinie.

Zainteresowania swoje przekazywała współpracownikom po
przez wspólne zebrania, odczyty, sprawozdania itp. Wielkie
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znaczenie przypisywała bezpośrednim kontaktom z wybitnymi fa- 
chowcsmi. Ma 3ej zeproszenia przy;Jeżdżali do OBiDN z zagirahicy 
przedstawiciele wydawnictw informacyjnych o zasięgu światowym, 
takich jak Chemisches Zentralblatt i inni, którzy wygłaszali 
odczyty na temat osięgnięć i stosowania nowoczesnej techniki  ̂
informacji i dokumentacji.

Miewętpliwia wada wymowy utrudniała 3aj kontakty z ludźmi' 
nauki; zdołała jednak przeztvyciężać opory i trudności i stworzy
ła w Ośrodku Bibliografii i Ookumantacji Naukowaj PAN szerokę 
platformę współpracy z naukowcami. Najlepszym narzędziem tej 
współpracy była Polska Bibliografia Analityczna,

Aniela Szwej cerowa obok prac w dziedzinie bibliotekarstwa, 
informacji naukowej i dokumentacji od lat zajmowała się z za
miłowaniem historię czasopiśmiennictwa przyrodniczego.

Onia 1 stycznia 1952 r. zostałs mianowana starszym kusto
szem dyplomowanym.

Tegoż roku na skutek decyzji ówczesnych władz PAN musiałs 
opuścić Ośrodek Bibliografii i Dokumentacji Naukowej PAN.

OBOWIĄZKI-I ZAINTERESOWANIA W А Р С Н 1 Ш М  PAN

Po dłuższym urlopie naukowym Aniele Szwejcerowa przanlosła 
się od 1 października 1962 r, do Archiwum PAN, klarowanego 
przez prof, Zygmunta .Kolankowskiego.

W zakres Oaj nowych obowięzków weszła popularyzacja Archi
wum w drodze publikacji, przygotowywania wystaw, udziału w se
sjach popularno-naukovyych, audycjach radiovr/ch 1 telewizyjnych 
i in. Od tej pory zainteresowania A. Szwejcerowej akupiły się 
na historii głównie nauk przyrodniczych i medycznych.

Dnia 14 maja 1963 r, obroniła u prof. Aleksandra Birkenma- 
jera na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego roz
prawę pt. Powstanie i rozwój czasopism biologicznych w Anglii, 
Francji, Niemczech, Rosji 1 ZSRR na tle historii nauk przyrod
niczych, kończęc w ten sposób przewód otwarty jeszcze w 1960 r, 
i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych /В21/.

W toku swłej pracy przyjęła założenie, że literatura perio
dyczna jest przede wszystkich zależna od form organizacyjnych
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nauki oraz że stanowi odzwierciedlenie różnych gałęzi i dyscy
plin naukowych. Jako motto swaj rozprawy dała cytat z Augusta 
Comta: U'histoire de la science c'eat la science msme /Histo- 
-rie nauki jest też naukg/. Prof. Bolesław Skarżyński recanzu- 
jęc tę pracę pisał, że jest to “cenna a niemal gigantyczna pra
ce”,

W Archiwum dr Szwejcerowa w ramach prac dokumentacyjno- 
-erchiwalnych opracowała wykaz zjazdów,, sesji i konferencji 
naukowych PAN w okresie 1952-1962 na podstawie roczników "Nauki 
Polskiej", innych czasopism, materiałów i pism nadesłanych z Wy
działów oraz informacji zebranych bezpośrednio w instytucjach i 
placÓY^ach PAN /objętość 170 stron maszynopisu z indeksem 
przedmiotowym/. Ponadto uczestniczyła w przygotowaniu materia
łów dokumentacyjnych do zarysu historii organizacji PAN /spo

rządzanie kartoteki członków, instytucji, wykazów składu PAN, 
zestawienia aktów prawnych/, współdziałała w pracach nad zorga
nizowaniem trzech wystaw w 150-lacie urodzin Tytuse Chałubińs
kiego /Zakopane 17-31 październik 1970 r. , Warszawa 14 gru
dzień 1970 - 17 luty 1971 r,. Radom 24 kwiecień - 31 maj 1971r./ 
i w opracowaniu scenariuszy wystaw, przygotowaniu sesji popular- 
no-neukowych, programów radiowych i telewizyjnych, zbierała po
lonica do wystawy 250-lecie Akadamii Nauk ZSRR - 250 lat współ
pracy naukowej /Warszawa 1975/ oraz zbierała meteriały do wys
tawy Tradycje nauki polskiej w 25-lecie PAN /Warszawa 1977/. 

Opracowywała i przygotowywałs do druku źródła epistolograficzne 
i pamiętnikarskia jak Listy Tytusa Chałubińskiego, do których 
ponadto gromadziła materiały /В39/ i Pamiętnik ogrodnika - prof. 
Edmunda Jankowskiego /В40/. Opracowywała toż listy Ignacego Do
meyki do Władysława Laskowlcze i Władysława Mickiewicza z lat 
1868-1888.

Zgodnie ze svifoiml dawnymi zainterasowaniami zbierała ma
teriały drukowane i archiwalne ze zbiorów krajowych i zagrani
cznych /ZSRR/,ilustrujące rozwój organizacji przyrodniczych w 
Polsce w XIX wieku, osiągnięcia w opracoweniu naukowego czaso
piśmiennictwa polskiego, dzieje czasopism przyrodniczych w 
Polsce w XIX wieku oraz zawierające dane biograficzne osób 
zwięzanych z historię rozwoju naukowego czasopiśmiennictwa poi-
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skiego. Opracowywała też monografie czesopism przyrodniczych 
/B2S, £J29/ m.in. "Verhandlungen der physisch-cheraischen Gesell- 
schaft” /Warszawa 1769/ i "Wszechświat" za lata 1882-1914,

Referat o poczętkech czasopiśmiennictw/a naukowego Pols
ce wygłosiła na XI Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki i 
Techniki /Warszawa-Kraków 1965/. »"//atępiła tam też z vmios- 
kiem utworzenia przy Międzynarodowej Unii Historii Nauki i Te
chniki podsekcji historii czasopiśmiennictwa naukowego w dzie
dzinach nauk medycznych, przyrodniczych i technicznych. Póź
niej piaała w tej sprawie do Moskwy, nosiła się też z zamia
rem pisania do Niemiec.

W liście z 1955 r. pisała: "Cięgle mnie trepi myśl, że jed
nak należałoby jrkoś zorganizować ten, coraz jednak liczniejszy 
zastęp ludzi zajmujących się tę trudnę sprawę^jskę sę studia 
nad czasopiśmiennictwem naukowym" /7/. Plany te nie doszły do 
skutku.

Dr Szwejcerowa zbierała materiały erchiv^alne do projekto
wanej pracy o Oerzym Aleksandrowiczu, wieloletnim dyrektorze 
Ogrodu Botanicznego, przyjacielu T. Chałubińskiego, opiekunie 
i nsuczycielu E. Oankowskiego i do pracy o Szkole Ogrodniczej - 
w Warszawie,w Istach 1882-1888,

Oddała do druku monografie Ignacego Domeyki /В44/ i Mar
celego Nenckiego /В47/ oraz przygotowała lub oddsłs do druku 
szereg prac z historii nauk przyrodniczych i medycznych, z 
których część byłs oparta na materiałach archiwalnych /2/,

Poza pracami naukowymi dokształcała się w języku włoskim, 
uczęszczajęc do Instytutu Włoskiego, co kontynuowała po przejś
ciu na emeryturę. Uczyła się również języka hiszpańskiego.

DZIAŁALNOŚĆ W POLSKIM TOWARZYSTWIE HISTORII MEDYCYNY

Z dniem 1 stycznia 1976 r. dr A, Szwejcerowa przeszła na 
emeryturę. Nie przerwałs jednak pracy naukowej, łęczęc ję z pra
cę społecznę w Polskitr, Towarzystwie Historii Medycyny.

Oziałalnościę Towarzystwa interesowała się od samego po- 
czętku jego zawięzanis w 1957 r. Uczestniczyła w VII Zjeżdzis
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Polskich historyków Medycyny w Werszawie w 1957 r. Członkiem 
natomiast zosteła w latach szaśćdziesiątych 1 odtęd brała u- 
dział niemal we wszystkich imprezach Towarzystwa. M.in.uczest
niczyła w zjazdach i sympozjach Towarzysma w Gdańsku w 1969r. , 
w Olsztynie w 1973 r,, w Szczecinie w 1976 r., we Frankfurcie 
n, Odrę w 1978 r. i w Łodzi w 1979 r,

W Towarzystwie była od 1970 r, członkiem Komisji Rewizyj
nej. W 1975 r. została dokooptowane do Zarzędu Głównego, które 
to stanowisko piastowała aZ do śmierci. W latach 1975-1979 by
ła Sekretarzem Generalnym, a od 1977 r. do śmierci.członkiem 
Kolagium Redakcyjnego "Archiwum Historii Medycyny".

Nie zaniedbywała przy tym twórczości naukowej. Planowała 
dalsze publikacje w wydawnictwie "Interpress", ale zmiana po
lityki wydawniczej przekreśliła'te plany. Pisała więc prace 
drobniejsze. W 1979 r. Instytut Biologii Ooświadczalnaj PAN 
proponował Oej oprecowanie blo-bibliografli Derzego Konorakie- 
go. Majęc warunki i kontakty, potrzebne do napisania tej pracy, 
zvjlskała z udzieleniem odpowiedzi ze względu na pogarszejęcy 
się stan zdrowia. Bała się, że nie starczy Jej sił na pracę 
wymagajęcę dużego nakładu wyaiłku 1 czasu.

* W czasie choroby przygotowywała na brudno artykuł o tes- 
temencie deontologicznym-Guy Patina /1601-1675/, francuskiego 
profesora chirurgii, adresowanym do syna, również profesora 
chirurgii. Korespondowała nawet w taj sprawia z Archiwum wie
deńskim zawierajęcym oryginalny testament Patina. Planowała 
też opracowanie 2 referatów na kolejny XIII Zjezd Towarzyetwa 
w Katowicach w 19B2 r. : O nauczaniu historii medycyny w Pol
sce i o Zjazdach Lakarzy i Przyrodników Polskich. Nie mogęc 
już pracować mówiła z goryczę, że jeśli nia można pracować, 
to nie ma sensu żyć.

' Charakteryzując sylwetkę naukowę doktor Anieli Szwejce- 
rowej można śmiało powtórzyć za nię twiardzanie, że miłość do 
nauki polskiej, dokumentowanie i rozpowszechnianie jej dorob
ku oraz ujawnianie wlelklago wkładu uczonych polskich do nauki
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ogólnoświatowej - było wielką pasj$ Dej życia. Dawała temu wy
raz całym swoim działaniem. Nie zaniedbywała przy tym dziejów 

nauki światowej.
Niezwykle żywa, dowcipna i pełna poczucia humoru, choć 

nieraz dość gwałtowna w swych odruchach /zwłaszcza w latach 
wcześniejszych/ > budzlłe sympatię. Była wrażliwa na niedolę 
ludzką,- interesowało Dą sytuacja materialna ludzi, z którymi 
aię zetknęła - starała się zawsze znaleźć sposób wyjścia 
trudnej sytuacji życiowej swych bliskich 1 znajomych.

Dlatego do chwil spędzonych z doktor Szwejcerowę przy 
wspólnym warsztacie pracy będź na płaszczyźnie towarzyskiej 
będę zawsze wracały wspomnienia zabarviilone uśmiechem 1 serde

cznością.

Dziękuję Tym wszystkim, którzy swymi informacjami i wspom
nieniami przyczynili się do powstania tego artykułu. Szcze
gólną wdzięczność winnam Peni magister Dadwidze Groszyńs- 
kiaj za przejrzenie i uzupełnienie artykułu cennymi wypo
wiedziami .
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33. Lss trois lettres de Philippe Henri de Girard /1775-1845/ 
ingenieur en chef des Mines du Royaume de Pologne. Revue 
d'^Histoire des Sciences et de leurs Applications /Paris/
t. 20:1957' s. 49-61.

34. Czy Ferdynand Dworzaczek pisał w kwietniu 1361 roku do
Aleksandra Wielopolskiego? “Archiwum Historii Medycyny" 
t. 30:1967 nr 1 a, 59-74, ''

35. Les debuts de le presse scientifique en Pologne. Actes 
du XI® Congres International d*Histoire des Sciences.
Varsovie-Cracovie v. II Wrocław 1967 s. 79-32.

36. List Karola Delllle do H, Skimborowicza z 1861. 1968,
maszynopis.
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57. Wpłynw “Gornogo Żurnała” na polskie czasopiśmiennictwo 
geologiczne и okresie 1625-1650. Polsko-radzieckie sympo
zjum "Historia rosyjsko-polskich kontaktów w dziedzinie 

geologii i geografii"-. Streszczenia referatów. Warszawa 
29 września - 1 października 1969. IVarszawa 1969 s, 66-69,
maszynopis powielany .

58. 0 zasługach Wawrzyńca Mitzlera de Kolof, filozofii i medy
cyny doktora, dla czasopiśmiennictwa polskiego. 1969 /re
ferat przygotowany na X Zjazd Polskiego Towarzystwa His
torii Medycyny w Gdańsku 1969 r./ maszynopis.

V

59. T. Chałubiński. Listy /1640-1689/. /opracowała/ Wrocław: 
Zakł. Nar, im. Ossolińskich 1970.

40. E. Oankowski. Wspomnienia ogrodnika, /opracowała wspólnie 
z Brachfoglem/. Warszawa: PIVN 1972,

41. "Gornyj Zurnał" w czasopiśmiennictwie polskim w okresie 
1625-1850. /0 początkach recepcji tego pisma w Polsce/. 
Wrocław 1972.Monografie z dziejów nauki i techniki T. 82 
Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie geolo
gii i geografii s. 335-347.

42. T. Ostrowske: Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie w 
XIX wieku /1600-1900/, Wrocław 1973 /Recenzja/ "Archiwum 
Historii Medycyny" t. 37:1974 nr 2 s, 256-260,

43. Marceli Nencki w Petersburgu w latech 1B91-1901. "Archi
wum Historii Medycyny" t. 36:1975 nr 2 a, 207-220.

44. Ignacy Domeyko. Warszawa; Interprese 1975,

45. L^’opinion d^Istvan GyOrffy, bryologiste hongrois, sur 
I'activite de Tytus Chałubiński, medecin et botanists 
polonais. Acta Congreseus Internationalis XXIV Histo- 
riae Artis Medicinae Tom I, Budapest 1976 s. 623-629.

46. Leon Nencki /1846-1904/. Zapomniany lekarz' i higienista 
Wsrszav/y, “Archlv/uro Historii Medycyny" t. 39:1976 nr 1 
s. 61-91.

47. Marceli Nencki. Warszawa; Interpress 1977.
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4Ь. * “lier с tnedycynie i о lekarzach. “Archiwuo Historii Ke- 
dycyny" t. a 0:1977 nr 1 s . 9-25.

49. Acta Congressus Internationalis XXIV Historiae Artis ‘̂̂e- 
dicinae 25-31 Augusti 1974,Budapestini. /Recenzja/"Archi- 
v>»UQ Historii Kedycyny**t, 40:1977 nr 4 s. 455-456.

50. Działalność społeczna Wiktora Feliksa SzokaIskiego /1809- 
-1891/, XII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii 
hedycyny. Streszczenia referatov» i komunikatów. Łódź 1979 
s, 85 maszynopis powielony,

51. O Toivarzystwie Lekarzy Niemieckich w Paryżu. "Archi;vum 
Historii Medycyny" t. 42:1979 nr 3 s. 323-330.

52. Siedziby Towarzystvła Lekarskiego Warszawskiego. “Archiv^un 
Historii Medycyny" t. 43:1980 nr 2 s, 127-145.

53. Hasła biograficzne 8 lekarzy do 2-go I'/ydania Encyklopedii 
Warszawy. Warszawa: PWN /w druku/.

Powyższa -"Bibliografia Prac Anieli Szwej cerowe j-Gruszczyńskiej ' 
obejmuje prece ukończone i przeznaczone do druku, z których 
część nie została jednak opublikowane.

Prace inne, nieukończone i nie przeznaczone do druku, a wspom
niane w artykule, jak- również notetki do nich, notatki do prac 
ujętych w Bibliografii, wycięgi ze źródeł archiwalnych, wier
sze, n s t cneły robocze Sekretariatu Polskiego Towarzystwa His
torii Medycyny i in, znajduję się w 92 teczkach spuścizny po 
Anieli Szwejcerowej zdeponowane w Archiwum PAN w Warszawie,
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ANIELA SZWEDCEROWA-GRUSZCZYŃSKA AND HER PART 

IN THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION

S u Ri BI a г у

The erticle is dedicated to the life end ectivity of Anie
la Szwejcerowa Gruszczyriska, PhD in humanities, librarian, his
torian of natural aciencea end archiviet, initiator and the 
first director - in 1953-61 years - of the Centra of Bibliogra
phy and Scientific Documentation of the Polish Academy of 
Sciences, which has been actually called the Scientific Infor

mation Centre.
She started her activity at the Library of the M. Nencki 

Institute of Experimental Biology; then she organized end me- 
neged the Centre of Bibliography and Scientific Documentation 
of the Polish Academy of Sciences, In 1962 she took over some 
duties et the Archive of the Polish Academy of Sciences. Aleo 
she acted at the Polish Society of the Hietory of Medicine, 
there is enclosed to the article bibliogrephy of works by 
Aniela Szwejcbrowa-Gruszczyńska.

АНЕЛЯ ШБЕЙЦЕРОБА-ГРУЩЙНЬСКА И ЕЁ РОЛЬ В РАЗБИТИИ 
НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДОШЕНТАЦИИ

Р е з ю м е
f

Статья посвящена жизни и деятельности Анели Швейцеровой 
-ГрущиньскоЁ, кандидата гуманитарных наук, библиотекаря, исто- 
рика естественных наук, архивариуса, основателя и нервого ди - 
ректора - Б I953-I96I годах - Центра Библиографии и Научной 
Документации Польской Академии Наук, который в настоящее время 
носит название: Центр Научной Информации ПАН.
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Свою деятельность начала в Библиотеке Института Экспери
ментальной Биологии 'имени М. Ненцкого. Затем занялась органи
зацией и ведением Центра Библиографии и Научной Документации 
Польской Академии Наук. В 1962 г. приняла обязательства в Архи
ве Польской Академии Наук. Кроме того действовала в Польски! 
Обществе Истории Медицины.

К статьи приложена библиография работ Анели Швейцеровой ' 
- Грущньской.
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R E C E N Z 3 E O M Ó W I E N I A

CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH

Organizacja sprawnych i efektyvjnych serwisów informacyjnych 
z zakresu nauk społecznych atenc.</i Jeden z trudniejszych i cię- 
gls jeszczs nie rozvi/ięzanych problemów informacji neukow/ej. Na 
forum międzynarodowym zagadnieniami tymi zejmuje się utworzony 
w 1978 roku Komitet Dokumentacji z zakresu Nauk Społecznych FIO 
/FIO Social Science Documentation Committee, FID/SD/, orgenizu- 
j ęcy ragularna spotkania, na których prezentowane sę wyniki ba
dan prowadzonych w tej dziedzinie w różnych krajach. Na spotka
niu FID/SD w sierpniu 19&0 roku H.P. Hogev.eg-de Haart przedsta
wiła przeględ literatury dotyczęcej pojęcia i zakresu nauk spo
łecznych oraz potrzeb informacyjnych naukowców i praktyków zej- 
mujęcych się problematykę neuk społecznych. Publikacja tego re- 
feretu otwiera nowę seri^ę wydawniczę FIÓ: Studies on Social 
Science Information and Documentetion, której ukazywać się bę
dę prace prezentowane ne epotkaniech FID/SD,

Wyczerpujęca omówienie wszystkich opinii dotyczęcych rozu
mienia pojęcia "nauki społeczne", analizę różnych zekresów tej 
riezwy i charakterystyka licznych werisntóv« organizacji serwi
sów informacyjnych jest tematem tak szerokim i złożonym, że nie 

sposób byłoby zamknęć go w ramach Jednego referatu. Toteż autor-

HOGE'vVEG-OE HAART H.P. Characteristics of Social Science Infor
mation. A Salected Review of the Litereture. Ser. FID Studies 
in Social Ściance Information end Documentation. Budapest; FID. 
Social Science Documentation /FID/SD/ Committee 1931 /FIO Publ. 
606/, 32 s.
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ka świadojnie ograniczyła rozważania do dwóch najistotniejszych 
zagadnień: treści pojęcia "nauki społeczne” w światłe różnych' 
klasyfikacji i działalności informacyjnej w różnych krajach o- 
raz charakterystyki informacji naukowej z zakresu nauk społecz
nych na bazie dostępnej jej literatury. Nalazy więc na wstępie 
zaznaczyć, ża omawiana praca nie ma na celu wyczerpania tematu, 
lecz zasygnalizowanie niektórych, jak się wydaje najistotniej- 
szych, problemów organizacji informacji naukowej dla potrzeb 
różnie określanej grupy nauk społecznych.

Istnienie wyraźnych różnic w rozumieniu pojęcia 'nauki 
społeczne", a zwłaszcza obejmowanie nim bardzo zróżnicowanych 
grup dyscyplin naukowych jest problemem wielokrotnie podejmowa
nym w literaturze naukoznawczej, a ostatnio także z zakresu in
formacji naukowej. Ogólne definicje pojęcia "nauki społeczne", 
określajęce je jako zespół nauk zajmujących się badaniem czło
wieka w relacjach ze społeczeństwem /"man in relation to socie
ty"/ pozostawiaję ogromnie szeroki margines interpretacji.

H,P. Hogeweg-de Haart zauważa, ze interpretacja tak nie
ostro sformułowanej eksplikacji pozwala rozcięgnęć zakres nauk 
społecznych na praktycznie niemal wszystkie nauki "nie-ścisłe", 
"nie-przyr-odnicza”, Juz problem wyraźnaj granicy pomiędzy nau
kami społecznymi a naukami technicznymi i stosowanymi staje się 
dyskusyjny, gdy próbujemy odpowiedzieć na pytanie, v/ którym 
miejscu klasyfikacji umieścić architekturę, urbanistykę czy me
dycynę /będż niektóre.jej dyscypliny, takie jak tzw, nauka o 
zdrowiu publicznym/. Innym problemem jest ustalenie relacji po
między naukami społecznymi /social sciences/, naukami humanisty
cznymi /humanities/ i naukami behawioryatycznymi /behavioral 
sciences/. Analizę zależności pomiędzy tymi. terminami Hogeiveg- 
-de Haart przaprowadza w oparciu o definicje Webster's Third 
Now Dictionary /Springfield, Mass. 1971/, International Ency
clopedia of Social Sciences /New York-London, Macmillan, 1972/, 
zawartości podpodziałów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i 
Klasyfikacji Dziesiętnej Dewey*a oraz klasyfikacji Organization 
for Economic Cooperation and Development /OECD/ opracowanej 
przez J.M, Brittaina i S.A. Robertea /Inventory of Information 
Resources in Social Sciences, Saxon Houee Ltd. 1975/.
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Nauki społeczne i behawxorystyczne definiowane sę w sposób 
bardzo podobny, jako "galęź nauki dotycząca formecji i funkcjo
nowania społeczeństw z uwzględnieniem indywidualnych atosunków 
międzyludzkich rozumisnych jako interakcje pomiędzy członkemi 
społeczeństwa'■ czy jako "nauka - jak ekonomia czy nauki poli
tyczne - bedajęce aspekty lub partykularne fazy rozwoju społe- 
‘czeństw ludzkich" /wg Webster's Dictionary - "sóciel science^', 
będż też Jako "neuka dotyćzęca /jak psychologia, socjologia 
czy antropologia kulturowa/ ludzkiego działania i zmierzająca 
ku Vłypracowaniu ogólnej teorii zachowania człowieka w społe
czeństwie" /wg Webster's Dictionary - "behavioral science”/ 
lub jako "nauki o zachowaniu, bbejmujęce zwykle eocjol-ogię, 
antropologię kulturową /poza archeologią, lingwistyką technicz
ną i antropologią biologiczną/,'psychologię /poza psychologią 
fizjologiczną/ oraz behewioryetyczne aspekty biologii, ekono
mii, geografii, prawa, psychiatrii i nauk politycznych"A>?g In
ternational Encyclopedia of Social Sciences - "behavioral scien
ce”/. W Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya kiesa nauk behawiorysty- 
cznych bez żadnego komentarza podporządkowana jest klssie nauk 
społecznych.

Za względu na praktyczne założenia opracowania eutorka za
sygnalizowała jedynie współwystępowanie tych 'dv^óch terminów i 
częste, zwłaszcza w konwencji angloseakiej, synonimiczne ich 
rozumienie, nie pogłęblajęc dalej tych rozważań teoretycznych. 
Uwagę skoncantrowała natomiast ha zakreele nazwy "nauki społe
czne" /"nauki behawiorystyczne"/, a więc na rodzajach dyscyplin 
naukowych nią obejmowanych. Najciakawszym fragmentem tych roz
ważań jest omówiania prec przeprowadzonych w drugiej połowie 
lat siademdziesiętych, dotyczących konstrukcji listy nauk spo
łecznych dla potrzeb UNESCO. Oak wiadomo, projektowany począt
kowo tylko dla nauk ścisłych i technicznych międzynarodowy sys
tem UNISIST, poszerzony został w 1974 r. o nsuki społeczne i vj 
dalszej kolejności - nauki humanistyczne. Konieczna stało się 
więc dokładne określenie zakresu systemu, a co za tym Idzie, 
tekże zekrasu pojęć "nauki społeczne" i "nauki humanistyczne", 
w świetle konwencji przyjętych w poszczególnych krajach człon
kowskich UNESCO, Poza wspomnianymi wyżaj klasyfikacjami w pracy
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tej ivykorrystano również publikacje pierwszej Europejskiej Kon
ferencji Informacji i Dokumentacją z zakresu Nauk Społecznych 
/European Conference on Social Science Information and Documen
tation, Moskwa 1977/, omawiające wyniki badarS dotyczących za
wartości baz danych o literaturze nauk społecznych. Wykorzysta
no także informacje zebrane w trakcie Seminarium drugiej grupy 
Roboczej ECSSID /badania z Amsterdamu, 1978/ oraz rejestry So
cial Science Citation Index dla USA, które nie sę uwzględnione 
w pracach ECSSID.

Konkluzję przeprowadzonej analizy Jest, iż istnieje całko
wita zgodność co do zaliczenia ekonomii i socjologii do grupy 
nauk społecznych; także nauki polityczne i pedagogikę przez 
większość nerodowych klasyfikacji nauk uznawana sę za nauki 
społeczne; na dziewiętnaście badanych krajowych podziałów nauk 
tylko Jedno państwo /Finlandia/ wyłęcza prawo z klasy nauk spo
łecznych. Znacznie większe rozbieżności dotyczę klasyfikowania 
historii i psychologii, natomiast zdecydowanie różnię się opi
nie dotyczęce włęczenia do nauk społecznych grupy tzw, dyscyp
lin humanistycznych /filozofii, filologii i lingwistyki/. Cha
rakterystyczne Jest, iż kraje Europy Wschodniej, Francja i Wło
chy podporzędkowuję humanistykę naukom społecznym, natomiast 
pozostałe kraje Europy Zachodniej i USA tworzę dla nich odręb- 
nę grupę. Zdaniem Hogev/eg-de Haart, na podziałach tych zdecy
dowanie zaważyła tradycja, zgodnie z którę wiedza to nauka i 
humanistyka. W niektó.rych krajach, głównię z kręgu anglosaskie
go, interpretacja ta zdaje się funkcjonować do chwili obecnej, 
co znajduje wyraz w wyodrębnianiu równorzędnej grupy nauk huma
nistycznych. Warto zwrócić uwagę, że wydzielenie humanietyki z 
nauk społecznych w dużym stopniu ułatwia charekterystykę tych 
ostatnich. Innę, istotnę przyczynę przemewiejęcę za oddziele
niem humanistyki jest to, iż praktycznie brak pomiędzy nię a 
neukęroi społecznymi wyraźnych powięzań interdyscyplinarnych, 
tak typowych die zespołu nauk społecznych. Wydaje się, że 
zwięzek taki pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi i społeczny
mi Jest rzadszy nawet od interdyscyplinarnych zwięzków między 
naukami społecznymi a naukami technicznymi i przyrodniczymi. 
Ostatnim wreszcie argumentem za >oddzieleniem humanistyki od
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nsuk społscznych jest zdecydowanie różny charakter potrzeb in
formacyjnych specjalistów z zakraau nauk apołecznych i osób 
zajmujących się badaniem litera'tury. Języka czy sztuki, Z punk- 
.tu widzenie organizacji s i a d  informacji naukowej i servjisow 
informacyjnych stwierdzenie czy operować będę one informację o 
funkcjonowaniu społeczeństw, czy też informację o obiektach 
sztuki /"produktach myśli ludzkiej"/ ma zasadnicze znaczenie. 
Przyjęta przez FID/SD zasada programowa, iż informacja z za
kresu nauk społecznych powinna zaspokajać potrzeby użytkowni
ków zwięzane z dokonywaniem działań politycznych /policy ma
king/, planowaniem, organizację i implamentację aocjo-ekor.omi- 
cznych programów z trudnościę mogłaby zostać zastosowana w od
niesieniu do humanistyki.

Podstawowym-celem omewianego opracowania było określenie 
zakresu kompetencji FID/SD, toteż autorka po przeprowadzeniu 
analizy porównawczej istniejęcych konv/encji i klasyfikacji v/y- 
korzystywanych w informacji naukowej zaproponowała w pewnym 
sensie kompromisowę listę dyscyplin, które powinny znalażć się 
w orbicie zainteresowań FID/SD. Lista sporzędzona została w o- 
parciu o wcześniej wymienione źródła, przy czym zeaadę kwalifi
kacji dyscypliny jako należęcej do nauk społecznych miało być 
częste powtarzanie się jej na listach krejowych i w międzynaro
dowych klasyfikacjach. W ten sposób Hogeweg-de Haart do n a u к 
s p o ł e c z n y c h  zaliczyła'/“ porzędku alfabetycznym/: 

antropologię kulturowę i etnologię /anthropology - social 
and Cultural, including ethnology/, 

bibliotakoznawstwo i informację naukowę /library and in
formation sciences/,

damologię i demografię /demology and damogrephy/, 
ekonomię /economics/, '
filozofię obejmujęcę filozofię apołecznę i komunizm nauko

wy /philosophy - social philosophy including scientific 
comthunism/,

futurologię /futurology/, 
geografię /geography/,
historię /history - social, economic, political/, 
kryminologię /criminology/.
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naukę a administracji /public administration/, 
naukę о komunxkacjx /communication sciences/, 
nauki о kształtowaniu środowiska, obejmujące planowanxe 

przestrzenne i urbanistykę /environmental ~ urban and 
regional - planning/,

nauki o organizacji i zarządzaniu /management sciences/, 
nauki o pracy, obejmujące ergonomię /labour sciences i n d u -  

dxng ergonomics/,
nauki polityczne /political sciences/, 
noukoznawstwo /ściance of science/, 
pedagogxkę /education/, 
polxtykę społeczną /social policy/, 
prawo /law/,
psychologię /psychology/, 
socjologię /sociology/, 
statystykę /statxstics/,
religioznawstwo obejmujące ateizm /science of religion 

including atheism/.
Warto zwrócić uwagę, że przeprowadzona przez autorkę kwali

fikacja w niektórych przypadkach może budzić pewne wątpliwości. 
Oak wyżej wspomniano, wyróżnione zostało tylko jedno kryterium 
salekcji: częste powtarzanie się dyscypliny w różnych klasyfika
cjach i na różnych spissch, W sumie rozpatrywano 37 dyscyplin 
ivystępujących choćby w jednej z 19 klasyfikacji krajewych lub 
5 klasyfikacji międzynąrodowych. Nie określono żadnych szcze
gółowych wskaźników wyjaśniających nieco płynne pojęcie "częste 
występowanie". Kryterium to wydaje się problematyczne i nie ivy- 
starczające, zwłaszcza gdy zwrócimy uwagę na fakt, iż w wyniku 
selekcji odrzucono literaturoznawstwo /0 y^ystąpień/, językoznaw- 
stivo /3 wystąpień/ czy handel /4 wystąpienia/, a przyjęto krymi
nologię 3 wystąpienia/ czy futurologię /1 występienie!/-0 ile 
odrzucenxe literaturoznawstwa i językoznawstwa można by tłuma
czyć generalnie przyjętą regułą wyodrębnxenia spośród nauk spo
łecznych humanistyki, o tyle wyłączenia handlu, czy teorii hand
lu w ten sposób uzasadnić nie można. Prawdopodobne wydaje się 
przypuszczenie, ze tę właśnxe dyscyplinę autorka uznała za "nie- 
-naukę" i dlatego wyłączyła ją ze swojej listy, nxemniej w opra
cowaniu kwestię tę pozostawiono bez komantarza.
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Эак wspomniano wcześniej . drugę część .rozważań Hogeweg-de 
Haart stanowi wielopłaszczyznowa analiza i charakterystykę 
działalności informacyjnej z zakresu nauk społecznych. Część 
-tę otwiera rozdział poświęcony ogólnej charakterystyce nauk 
społecznych i informacji naukoweji obsługujęcej tę grupę dyscy
plin. Dest to przedstawienie tez Maurice Line'a - kierownika 
"zespołu badawczego opracowujęcego OISISS /Design of Informa
tion Systems in the Social Sciences/ - Project oraz Ralpha 
Adama - autora opracowania poświęconego problemom włęczenia 
nauk społecznych do projektu UNISI5T.

Charakterystyka M.S. Line'a koncentruje się głównie na pew
nych typovjych właściwościach nauk społecznych, takich jak inter
dyscyplinarność wielu problemów badawczych, płynność granic po- 
szczagólnych dyscyplin, bezustanna modulacja tematyki, często 
występujęce dyskusje metodologiczne orsz du±e zróżnicowanie po
staw badawczych, charakter odkryć naukowych, rzadko występujące 
dublowanie badań i bardzo często spotykane replxkacje, wreszcie 
sposób kumulacji i ewolucji będż zastępowania wiedzy. Cechy te 
maję istotny wpływ na funkcjonowania systamów informecyjnych, 
przede wszystkim zaś na organizację procesu wyszukiwania rele- 
wantnych danych dokumentacyjnych. Płynność granic i interdyscy
plinarny charakter wielu- problemów badawczych powoduje, iż re- 
lewantnych dla danego zapytania dokumentów spodziewać się może
my w kilku różnych dyscyplinach, czyli relewantnymi mogę okazać 
się dokumenty, w których charaktarystykach wyszukiwawczych fi
guruję nazwy różnych dyscyplin będż ogólniejszych zagadnień nau
kowych. Określenie relewancji inforraecji jest więc w naukach 
społecznych bardzo trudne, a rozrzut dokumentów dotyczęcycb jed
nego problemu znacznie większy niż w innych naukach. Autorka 
cytują opinię 'Line'a, iż przy obecnym stanie wiedzy o struktu
rze nauk społecznych komputeryzacji procesów informacyjnych dla 
tej grupy nauk jest niemozlivja *,

LINE M.B. The social scientist and his information needs. 
W: Library Association Referenca, Special and Information 
Section. Proceedings of the 16th Annual Conference, 1968. 
London, The Section, 1968, s. 10-i8*
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Zaprezentowane рггег Hogeweg-de Heart tezy Ralpha Adana 
dotyczą bardziej organizacji działalności informacyjnej i kształ- 
towenia się potrzeb użytkowników serwisów z zakresu nauk społecz
nych, niż własności samych tych nauk, M.in. Adam zwraca uwagę 
na kształtov/anie aię zapotrzebowania na informację z zakresu 
nauk społecznych w społeczeństwie, wyróżniając poza naukowcami 
szeać podstawowych kategorii użytkowników: pracowników adrainis-- 
tracyjnych /administrators/, działaczy politycznych /policy 
makers/;,pracowników przemysłu i bankowości /businessmen/, dzia
łaczy społecznych /social vyorkers/ oraz prawników /lawyers/.
Każda z tych kategorii wymaga innej obsługi informacyjnej.ocze
kują innego rodzaju danych, co powoduje konieczność dużego zró
żnicowania form informacji wyjściowych/od danych niemal surowych 
aż p.o wysoca skondensowana lub spopularyzowane opracowania czy 
podsumowania^^.

R. Adam formułuje także v/nioski dotyczące zachowań infor
macyjnych naukowców,specjalizujących się w zagadnieniach nauk 
społecznych, których niejako rozwinięcie stanowią dalsze roz
działy omawianej pracy. Tematem ich jest szczegółowa charakte
rystyka źródeł informacyjnych z zakresu nauk społecznych, pro
cesów przepływu informacji, jej rozmiaru i przyrostu, problemów 
związanych z organizacją wyszukiwania informacji orsz jej wyko
rzystania przez różne kategoria potencjslnych użytkowników.

Charakterystyka ta stanowi równocześnie bardzo ciekawy 
przegląd wyników prowadzonych w ostatnich latach badan,dotyczą
cych informacji w naukach społecznych. Autorka uwzględniła głów
nie badania prowadzone w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczo
nych /OISISS-Project, badania Aslib Social Sciences Group z 
1971 r,, badania nad projektem organizacji przepływu informacji 
z zakresu psychologia prowadzone przez American Psychological 
Association - APA/PSIE!F 1963, kontynuowane jeszcze badania 3ohn 
Hopkins University' Center for Research in Scientific Communica
tion, IHFRQSS /Information Requirements of the Social Science/ - 
Pro ject, opracowany w EJath University w latsch 1967-1971, EISSWA

X /'ADAM R. A world information system for the social sciences, 
"Aslib Proceedings"1975, nr 7/27/, s. 236-293.
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/Experimental Information Services in two Social Kalfare Agen- 
cies/-Project, precujęcy w latach 1977-1980 и iviltshire Libre-

гу /.
Ł;/ydaje się jednak, ża wskezane przez Hogeweg-de Haart v^nio- 

ski maję charakter uniwersalny, toteż ograniczenie przeglądu do 
badań anglosaskich nie ma większego znaczenia. Dov/odem na to 
jest choćby wyraźna zbieżność danych prezentowahych przez Hoge
weg-de Haart i denych zewartych w pracy Czeeława Dejnarowicza 
"Literatura naukowe - uczeni - wydevicy" /Vterszawa: P'//N 1980/.
Ne przykład, zarówno w jednej jak i w drugiej precy zwraca się 
uwagę na preferowanie przez naukowców nieformalnych kanałów in
formacji, co szczególnie и neukach społecznych wynika z niezado- 
walajęcego poziomu serwisów informacyjnych. Charekterystyczne 
jest, że praktycznia jedynym formalnym źródłem informacji poda
wanym zarówno przez polskich, jak i anglosaskich respondentów 
sę indeksy cytowań. Pojawia się tutej jeszcze jeden wsżny prob
lem, praktycznie jedynie zasygnalizoweny przez Hogeweg-de Heart 
- problem berdzo zróżnicowanej i trudnej do klasyfikacji termi
nologii nauk społecznych. Zagadnieniami tymi zajmuje się licz
ne grupa badeczy, toteż eutorka poprzestała na odesłaniu do 
istotniejszych prec pozostawiajęc problem praviiie bez komentarza,

Charakterystykę źródeł informacji, kanełów przepływu da
nych, wyszukiwania informacji oraz wykorzystenie serwisów infor
macyjnych przedstawiona została w formie analizy analogicznych 
zjawisk w naukech społecznych, humaniatyce i naukach ścisłych. 
Zaobserwowano m.ln. blisko chvukrotnie szybszy wzrost literatu
ry /zarówno wydawnictw cięgłych,jak i monografii/ z zekresu 
neuk społecznych od wzrostu literatury z zakresu nauk ścisłych 
i stosowanych oraz nie notowanę w naukech ścisłych i stosowa
nych ektywność wydawnictw efemerycznych czy wykazów statystycz
nych w zbiorach informacyjnych z zakresu nauk społecznych. Cie
kawym spostrzeżeniem jest także podobne zachowywanie się niektó
rych dyscyplin społecznych i neuk ścisłych /np. psychologii/ 
oraz innych dyscyplin społecznych i nauk humanistycznych /np. 
stopień wykorzystania raonogrefii w socjologii i literaturoznaw
stwie/. Należy jednak pamiętać - jak podkreśla Hogeweg-de Haart 
ze VJ.D. Gervey'em, N. Linem i C.E. Nelsonem - że ezukanie daleko
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Зэк wspomniano wcześniej, drugę część rozważeń Hogeweg-de 
Haart stanowi wielopłaszczyznowa analiza i charakterystyka 
działalności informacyjnej z zakresu nauk społecznych. Część 
tę otwiera rozdział poświęcony ogólnej charakterystyce nauk 
społecznych i informacji naukowej, obsługujęcej tę grupę dyscy
plin. 3est to przedstawienie tez Maurice Line'a - kierownika 
'zespołu badawczego opracowującego DISISS /Design of Informa
tion Systems in the Social Sciences/ - Project oraz Relpha 
Adama - eutora opracowania poświęconego problemom włęczenia 
nauk społecznych do projektu UNISIST,

Charakterystyka M.S. Line*a koncentruje się głównie na pew
nych typowych właściwościach nauk społecznych, takich Jak intar- 
dyscy pilna m o ś ć  wielu problemów badawczych, płynność granic po
szczególnych dyscyplin, bezustenna modulacja temetyki, często 
występujęce dyskusje metodologiczne orez duże zróżnicowanie po- 
stew badawczych, charakter odkryć naukowych, rzadko występujęce 
dublowanie badań i bardzo często spotykane replikacja, wreszcie 
sposób kumulacji i eivolucji będź zastępowania wiedzy. Cechy te 
maję. istotny wpływ ne funkcjonowanie systemów informacyjnych, 
przede wszystkim zaś na organizację procesu wyszukiwania rele- 
wantnych danych dokumentacyjnych. Płynność granic i interdyscy
plinarny charakter wielu- problemów badawczych powoduje, iż re- 
lewantnych dla danego zapytanie dokumentów spodziei-yać się może
my kilku różnych dyscyplinach, czyli relewantnymi mogę okazać 
się dokumenty, w których charakterystykach vYSZokiwavifczych fi
guruję nazwy różnych dyscyplin będź ogólniejszych zagadnień nau
kowych. Określenie relewancji informecji Jest więc w naukach 
społecznych bardzo trudne, e rozrzut dokumentów dotyczęcych Jed
nego problemu znacznie większy niż w innych naukach. Autorka 
cytuje opinię Line*a, iż przy obecnym stanie wiedzy o struktu
rze nauk społecznych komputeryzacja procesów informacyjnych dla 
tej grupy nauk jest niemożliwa ,

X/ LINE M.B. The social scientist and his information needs. 
IV: Library Associetion Reference, Special and Information 
Section. Proceedings of the 16th Annual Conference, 1968. 
London, The Section, 1968, s. 10-18.
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Zaprezentowane przez Hogei\-eg-de Heart tezy Ralpha Adama 
dotyczy bardziej orgenizacji działalności informacyjnej i kształ
towania się potrzeb użytkowników serwisów z zakresu nauk społecz
nych, niż własności samych tych nauk. M.in, Ada^m zwraca uwagę 
na kształtowanie się zapotrzebowania na informację z zakresu 
nauk społecznych w społeczeństwie, wyróżniając poza naukov,'cami 
sześć podstawowych kategorii użytkowników; pracowników adminis
tracyjnych /administrators/, działaczy politycznych /policy 
makers/^pracowników przemysłu i bankowości /businessmen/, dzia
łaczy społecznych /social workers/ oraz prav*ników /lawyers/,
Każda z tych kategorii wyma-ga innej obsługi informacyjnej .ocze
kuje innego rodzaju danych, co powoduje konieczność dużego zró
żnicowania form informacji wyjściowych/od danych niemal surowych 
aż po wysoce skondensowane lub spopularyzowane opracowania czy 
podsumowania^^,

R. Adam formułuje także wnioski dotyczęce zachowań infor
macyjnych naukowców, specjalizujęcych się w zagadnieniach nauk 
społecznych, których niejako rozwinięcie stanowię dalsze roz
działy omawianej pracy. Tematem ich jest szczegółowa charakte
rystyka źródeł informacyjnych z zakrasu nauk społecznych, pro
cesów przepływu informacji, jej rozmiaru i przyrostu, problemów 
zwięzanych z organizację wyszukiwania informacji or-az jej wyko
rzystania przez różne kategorie potencjelnych użytkowników.

Charakterystyka ta stanowi równoczaśnie bardzo ciekaivy 
przeględ v“/yników prowadzonych w ostatnich latach bada n, do tycz ę- 
cych informacji w naukach społecznych. Autorka uwzględniła głów
nie badenia prowadzone w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczo
nych /OlSISS-Project, badania Aslib Social Sciences Group z 
1971 r., badania nad projektem organizacji przepływu informacji 
z zakresu psychologii prowadzone przez American Psychological 
Association - APA/PSIEP Д963, kontynuowane jeszcze badania Sohn 
Hopkins Univarsity' Center for Research in Scientific Communica
tion, INFROSS /Information Requirements of the Social Science/ - 
Projact,opracoweny w Bath University и latach 1967-1971, EISSWA

X  /^AOAM R. A world information system for the social sciences, 
V.slib Proceedings‘•1975, nr 7/27/, s. 236-293.
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/Experimental Information Services in two Social ivelfare Agen- 
cies/-Project , pracu;jęcy w latach 1977-1980 »i Wiltshire Libra

ry/.
l^ydaje się jednak, że wskazane przez Hogeiveg-de Haart vinio- 

ski mają charakter uniwersalny, toteż ograniczenie przeglądu do 
badań anglosaskich nie ma tiiiększego znaczenia. Dov;odatn na to 
jest choćby wyraźna zbieżność danych prezentowahych przez Hoge- 
weg-de Haart i danych zawartych w pracy Czesława Dejnarowicza 
"Literatura naukowa - uczeni - wydawcy" /V^aгszawa: PV'/N 1980/.
Ha przykład, zarówno w jednej jek i w drugiej pracy zwraca się 
uwagę na preferowania przez naukowców nieformalnych kanałów in
formacji, co szczególnie w naukach społecznych wynika-z niezado* 
walajęcego poziomu senvisów informacyjnych. Charakterystyczne 
jest, że praktycznie Jedynym formalnym źródłem informacji poda
wanym zarówno przez polskich, jak i anglosaskich respondentów 
sę indeksy cytoweń. Pojawia się tutaj jeszcze jeden ważny prob
lem, praktycznie jedynie zasygnalizowany przez Hogeweg-de Haart 
- problem bardzo zróżnicowanej i trudnej do klasyfikacji termi
nologii nauk społecznych. Zagadnieniami tymi zajmuje się licz
na grupa badaczy, toteż autorka poprzeatała na odesłaniu do 
istotniejszych prac pozostawiajęc problem pravfie bez komentarza.

Charakterystyka źródeł informacji, kanałów przepływu da
nych, wyszukiwania informacji oraz wykorzystania serv/lsów infor
macyjnych przedstaxviona została w formie analizy analogicznych 
zjawisk w naukach społecznych, humanistyce 1 naukech ścisłych. 
Zaobserwoweno m.in. blisko th^ukrotnie szybszy wzrost literatu
ry /zarówno wydawnictw clęgłych,Jek i monografii/ z zakresu 
nauk społecznych od wzrostu literatury z zakresu nauk ścisłych 
i stosowanych oraz nie notowanę w naukach ścisłych i stosowa
nych aktywność wydaivnictw efemerycznych czy wykazów statystycz
nych vj zbiorach informacyjnych z zakresu nauk społecznych. Cie
kawym spostrzeżeniem jest także podobne zachowywanie się niektó
rych dyscyplin społecznych i nauk ścisłych /np. psychologii/ 

oraz innych dyscyplin społecznych i nauk humanistycznych /np. 
stopień wykorzystania monografii w socjologii i litaraturoznaw- 
stwie/. Należy jednak pamiętać - jak podkreśla Hogeweg-da Haart 
za Vi/,D. Gervey'em, N. Linem i C.E. Nelsonem - ża szukanie daleko
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idących podobieństw zarówno pomiędzy poszczególnymi dyscypline- 
mi nauk społecznych, iak i pomiędzy naukami społecznymi a nau
kami ścisłymi, stosowanymi czy humanistyką prowadzi na ogół do 
niebezpiecznych uproszczeń. Uogólnienie takie z reguły maskuje 
jedynie istotne różnice pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami, 
toteż w pracach nad organizacją serwisów informacyjnych należy
bardziej zwracać uwagę na to co odmienne, aniżeli na często po-' 

x/zorne podobieństwo * ,
’.V omawianej pracy znaleźć można wiele wniosków oczyivistych 

/np. zróżnicowanie usług informacyjnych odpowiednio do kategorii 
korzystających z nich grup społecznych/, wiele jest jednak spo
strzeżeń oryginalnych i ciekdwych. Istotnym walorem opracowania 
wydaje się jego pragmatyczny charakter, co czyni zeń pozycję 
szczególnie wartościową dla osób zajmujących się projektovianiem 
systemów informacyjnych dla nauk społecznych, "i chwili kiedy za
równo w Polsce /projekt Nadrzędnego Tezaurusa Nauk Społecznych 
opracowany przez OIN PAN/, jak i na forum międzynarodo^wym /pra
ce nad-Mliędzynarodowym Systemem Informacyjnym Nauk Społecznych 
krajów R'.VPG oraz prace dotyczące włączenia nauk społecznych do 
projektu UNISIST/ prowadzone są liczne badania nad informacją 
naukową z zakresu nauk społecznych oraz podejmowane próby two
rzenia serwisów informacyjnych obsługujących tę grupę nauk. 
zwrócenie uwagi na pracę H.P. Hogeweg-de Haart wydaje się bar
dzo pożyteczne.

Barbara Sosińska

’̂ /g a r v EY w , D. , LIN N.. NELSON C.E. Communication in the physical 
and the social sciences ; the processes of disseminating and 
assimilating information differ in these two groups of scien
ces. “Science" 1970, 5963 Dec. s: 1166-1175,
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TEZAURUS KEDYCYNY SPORTOWEO

Zmiana funkcji sportu w życiu społecznym, jaka wyraźnie 
zaznacza się od połowy dwudziestego wieku, pocięge za sobę o- 
grcmny wzrost literatury naukowej z zakresu teorii sportu, 
wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej, medycyny aportowej, 
psychologii i socjologii sportu, antropologii, biomechaniki, 
fizjologii czy biochemii sportu, e tskże zagadnień legislacji 
i organizacji działalności sportoivej. Internstional Associa
tion for Sports Information /lASI/ szacuje, iż rocznie ukazuje 
się na świecie około 25 000 - 35 000 artykułów i monografii o 
tematyce sportowej, z czsgo 5000 - 6000 pozycji to literatura 
naukowa. Czwarta część tych publikacji, a więc około 1500 po
zycji rocznie dotyczy medycznych i psychologicznych aspektów 
sportu, przy czym tutaj właśnie zaznaczS się najbardziej dyna
miczny wzrost liczby publikacji z badań naukowych. W tej sytu
acji szczególnie podkreślana jsst potrzeba tworzenia sprawnych 
serwisów informacyjnych, s więc także konstruowania sprawnych 
języków informacyjnych, ułatwiajęcych selekcję i szybki dostęp 
do informacji sportowaj.

Oo roku 1960 istniały na świście zaledwie trzy komputero
we ośrodki informacji sportowej: Bundesinatitut fOr Sportwis- 
senschaft w Kolonii^prowadzęcy od 1970 roku bazę danych 
SUSIS, Information Retrieval System for Sociology of Leisure 
and Sport /SIRLS/, zsinstalowany w 1971 roku na uniwersytecie 
Waterloo w Ontario oraz Sport Information Recourse Centre 
/SIRC/, zsłożony w 1973 roku w Ottawie. Mimo wzrastającego za
potrzebowania na informację sportowę i jej szybkę dystrybucję, 
w dalszym cięgu praktycznie brsk zadowalajęcego specjalistycz
nego języka informacyjnego, którego istnienie Jest przecież 
jednym z podstawowych^ warunków usprawnienia procesów informa
cyjnych. Informacja sportowa dostępna jest, poza wspomnianymi 
trzema ośrodkami, poprzez bazy informacji medycznej /MEDLARS, 
Excsrpta Medica/, nauk przyrodniczych /BIOSIS/ czy psychoiogi-
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сгпусп /Psychological Abstracts, Social Scisearch/, operu^J^ce 
językami informacyjnymi nie przystosowanymi do opracowania in
formacji sportowej, a tvięc umożliwiajęce jedynie stosunkowo 
płytkie indeksowanie. Aby lukę tę ;'vypełnić,w wielu krajach pod
jęto prace zmierzające do skonst ruoivania j ęzyka* specjalistycz
nego, obejmującego wszelkie zagadnienia wchodzące w skład tzw, 
nauki a sporcie i v*/ychowoniu fizycznym,

"Verzeichnis Sportmedizinischer Schlagwftrter"^'^ jest słow
nikiem języka deskryptorowego,opracowanego dla potrzeb własnej 
bazy informacji sportowej przez Bundesinstitut fOr Sportwissen- 
schaft vj Kolonii. Stanowi on pierwszą część ogólnego tezaurusa 
sportu i nauki o sporcie, przygotowywanego w tym ośrodku i rów
nocześnie jest wyciągiem z kompletnego tezaurusa “Sportmedizin", 
opracowywanego również przez pracownika Bundesinstitut fQr 
Sportwissenschaf t, prof. dr. med. Emila-Josefa Klausa.

Tezaurus zawiera okoio 2000 haseł z zakresu medycyny spor
towej i dyscyplin z nią związanych/poszczególnych dyscyplin 
nauk biologicznych, biofizyki, biochemii i psychologii/, upo
rządkowanych według własnego schematu klasyfikacyjnego w częś
ci systematycznej oraz według kryterium formalnego w części 
alfabetycznej, pełniącej pomocniczą funkcję indeksu do części 
systematycznej. Spis haseł opracowany został w oparciu o 10-le- 
tnią praktykę indeksowania literatury z zakresu medycyny spor
towej. Niestety przedmowa tezaurusa nie wyjaśnia ne bazie Ja
kiego języka przeprowa.dzano to indeksowanie, można jedynie 
przypuszczać , że był to język swobodnych słów kluczoivych, z 
którego ivyeliminowano hasła pojawiające się stosunkowo rzadko.

Zasady opraco'wanie omawianego tezaurusa znacznie odbiega
ją od reguł przyjętych w normie ISO/2788 Documentation - Guide
lines for the Establishment and Development of ^!onolingual The
sauri; stosowane w nim rozwiązania są unikalne, praktycznie 
V/ polskich tezaurusach nie spotykane. Zabiegi te zmierzają ku 
maksymelnerau uproszczeniu posługiwania się tezaurusem i choć

^'^VE.iZEICHNlS Sportmedizinischer Schlagwórter. Oprać. E. Emier- 
kanian, I. Koch, G. Oellerich, KOln; Bundesinstitut fOr Sport- 
v;issenschoft 1978, 91 s.
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niev'vetplilvie cel ten został osiągnięty, zastrzeżenia może bu
dzić jednak pewne ograniczenie możliwości takiego słownika ja
ko instrumentu wspomagającego niejako system kojarzenia pojęć 
■użytkownika poprzez podawanie expliclte relacji semantycznych 
zachodzących pomiędzy poszczególnymi jednostkami leksykalnymi. 
Należy tutaj zaznaczyć, że prezentowany tezaurus Jest zgodny z 
"zaleceniami Deutsche Normę DIN 1463 Richtlinien ftlr die 
Erstellung und Weiterentwicklung von Thesauri, która pozosta
wała nieco więcej swobody autorom tezaurusów w kształtowaniu 
struktury słownika, eniżeli norma międzynarodowa.

Słownictwo tezaurusa

Wspomniano wcześniej, iż w procesie gromadzenia terminolo
gii autorzy tezaurusa wykorzystali wieloletnię praktykę sivobod- 
nego indeksowania dokumentów z zakresu medycyny sportowej,a więc 
posłużyli się tzw. metodą analityczną. Poza wspomnianym projek
tem kompletnego tezaurusa medycyny sportowej przygotowywanego 
przez E.O. Klausa, nie powołano się na żadne inne źródło słow
nictwa .

Porównywanie form deskryptorów z zaleceniami polskimi czy 
międzynarodowymi budzi pewne wątpliwości ze względu na specyfi
kę form leksykalnych języka niemieckiego. Chodzi tu przede 
viszystkim o'tzw. deskryptory w ieloivy razowe i zasady ich akcep
tacji. Większość deskryptorów o strukturze rzeczownikowo-przy- 
Eiiotnikowej lub rzeczownikowo-rzeczownikowej występuje tu w for
mie jednowyrazowej. Omówione zosteną więc jedynie te nieliczne 
przypadki, kiedy część określejąca, zawężająca znaczenie rze
czownika w formie nominalnej, występuje w postaci odrębnego wy
razu.

W tezaurusie występują trzy rodzaje wielowyrozok-jych des
kryptorów /nie więcej niż trójvj^'razowych/. Pierwszy ma struktu
rę: rzeczownik, przymiotnik. Przymiotnik wskazuje z reguły kie
runek, lub położenie obiektu v/zględem pewnego punktu odniesie
nia. Tego rodzaju deskryptory występują głóivnie wśród słow
nictwa anatomii bądź związanego z anatomią, na przykład;
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в B ’.EGU NGSAP PA RAT 
EXTREMITAT, OBERE 

ARM
OBERARM
UNTERARM
HAND
FINGER

EXTREMITAT, UNTERE'
' BEIN

OBERSCHENKEL
UNTERSCHENKEL
WADE
FUSB I

ZEHE
HERZ

ATRIUM
ATRIUM. RECHTES 

VENTRIKEL
VENTRIKEL, RECHTER 
VENTRIKEL, LINKER

/Aparat ruchotvy/
/Kończyny, górna/

/Ręka/
/Ramię/
/Przedramię/
/Dło ń/

/Palec ręki/ 
/Kończyny, dolne/

/Noga/
/Udo/
/Podudzie/
/Łydka/
/Stopa/
/Palec u nogx/ 

/Serce/
/Przedsionek/

/Przedsionek, prawy/ 
/Komora sarca/

/Komora serca, prawa/ 
/Komora serca, lewa/

Drogę grupę deskryptorów wielowyrazowych stanowię nazi*/y 
łacińskie stosowane w medycynie i zeakcaptowane przaz język 
informacyjny, na przykład:

GELENKERKRANKUNG /Choroby sta-.vóvv/
CHONDROPATHIE

CHONOROPATHIA PATELLAE 

ARMMUSKULATUR /Mięśnie rąk/
OBERARMMUSKULATUR /Mięśnie remiania/

M. BICEPS B R A C H U  
BEINMUSKULATUR

OBERSCHENKELMUSKULATUR 
M. GUAORICEPS FEMORIS 
M. VASTUS LATERALIS 

MYOPATHIE
MYOSITIS OSSIFICANS

Trzecia grupa deskryptorów wielowyrazowych to wyrażania 
o strukturze. rzeczownikov#o-rzeczownikowej , występujęca w dv/óch

/Mięśnie nóg/ 
/Mięśnie uda/

/Choroby mięśni/
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wariantach ortograficznych: z oddziela ięcym wyrazy przecin
kiem /analogicznie jak w grupie pierwszej/, lub z łączącym wy
razy myślnikiem:

NERVENSYSTEM, PERIPHERES
k a p a z i t At , a e r o b e

HERZ-KREISLAUF-SYSTEM
HERZ-KREISLAUF-ANPASSUNG

Deskryptory wielowyrazowe stanowią zdecydowanę mniejszość, 
należy jednak pamiętać, iż jeet to w dużym stopniu osiągnięte 
dzięki specyficznym regułom morfologicznym języka niemieckiego.

Poza wyrażeniami jedno- lub wielowyrazowymi języka niemiec
kiego i łaciny, deskryptorami sę także specyficzne akronimy, np, 
EKG /jako synonim podane jest pełne brzmienie wyrażenia - Ele- 
ktrokardiogram/. Dopuszcza się także stoaowanie deskryptoróv< o 
charakterze nazw kodów mieszany'h, np. PCW 170.

Struktura tezaurusa

“Verzeichnis Sportmedizinischef? SchlagwOrter", jak wspom
niano, składa się z dwu części: podstawowej - systematycznej i 
pomocniczej - alfabetycznej. Część systematyczna oparta zosta
ła na oryginalnym schemacie opracowanym przez’Bundesinstitut 
fClr Sportwisaenschaft. Klasyfikuje on pojęcia w 39 działach, 
z których pierwszy i ostatni maję charakter ogólny - Medizi- 
nische Diaciplinen /dyscypliny medyczne/ i Allgeraeine Begriffe 
/pojęcia ogólna/ - pozostałe natomiast grupuję pojęcia w kie
sach odpowiadających podziałowi anatomicznemu - np.KOrperteile 
/części cięła/, Bewegungsapparat /aperat ruchowy/, Skelett 
/szkielet/, Gelenke /stav/у/ itd, - orez klesyfikacji praktyki 
medycznej - np. Oiagnostiache Verfehren /postępowanie diagnos
tyczne/, Terapeutische Verfahren /postępowanie terapeutyczne/, 
Krankheitsbilder /obraz choroby/. Wydzielono także kilka dzia
łów odpowiadajęcych specyficznym aspektom medycyny w kontekście 
działalności sportowej - np. Sportverletzungen /urazy sportowe/, 
Sportunfalle /wypedki sportowe/. Sport und Umwelt /sport i śro
dowisko/, Sport und Farmakologie /sport i farmakologia/, Arbeits- 
und Sozialmedizin /medycyna pracy i medycyna społeczna/.
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Scfiemat klasyfikacji zaproponowany przez Bundesinstitut 
jest ogromnie lakoniczny i prosty. Dla nieprzygotowanego użyt
kownika posługiwanie się nim nie przedstawia niewątpliwie żad
nych trudności, tym niemniej tworzenie blisko czterdziestu 
równorzędnych - jak wynika ze struktury schematu - kies, w 
żaden sposób ze sobę niepowiązanych logicznie i z punktu wi
dzenia- logiki wyraźnie niewspółmiernych, może budzić pevjien 
niepokój. Na tym samym poziomie podziału znajduję się bov#iem 
klasy pojęć Somatische Anthropologie /antropologia somatyczna/, 
Kflrperteile /części ciała/, Sehnen /ecięgna/, Blut /krew/. Re
habilitation /rehabilitacja/ i Arbeits- und Sozialraedizin /me
dycyna pracy i medycyna społeczna/.

Ogólna charakterystykę przyjętej w tezaurusie systematyki 
jest dosyć trudna; posiada ona pewne cechy monohierarchii w 
ramach węakich gniazd tematycznych. Gniazda ta, których liczba 
jest różna w poszczególnych klasach, przypominaj? w pewnym sen
sie fasety, v/ydaję się jednak dobierane w sposób przypadkowy: 
brak .tu jakiejś metody wspólnej dla całego opracowania. Nale
żałoby przy tym dodać, że znelezienie takiej metody przy za
proponowanym wyborze klas podstawowych byłoby raczej trudne,
0 ile można znaleźć podobnę płaszczyznę podziału pojęć w ra
mach klas, np. Bander /więzadła/ i Sehnen /ścięgna/, czy Ner- 
vensystem /systam nerwowy/, Skalett /szkielet/ itp., v/ykorzys~ 
tujęc zasadę grupowania pojęć dotyczących budovr/ danego obiak- 
tu /czy np. w przypadku składu krwi/ vi jadnym gnieżdzie tematy

cznym, a pojęć związanych z patologię i terapię tego obiektu w 
drugim gnieżdzie tematycznym, o tyle niemożliwe jest przyjęcie 
tego rodzaju zasad podziału w obrębia takich klas,jak Somati
sche Anthropologie /antropologia somatyczna/, Krankheitsbilder 
/obraz choroby/,czy Terapautische Varfahren /postępowanie ta- 
raoeutyczne/. Dlatego też sansowne wydawałoby się oddzielenie 
od siebie tych co najmniej dwóch różnych typów kies i nietrak- 
tovvanie ich jako wzajemnie równorzędnych.

W omawianym schemacie zaskakuje dwukrotne zaszeregowanie 
klasy podstawowej Blut /krew/, która po raz pierwszy v/ystępu- 
je po klasie Kreislauf /krążenia/ i oddzielona jest od pow
tórnego vjystępienią klasę Gasstoffwechsel /układ trawienny/.
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Sytuacja ta Jest jednak do tego stopnia dziwna 1 nieuzasadnio
na że przypuszczać należy, iż wkradł się tu jakiś błęd pagina
cji. Przypuszczenie to znajdują w pewnym sansie potwierdzenie 
choćby w tym, że obie części klasy Blut sę rozłączone i wy- 
raźnia druga sprawia wrażenie końcówki pierwszej.

Omóv/ienie części systematycznej wymaga jeszcze kilku u- 
wag dotyczących formalnej strony propono:-#anej klasyfikacji,gdyż 
zastosowane rozwiązanie spotykane jest raczej rzadko. W części 
tej występują trzy rodzaje wyrażeń: pisane wersalikami nazwy 
klas podstawowych, których nie wolno używać do indeksowania, 
deskryptory włączone do hierarchii układu oraz wyrzucone nie
jako poza tę hierarchię synonimy poszczególnych deskry-ptorów, 
np.

SaiATISCHE ANTHROPOLOGIE 
Anthropomet rie 

Кб г per ba u 
KOrperbaudaten 
Schulterbreite 
Brustumfang
HOft breite 
HOftumfang
Beckenbrei te 
Belnlange 

Handwurzelbreice 
KOrperhOhe 
KOrperoberflachę

Sometometrie

Tak więc, część systematyczna uwzględnia ćIyjb rodzeje rela
cji pomiędzy rejestrowanymi wyrażeniami: relacje hiererchiczne 
oraz relacje synonimii lub quasisynonimli. Relacje hierarchicz
ne oznaczane są wcięciami, przy czym nie wprowadzono rozróżnie
nia na zależności generyczne i mereologiczne. Często też spoty
ka się tu utożsamianie różnego typu relacji skojarzeniowych z 
ralacjemi hierarchicznymi, np. Anthropometrie - KOrperbau, co 
niawątpliwie jest konsekwencją rezygnacji z wyodrębnienia za
leżności asocjacyjnych i dążenia do sklasyfikowanie całego ma
teriału językowego w sztywnej strukturze hiererchicznej.
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Obecność wyrażeń synonim!cznych w części systematycznej 
tezaurusa vr/daje się dosyć zaskakująca, chociaż ze względu na 

częste występowanie tzw. umownych wydrążeń ekwiwalentnych, a 
więc quasisynonimdw, może ona ułatwić użytkownikowi poprawne 
formułowanie charakterystyk lub instrukcji wyszukiwawczych. 

Relacje synonimii sę oznaczane także w alfabetycznej części 
tezaurusa, tak v#ięc materiał językowy zawarty w obu częściach 
słownika różni się jedynie tym, iż w części systematycznej 
wprowadzono dodatkowo nazwy klas podziału podstawowego, które 
nie występuję w części alfabetycznej. Rozwięzanie takie jest 
prawdopodobnie wygodne, jekkolwiek chyba nieekonomiczna.

Część alfabetyczna tezaurusa skonstruowana jest na zasa
dzie indeksu do części systematyczłiej: każde zavjorte vj niej 
wyrażenie wyposażone jest w numer strony części systematycz
nej, na której występuje w kontekście całego układu hierarchi
cznego. V/yrazenia synonimiczne także odsyłaję do strony, a nie 
do odpowiadniego deskryptora, z tym że wyposażone sę w symbol 
/3/ oznaczający, iż zostały uznana za synonim deskryptora. 
Znalezienie potrzebnego wyrażenia języka informacyjnego wyma
ga więc bezwzględnie odnalezienia odpov/iedniego fragmentu sche
matu klasyfikacyjnego. W części alfabetycznej żadnej innej in
formacji użytkownik nie znajdzia, wobec czego jest niejako zmu
szony do korzystania z podstawov/ej części tezaurusa. *V ten spo
sób autorzy słownika zabezpieczyli się przed bardzó często spo
tykanymi błędami w indeksowaniu, spowodowanymi korzystaniem je
dynie z łatwiejszej w użyciu części alfabetycznej, a przy tym 
zminimalizowali ivysiiek, jaki użytkownik musi włożyć w przeszu
kanie części systematycznej.

Zachodnioniemiecki tezaurus medycyny sportowej jest słow
nikiem bardzo funkcjonalnym o prostej, wręcz lakonicznej struk
turze, która decyduje o jego atrakcyjności. Z tego względu chy
ba warto zwrócić na niego uwagę v/szystkim, którzy buduję tego 
rodzaju słowniki języków informacyjnych. Jest to propozycja 
ciekawa, choćiaż budzi pewne zastrzeżenia. Należy zaznaczyć 
jednak, że w przedmowie do tezaurusa 3. Lachenicht, dyrektor 
Bundesinstitut fOr 3portwissenschaft w Kolonii, zastrzegł, iż 
praca ta ma charakter eksperymentalny i jej autorzy nie maję
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ambicji przedstaivienia univjersalnej i póprawnej 2  punktu widze
nia tradycji medycyny naukowej klasyfikacji pojęć medycyny spor

towej.

Barbara SosirSsk

KOMPUTERY W BIBLIOTEKACH

W 19Б0 Г. ukazała się księżka Dennifer E. Rowley "Cor.- Ui— 
ters for libraries", wydana Jak i pozostałe pozycje z. serii 
“Outlines of modern łibrariansbip" przez wydawnictwo Clive 
Bingley Ltd w Londynie /wydawnictwo to jest członkiem KG Sr 
International Publishing Group/^''^.

Księżki 2  serii "Outlines modern librarianship" sę to 
podręczniki wprowadzające vj określonę problematykę z zakresu 
bibliotekoznawstiva: sę one przeznaczone dla studentów biblio- 
tekoznawstwe.

“Computer for libraries" jest krótkim wprowadzeniem do 
problematyki komputeryzacji procesów informacyjnych. Świado
mie użyto tu określenie.procesy informacyjne, e nie bibliote
czne, bo tematyka dzieła w istocie wykraczs pozę procesy maję— 
ce miejsce iv bibliotekach.

Księżka składa się z 13 rozdziałów. Sześć pierwszych ko
lejnych rozdziałów poświęcone jest w zasadzie problematyce o- 
gólnej elektronicznego przetwarzania danych. Dotyczę one:

- planowania i projektowania koroputerov/ych systemów bibliote
cznych,

- sprzętu informatycznego wykorzystywanego do przefwarzania 
danycn,

- struktury danycn 1  oprogramowania,
- bazy danych,
- systemów wyszukiwania informacji.

^‘'^ROWLEY Dennifer E. : Computers for libraries. London: Clive 
Bingley, 1980, 159 s.
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Pozostałe rozdziały dotyczą konkretnvch spasooovv wykorzy
stania komputerów w systemach informscyjnych. Chodzi tu głów
nie o tworzenie bieżących serwisów informacyjnych przeznaczo
nych dla konkretnego odbiorcy /current awareness services/, 
wyszukiwanie retrospektywne, tworzenie indeksów różnego rodza
ju, systemy gromadzenie, katalogowania i udostępniania wszel

kiego- rodzaju dokumentów /głównie vvydawnictw zwartych i ciąg
łych/.

Oczywiście, stosunkowo szczupłe rozmiary książki nie po- 
z'.voliły na dogłębne omówienie wszystkich tych tematów, flie by
ło to zresztą zamierzeniem autorki. Skoncentrowała się ona 
głównie na zagadnieniu - gdzie i w jaki sposób wykorzystywana 
jest obecnie technika informatyczna w działalności informacyj
nej. W poszczególnych częściach książki pokazano konkretne 
przykłady zastosowania komputerów i omówiono zasady, których 
należy przestrzegać przystępując do komputeryzacji. Dalszą 
wiedzę może czytelnik zdobyć odwołując się do pozycji figuru
jących w zestawach zamieszczonych na końcu każdego rozdziału 
w postaci tzw. lektury uzupełniającej. Doboru dokonano nie
zwykle starannie, kierując się przede wszystkim oczekiv/aniem 
czytelnika pragnącego w możliwie najkrótszym czasie zapoznać 
się bliżej z omawianym tematem. iTybór kilku zaledwie tytułów, 
które pozwoliłyby zorientować się w istocie problemu, ukazać 
stan aktualny i wreszcie wskazać zasadnicze kierunki rozwoju 
wcale nie jest lativy, jeśli weźmiemy pod uwagę rozmiar piś- 
miennictv^a w języku angielskim na temat komputeryzacji proce
sów informacyjnych /np, lista znaczących publikacji dotyczą
cych tylko systemów automatyzecji udostępnienia zbioróvł skła
da się obecnie z ponad dwustu pozycji/. Dednak właśnie z tego 
względu właściwy dobor literatury jest nlezivykle istotny dla 
czytelnika.

Można z całą pewnością stwierdzić, że autorkę podołała 
temu zadaniu, aczkolwiek wskazywane pozycje są w przeważeją- 
cej mierze dziełem autorów angielskich. Brakuje w zestawach 
niektórych pozycji amerykańskich, które dzięki swemu poziomo
wi powinny się tu zneleżć; na przykład całkowicie pominięto 
publikacje takiej klasy specjalisty jak Gerald Sslton.
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^Dzd-iiały dotyczgce ogólnej problematyki przetivarzania 
danych zostały opracowane w sposób dosyć pov«ierzchov.'ny, tak że 
można poprzestać jedynie na ich przejrzeniu, sięgając jeżeli 
■się to okaże konieczne do właściivych pozycji z serii "Informa
tyka" wydawanej przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, albo z 
serii "Biblioteka Informatyki" vjydawanej przez Pansfwowe 'wy
dawnictwo Naukowe.

Na uwagę zasługuje część traktujęca o konkretnych zasto
sowaniach komputerów, W rozdziale na temat baz danych, oroswia- 
jęcym przede wszystkim bazy typu bibliograficznego, autorka 
przedstawię sposoby korzystania z baz, ich tworzenia, wreszcie 
zamieszcza krótkie charakterystyki niektórych baz obecnie 
funkcjonujęcych. Stosunkowo wiele miejsca zawiera opis formatu 
HARC i kwestia jego kompatybilności z innymi formatami.

Rozdział poświęcony bieżęcym serwisom omawia głównie SDI. 
VV jednym z podrozdziałów podano ilustrujęc przykładami zasady 
konstruowania profili. Następny podrozdział zawiera opis sys
temu ASSASSIN /Agricultural Syatem for Storage And Subsequent 
Selection of Information/ jako przykładu ADI. Dosłownie kilka 
zdań poświęcone jest SOI realizowanym w trybie on - line. Na 
koniec autorka wspomina jeszcze o pewnych rodzajach SDI /Group 
SDI i Standard SDI/ podajęc jak zwykle przykłady, porównując 
ceny niektórych sarwisów itp.

Dowodem niezbyt fortunnego czasami układu księżki jest 
osobny rozdział o systemach wyszukiwania retrospektywnego.
Jest on tak mocno zwlęzeny z problematykę bez danych, poza tym 
autorka tak często odwołuje się w nln włeśnie do rozdziału o- 
mawlajęcego bazy danych, że chyba powinian być potraktowany 
jako podrozdział tegoż.

Po obszernym wstępie omawiającym kryteria 1 eposoby wy
szukiwania, zeprezentowano przykłady pekietów oprogramowania 
służęcych do obsłbgi baz /FIND - 2, STAIRS itp./. Najobszer
niejsze fragmenty rozdziału dotyczę opisów konkretnych syste
mów, Sę to m.in.: OIALDG. IRS, SDC ORBIG. BLAISE, EURONET 
i PRESTEL. Jak wiadomo baza tago ostatniego nie zawiera da
nych o charekterze naukowym; sę to głóivnie informacja hand
lowe, sportowe, turystyczne, polityczne itp.
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w następnym rozdziale omówiono sposoby tworzenia i użyt

kowania indeksów typu KWIC, К Ш С .  KWIT i KWAC. Autorka prze
prowadza tu pobieżne porównanie zalet i wad poszczególnych 
typów indeksóv4. Szerzej omówiono indeksy PRECIS i BTI /Bri
tish Technology Index/.

Najlepiej opracowany fragment książki stanowię rozdziały 
dotyczęce r/ykorzystania komputerów w procesach gromadzania,ka
talogowania i udostępniania dokumentów. Zwrócono szczególną 
uwagę na zakres możliwości posługiwania się technikę informa
tyczną w realizacji wymienionych wyżej procesóv<. Vi sposób bar
dzo ogólny omówiono budowę i zasady działania systemów. Brak 
informacji o organizacji zbiorów, o ich rozmiarach, o kosztach 
komputeryzacji, jak też jednoznacznych argumentów, które prze
konywałyby o konieczności i opłacalności stosowania informaty
ki w bibliotekach. Natomiast opisano poszczególne działające 
systemy. «V przypadku systemów katalogowania przedstawiono sto
sunkowo szczegółowo procesy składające się na pracę BLCHP Li
brary Services Ltd. /Birmingham Libraries Cooperative Mechani
sation Project/. Opis siedmiu etapów,na które zostały podzie
lone owe procesy pozwala w dostatecznym stopniu zapoznać się 
z techniką wprowadzania książki do zbiorów w systemie skompu
teryzowanym, aczkolwiek przedstawienie tego w postaci odpowie
dnich schematów blokowych ułatwiłoby znacznie śledzenie całe
go procesu. Podane zosteły też przykładowe koszty-eksploata- 
cji podobnych systemów.

Inne przytaczane przykłady dotyczą systemów BLAISE, 
SWALCAP, Lancashire County Libraries i systemu OCLC Inc. Przy 
czym podaje się tu głównie informacje o ich wielkości, zasię
gu i o tym. które procesy realizowana są w trybie on-line, a 
które w trybie off-line.

iv rozdziale zawierającym opis funkcjonowania systemów 
automatyzacji udostępniania zbiorów wiele miejsca poświęcono 
specjalnym konfiguracjom sprzętowym wykorzystywanym w tego 
typu systemach. Urządzenia takie produkuje się specjalnie dla 
potrzeb bibliotek. Chodzi tu głównie o systemy AL5, Plessey 
i Telepen. Niestety nie podano ani cen tych urządzeń, ani ich 
charakterystyk technicznych. Bako przykłady p/ykorzystano New 
University of Ulster Library /oparty na urządzeniach typu
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Plesscy/, John Rylands University Library of Manchester /sys- 
ten: Telepen/, S'.VALCAP /system ALS/, Edinburgh City Libraries 
/Plessoy IV trybie off-line/, Derbyshire Country Libraries 
-/ALS/. Kilka stron rozdziału traktuje о v/ykorzys taniu syste
mów informatycznych w wypożyczeniach międzybibliotecznych.

Końcowy rozdział księżki dotyczy procesów gromadzenia 
i opracowania v/ydawnictw cięgłych. Specyfika tego typu wydaw
nictw spraivia wiele kłopotów zarówno bibliotekom tradycyjnym 
jak i tym, które stosuję już komputery. Oednak autorka stara 
się udowodnić, że komputeryzacja jest w tym przypadku szcze
gólnie atrakcyjna. Rozdział zawiera krotkę charakterystykę 
poszczególnych podsystemów /gromadzenie, opracowania, udos
tępniania/ oczywiście uwzględniając wiedzę, którę czytelnik 
nabył czytajęc poprzednie rozdziały.

Oako przykłady wykorzystane zostały systemy: CONSER 
/Conversion of Serials Records/, International Serials Data 
System i system Newcastle University Library,

.1/ sumie powstał krótki, wprowadzający w problematykę 
komputeryzacji procesów informacyjnych podręcznik, traktują
cy powyższe zagadnienia prawie wyłącznie od strony pracowni
ka systemu informacyjnego. Dla przyszłych bibliotekarzy zos- 
tał też przeznaczony. Na pewno nie można uzyskec zen wiedzy 
praktycznej. Pozwala on jednak zapoznać.się ze zjawiskiem 
komputeryzacji i jego drogami rozvjoju.

Nimo swego bardzo elementarnego i podręcznikowago cha
rakteru książka "Computers for libreries" ukazuje w sposób 
chyba nawet niezamierzony dwie sprawy: 1/ rozmiar i kierunki 
komputeryzacji w dziedzinie informacji oraz 2/ sposoby kształ
cenia bibliotekarzy za granicą. Warto pi*zy okazji dokonać po
równania z sytuacją w naszym kraju.

Z przedstawionych w omawianej pozycji przykładów syste
mów wynika, że zastosowanie komputeryzacji zmieniło całkowi
cie status pojedynczej biblioteki. Ze względnie samodzielnej, 
stale zwiększającej swoje rozmiary i coraz gorzej funkcjonu
jącej instytucji srała się one elementem potężnej, zintegro
wanej sieci informacyjnej. Sieć ta błyskawicznie się rozwi
jając /пр. DCLC, w skład którego vj 1976 r. wchodziło S45 bi-
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bliotek w 1979 г. obejraoswał już ponad 1500 jednostek przygo
towując się równocześnie do wejścia na teren Europy /obejmuje 
swym zasięgiem całe kontynenty '.

ifVszystkie te olbrzymie sieci dzięki ujednoliconym forma
tom /m.in. t'iA.RC/ i możliwością konwersji różnych formatów, 
dzięki kompatybilności używanego sprzętu, a przede wszystkim 
dzięki rozwojowi teleinformatyki i baz danych coraz ściślej 
ze sobę współpracuję, tworząc w sposób naturalny sieć świeto- 
wego systemu informacyjnego.

Polska niestety znalazłs się poza tą siecią /jeżsli nie 
liczyc udziału w systemie MEDLARS czy rozprowadzania profili 
SDI/. Trudno nam będzie do niej się włączyć, choćby ze wzglę
du na stan naszej telekomunikacji. W przyszłości będzis to 
jednak niezbęns, ponieważ jest to logiczna konsekwencja roz
woju systemów informacyjnych. Technika informatyczna wprowa
dzona została do bibliotek nie tylko ze względu na korzyści 
użytkownika, sle również, s może przede wszystkim dlatego, 
że łagodzi /nieatety nis rozwiązuje/ skutki kryzysu informa
cyjnego w samych bibliotekach, pozwala obniżyć koszty eksplo
atacji systemów informacyjnych.

Na stan telekomunikacji biblioteki wpływu nie mają. 
Dziedzina ta jest jednak tak ważna dla całej gospodarki na
rodowej, że miejmy nadzieję wreszcie zostanie doceniona. Deś- 
11 chodzi natomiast o bazy danych to jest tu wiele-do zrobie
nia już dzisiaj. Przede wszystkim należy ujednolicić formaty 
opisów katelogowych, zacząć przygotowywać dane do wpro
wadzenia na nośniki maszynoive, wreszcie zaprojektować eome ba
zy.

Trzeba też zwrócić uwagę na przygotowywanie odpovłiedniej 
kadry, która komputeryzację naszych systemów informacyjnych 
przeprowadzi i która systemy te będzie*obsługiwać. Niestety, 
sami informatycy tu nie vjystarcz.ą. Będę potrzebni biblioteka
rze, którzy przynajmniej się w tych zagadnieniach orientują. 
ICształcimy ich w tej chwili przede wszystkim na uniwersytetach 
Poznańskim, Warszav/skim i śląskim. Ze vjzględu na trudności

>«/zob. artykuł I. Klempnera; Biblioteki i służby Informacyjne 
w USA. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. "Zegadnienia 
Informacji Naukowej" 1930 nr 2/37/ s. 61-35.
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z dostępem do sprzętu informatycznego, na brak odpowiednich 
podręczników na pewno poziom tego kształcenia nie jest jeszcze 
zadowalajęcy. Może warto zastanowić się nad powołaniem w na
szym kraju podobnej serii jak "Outlines of modern librariens- 
hip“. Na przykład w latach ubiegłych wydano w niej m.in.: 
Hunter 0. Bakewell K.D.B. Cataloguing 1979;'Blunt A. Law li- 
■brarianship i960. Poza tym ukazały się również pozycje z za
kresu; bibliotek dziecięcych, bibliotak specjalnych-, muzycz
nych, medycznych, historii bibliotek, produkcji kaiężkl, te
orii klasyfikacji bibliotecznaj itp. Podobna aeria byłaby np 
pewno oczekiwana w Polsce nie tylko przez studentovj, ale i 
przez bibliotekarzy.

Mirosław Górny
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K R O N I K A

III NARAOA DYREKTORÓW CENTRALNYCH BIBLIOTEK EKONOmCZNYCH 
EUROPEOSKICH KRAOÓW SOCJALISTYCZNYCH 
Berlin, 29 «arce - 2 kwietnia 1982

Współpraca centralnych bibllotak ekonomicznych krajów so
cjalistycznych zapoczętkowana przaz Centralny Bibliotekę Ekono
miczny w Bratysławia w 1975 r. ma obecnie charakter dobrowolne
go, nieformalnego zrzeszenia bibliotek o tej samej lub zbliżo
nej specjalizacji. Na II Naradzie zorganizowanej w listopadzie 
1980 r. w Warezawia przaz Bibliotekę SGPiS uzgodniono, ża w 
1982 roku III Naradę zorganizuje Biblioteka Wyższej Szkoły Eko
nomicznej /Hochschule fOr Okononle/ w Berlinie. Narada te odby
ła się na przełomie marca i kwietnia 1982 r.

Tematem wiodęcym Narady była taza o konieczności pogłębie
nia współpracy z międzynarodowymi ayatemaml informacji, .a prze
de wszystkim z MISON - Międzynarodowym Systemem Informacji o

■

Naukach Społecznych obejmujęcym kraje socjalistyczne.
VI referacia dyrektora Biblioteki Hochechule fOr Okonomia, 

dr R. Riamar, stanowlęcym podstawę do dyskusji,rozważano możli
wość zastosowania przygotowywania danych do MISON przy zastoso
waniu automatyzacji i zorganizowania wspólnaJ bazy danych prze
kazywanych do INION na nośnikach maszynowych przez Bibliotekę 
wyższaj Szkoły Ekonomicznej w Berlinie.

W Naradzie wzięli ‘udział przedstawiciele centralnych lub 
poważniejszych bibliotek ekonomicznych z Bułgarii /3 bibllotaki
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\\yż.sz'/cb szkół ekonomicznych w Sofii, Warnie i Swisztotv/, Cze
chosłowacji /2 biblioteki centralne w Pradze i Bratysławie/,

Na O /1 biblioteka centralna - Biblioteka Wyższej' Szkoły Ekono- 
nicznej tv Berlinie/, Polski /2 biblioteki: Centralna Bibliote
ka Skononiczna - Biblioteka SGPiS i Centralna Biblioteka Sta
tystyczno/, Węgier /1 biblioteka centralna - Biblioteka Univ'cr- 
sytetu Ekonomicznego im, Karola 1'arksa w Budapeszcie/ i ZSSr!
/3 biblioteki ekonomiczne, specjalistyczne orez przedstawiciel
ka IMION/.

Zasadniczy temat Narady nie stał się Jednak tematem naj
szerzej d'/skutO'.vanym. Dominowały na Naradzie referaty i komuni
katy informujące o sytuacji bibliotek ekonomicznych, organiza
cji i budowie sieci dziedzinowych vi poszczególnych krajach. 
Trudna sytuacja, szczególnie w zakresie importu literetury za
granicznej zaznaczyła się we wszystkich krajech socjalistycz
nych. Istotne okazały się sprawy opracowania v/spólnego infor
matora o bibliotekach ekonomicznych krajów socjalistycznych i 
dalszego pogłębienia współpracy bibliotek.

iTozwaźono możliwość opracowania przez INION centralnego 
katalogu czasopism zagranicznych gromadzonych przez współpra- 
cujęce biblioteki. Postulowano rozszerzenie formy wymiany in- 
formcicji o zawartości uzyskiwanych czasopism przy zastosowaniu 
metody wymiany kserokopii spisów treści czasopism. Podniesiono 
również konieczność wielostronnej vr/miany dubletów oraz infor
macji o planach wydawnictw literatury ekonomicznej. Uznano za 
celowe wznowienie i-r/dawanie przaz Centralnę Bibliotekę Ekonomi- 
cznę w Bratysiowia "Międzynarodoivcgo Biuletynu Koordynacyjnego 
Centralnych Bibliotek Ekonomicznych krajów członkoivskich NWPG". 
W najbliższych zeszytach tego-periodyku ukażę się zbiorcze spra
wozdania z trzach do tej chwili zorganizowanych Narad.

Różnorodność form i spacyficzne dla poszczególnych krajów 
rozwiązania organizacyjne oraz znaczne różnice w zasobach i wy
posażeniu poszczególnych bibliotek uczestniczęcych w Naradzie 
nic pozwoliły na przyjęcie tezy o unifikacji działań. F-lożli- 
wości sę różne iv różnych krajach i bibliotekach. Dlatego też 
w dyskusjach dominowała autentycznie szczera chęć poszerzenia 
współpracy, wskazywano na potrzebę organizowania praktyk wy-
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F.iennych, i-.izyt i r.-ycieczek, wymianę tradycyjnych i m e  trady- 
cyjnych usług bibliotecznych i informacyjnych.

W podjętej w dniu 2 kwietnia 1982 r. uchvvale zapisano 
jednakże punkty dotyczące potrzeby uściślenia wjspółpracy z 
MISON i potrzebę zwrócenia się do Rady tego Systemu z propozy
cję uznania rangi narad centralnych bibliotek ekonomicznych 
krajów socjałistycznych jako roboczego, doradczego organu 
współprecujęcego z MISOM dla rozstrzygania specyficznych prob
lemów informacji dla nauk ekonomicznych.

Uznano również za celowe zastanowienie się nad możliwoś
ci? utworzania w ramach IFLA sekcji lub stowarzyszenia biblio
tek ekonomicznych, skupiajęcego biblioteki ekonomiczne różnych 
krajów.

Postanowiono, że następna Narada odbędzie się w 1984 roku 
w Bułgarii, a organizatorem jej będzie Biblioteka V/yżazegp Ins
tytutu Finansów w Swisztow. w celu przygotowania programu tej 
Narady, uczestnicy prześlę do końca 1982 r. propozycje tematy
czne oraz sprawozdania z realizacji przyjętych zobowięzań i 
wzajemnie świadczonych usługach.

III Naradę Centralnych Bibliotek Ekonomicznych krajów so
cjalistycznych cechowała rzeczowość dyskusji, partnerski i ko
leżeński charakter wypowiedzi, przyjacielskie nisformalne kon
takty i spotkania. Best to - Rioim żdaniem - przykład dobrej 
wzajemnej współpracy na rzecz tych samych uzytkownlkóv4, dajęcy 
impuls do podejmowania działań organizacyjnych, wymagajęcych 
pokonywania wielu trudności zwięzenych z organizowaniem imprez 
międzynarodowych.

Hannę Uniejewska
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OLGIERD UNGURIAN /1927-1981/

1 września 1981 roku zmarł w Warszawie Olgxerd Ungurian. 
Niespodziewana śmierć zabrała go przedwcześnie. Cenili go 
wszyscy, którym problemetyka informacji naukowej nie była 
obca. Ci, którzy zetknęli się z лхт osobiście, podziwiali pa
sję, z jakę stakował każdy problem, który go zafascynował. Bo 
obojętnym być po prosto nie potrafił.

Urodził się w Warszawie, 19 maja 1927 roku, gdzie uczył 
się w Liceom Francuskim, a w czasie v^ojny na prywatnych kom
pletach. ;v latach 1944-1963 przebyw/eł w Zwięzku Radzieckim, 
gdzie ukończył szkołę średnię oraz wyższe studia techniczna,
Vi/ raku 1963 wrócił do kraju i rozpoczęł pracę w nowej dla Sie
bie dziedzinie - został kierownikiem Pracowni Systematyzacji 
Dokumentów w Centralnym Instytucia Informacji Naukowej, Tech
nicznej i Ekonomicznej. Ta nowa probxematyka zainteresowała go 
na tyła, że choć miejscem pracy zwięzany z nię był tylko przez 
trzy lata /później pracoweł jako tłumacz/, to ona właśnie ivy- 
pełnxła mu całe życie naukowe. Stopień doktora nauk humanis
tycznych uzyskał na L'niwarsytecie Warszawskim w 1977 roku na 
podstawie pracy Wykorzystanie teorii klesyfikacji fasetowej 
Ranganathana do kategoryzacji polskiego nazewnictwa naukowo- 
-technicznego /die potrzeb wyszukiwania informacji/. Wcześniej 
opublikował pracę Teoria i praktyka klaayfikecji fasetowej 
S. R. Rangenathana /IINTE, 1975/. Dego pracę Wprowadzenie da U- 
niwersalnej Klesyfikacji Dziesiętnej znaję chyba wszyscy pols
cy dokumantaliści /miała one trzy wydania/. Stanov/i one bezcen
ny pomoc dla przyszłych adeptów informacji naukowej.
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Sprawy szkolenia kadry dla polskich służb informacji nau
kowej były mu szczególnie bliskie. Był organizatorem szkolenia 
kadr na kursach doskonal^jcych prowodzonych przez ClNTE, i.'ielo- 
letnim wykiadoivcy przedmiotu systemy tvyszuki^vania informacji 
na kursach organizowanych przez ,Ośrodek Informacji Naukowej 
PAN, do ostatnich chwil wykładał języki informacyjno-wyszuki- 

ivawcze w Instytucie Bibliotekoznaivstiva i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Warszawskiego, a przez iviele lat także na studium 
Podyplomowym Informacji Naukowej oraz na Studium Doktoranckim 
Podstaw Systemów Informacyjnych UIV. Wiele spośród jego prac ma 
charakter podręcznikowy, jak choćby: Podstawowe wiadomości z 
zakresu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej /wyd. I - 1967, 
ivyd. II - 1958, r.yd. III - 1974/, Systemy wyszukiwania infor
macji /wskazówki metodyczne, ćwiczenia i praco'kontrolne dla 
dwuletniego zaocznego kursu z zakresu inte, część I i II/, czy 
IVyszukiwanie informacji /zagadnienia ogólne/.

'.'/śród jego prac z dziedziny informacji naukowej nie za
brakło również pozycji o charakterze teoretycznym, spośród 
których należy przypomnieć Typologię języków informacyjnych 
/wyd.I - 1972, wyd. II - 1974/ oraz jedng z najważniejszych 
jego prao Elementy teorii języków informacyjnych /Prace OlfJ 
PAN, 1976/.

Olgierd Ungurian był cenionym specjalistę z zakresu infor
macji naukowej. IV łatach 1964-1966 był członkiem Centralnej Ko
misji Klasyfikacji Międzynarodowej Federacji FID, a od 1967 ro
ku członkiem afiliowanym tej organizacji. Od 1969 roku był 
członkiem Komisji Głóv/nej do Spraw Bibliotek Technicznych i In
formacji NOT.

Dziś już nie ma go wśród nas

Bożenna Bojar
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B I B L I O G R A F I A

ZAWARTOŚCI „ZAGADNIE]^ 
INFO RM ACJI NAUKOW EJ” 

za lata 1978 — 1982



BIBLIOGRAFIA

ZAWARTOŚCI "ZAGADNIEŃ INFORMACDI NAUKOWEO" 
ze lata 1978 - 1982

oprecowałe Marla Szoinańska

Bibliografia zawar.toścl "Zagadnień Informacji NaukowaJ za 
lata 1978 - 1982 ujmuje wazyatkia pozycje zamieszczone w poszcze
gólnych zeszytach tego czaeopiaroa od nr 1/32/1978 do nr 1/40/ 
1982.

Bibliografia zawartości "Zagadnień.Informacji Naukowej" za 
lata 1962 - 1971, tj. od początku iatniania wydswnictwa ukazała 
aię w oddzielnym numerze /ZIN rtr 1/32/1978/ i ujęto w niej wszy
stkie pozycja zamieszczone w wydawanym w latach 1962-1971 "Biu
letynie OOilN PAN", e o<f 1972 r. Jego kontynuacji "Zagadnieniach 
Informacji NeukoweJ" /w wydawnictwie zachowena Jast cięgłość nu

meracji/.
DuZe zeinteresowanie Czytelników wydanę w 1978 r. Biblio

grafię skłoniło Redakcję do opracowania Jej dalszego cięgu i 
przewidują alę w przyszłości oprecowywanie takiej Bibliografii 
dla kaZdych 10 numerów.

W Bibliografii zachowano' przyjęty w "Zagadnieniach Informa
cji NsukowaJ" podział ne: Artykuły problemowe. Materiały i przy
czynki, Recenzje i omówienia. Kronikę. W  odróżnieniu od poprzed
niej Bibliografii obecnie nie wyróżniono działu Materiały bi
bliograficzne, a dwie pozycje tego typu zamieszczono w dziale 

"Materiały i przyczynki". W poezczególnych dziełach pozycje zo- 
atały ułoZone alfabetycznie według nazwisk autorów lub według 
tytułów opracowań /w przypadku oprecowań zbiorowych/.

Bibliografia zawiera Indaka' przedmiotowy oraz indeks auto
rów,
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Opis bibliograficzny poszczególnych publikacji został 
sporządzony według zasad przyjętych w bibliografiach; zawiera 
on nazwisko i imię autora, tytuł artykułu /opracowania/, nazwę 
czasopisma, rok wydania, numar biażęcy oraz w nawiasach / /
kolejny numer czasopisma i dana o streszczaniach /raz. - stra- 
szczanie w jęz. rosyjskim; sura. - streszczanie w jęz. angiels
kim/. ■ Dla tytułu czasopisma przyjęto skrót ZIN / ”2:agadnienia 

Informacji Naukowaj'V-
Działy: Artykuły problemowe /poz, 1-42/ oraz Matariały i 

przyczynki /poz. 43-64/ zostały opracowana w formie bibliogra
fii adnotovvanaj. Poza opisem bibliograficznym każda kolejna po
zycja zawiera krótkie streszczenie traści danego artykułu.
W przypadku niektórych pozycji ujętych w Materiałach i przy
czynkach poza streszczeniara podano również dane dotyczęca li
teratury, na podatewie której był opracowany materiał. Ta 
część bibliografii została wydrukowana jednostronnie, aby u- 
możllwić wykorzystania zawartych w niej danych do dalszych o- 
pracowert.

Dział Recenzje i omówienia /poz. 65-91/ zawiera alfabety
czny wykaz prac autorów obcych i polskich, która były omawiana 
na łamach "Zagadnieó Informacji Naukowej”. Każda pozycja zawie
ra pałny opis recenzowanej czy omawianej pracy w języku orygi
nału, a następnie tytuł racenzji /omówienia/ w języku polskim, 
imię i nazwisko recenzenta /rec./ lub omawiajgcego /omów./ o- 
raz dana dotyczęca zamieszczenia recenzji lub omówienia w ko
lejnym numerze czasopisma.

Dział Kronika /poz. 92-117/ ujmuje wszystkie pozycje za
mieszczone w kolejnych numerach "Zagadnieó Informacji Nauko
wej" w działa pod tym tytułem. Sę to przede wszystkim infor
macje i sprawozdania z konferencji naukowych, sympozjów, se
minariów i innych epotkaó poświęconych informacji naukowej, 
opracowane przaz ich uczestników. Matariały zawarte w działa 
Kronika ułożone są alfabetycznie według poszczególnych tytu
łów. Po tytule podane jest nazwisko opracowujęcego oraz dane 
dotyczęce zamieszczenia pozycji w kolejnym numarza czasopisma.

Indeks przadmiotowy, zawlerajęcy hasła wyrażajęce treść 
artykułów, racenzji i donieeian, opublikowanych w kolejnych
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numerach "Zagadnień Informacji Naukowej" odsyła do numerów po
szczególnych pozycji Bibliografii. Hasła indeksowe oprec-.̂ v/sno 
z zachowaniem trzystopniowego podziału.

Indeks autorów zawiere nezwlska i imiona eutorów prac 
oryginalnych, prac recenzowanych, autorów recenzji, omówień, 
doniesień, jak również tłuneczy, W przypadku recenzowenycn 

prac zbiorowych do indeksu włączono również nazwisko redakto
rów.

Wszystkie dene rozszyfrowane lub uzupełnione zostały uję= 
te w newiesach kwadratowych.

Bibliografia

•Artykuły problemowe /poz. 1 - 42/ 
Materiały i przyczynki /poz,43 - 64/ 
Recenzje i omówienia /poz. 65 - 91/ 
Kronikę /poz. 92 - 117/

Indeks przedmiotowy 
Indeks eutorów

str. 139
150
171

175

179
185
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WYKAZ SKROTÓW

ARIST - Annual Review of Informa.tion Science and Techoo-
logy

AWION - Automatyczne V/yszukiwanie Informacji o Naukoznaw-
s twie

BINAR - Bank Informacji Archeologicznej
CINTE - Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekono

micznej
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
OEVSIS - Development Science Information System
DISISS - Design of Information Systems in the Social

Sciences
ECSSID - European Cooperation in Sciences Information and

Documentation
FID - Fedaration International de Documentation
IBE - International Bureau of Education
ICSIID - International Committee for Social Science Infor

mation and Documentation
INFROSS - Information Requirements of the Social Sciences 
F-lSINS - Międzynarodowy System Informacyjny Nauk Społecz

nych
DCLC - Ohio College Library Centar Inc.
DIN PAN - Ośrodek Informacji Naukowej PAN
RLIN - Rasearch Libraries Information Network
SOI - Selektywna Dystrybucja Informacji
SINTO - System Informacji Naukowej. Technicznej i Organi

zacyjnej
UNESCO - United Nations Educational, Sciantific and Cultu

ral Organization
WINITI - Vsesojuznyj Institut Naucnoj i Technićaakoj Infor-

macii
2IN - Zagadnienia Informacji Naukowej
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1, ADAM R, Badania nad problemami informacji w naukach społecz
nych w ‘.Vielkiej Brytanii, Tłun, [̂z ang.l M. Grabowska, Zlf̂ ł 
1981 rr 1/38/ s. 45-66 rez. sum. ''

Warunki tvrforzenia służb informacyjnych w dziedzinie 
nauk społecznych. Badania problemów informacji.w naukach 
społecznych w Wielkiej Brytenii; INFROSS /Information Re
quirements of the Social Sciences/, DISISS /the Design ofr 
Information Systems in the Social Sciences/, eksperymenty' 
prowadzone na Univversytecia w Bath, z wykorzystaniem prae— 
cowników informacji /dokumentelistów/ о wyksztełceniu s p e 
cjalistycznym, Badania prowadzone w The City University wr 
Londynie - utworzenie grupy SCOSSI /tha Standing Conferarace 
of Social Science Information/.

2, ADLER H. Zapotrzebowanie na informację bibliotecznę w zakre
sie neuk biologicznych, doświadczalnych. ZIN 19B1 nr 1/38/ 
s. 13-2B rez. sum.

Zagadnienia zapotrzebowania i zespokajania potrzeb w za- 
krasia literatury biologicznej. Rodzaje źródeł informacji: 
informacja sygnalizująca, (згасе opublikowane, literatura cy
towana w publikacjach, wydewnictwe abstraktov/e, banki danych. 
Intensywność wykorzystania różnych źródeł informacji w kolej
nych etapech "życie naukowego". Zapotrzebowanie na informację 
a stopień jego zespokojenia. Centralne informacja o zbiorach 
literatury biologicznej.
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ART0WIC2 E, Metodyka analityczno-syntetycznego opracowania 
dokumentów wprowadzanych do eysteipów informacyjnych /na przy
kładzie systemu AWION/. ZIN 1979 nr 1/34/ s. 27-53. rez. sum.

Próba określenia procesu anelityczno-syntetycznego opra
cowanie dokumentów wprowadzanych do zeutometyzowanych syste
mów informecji. Podstawowe pojęcie analityczno-syntetyczne- 
go oprecowania dokumentów: aneliza treści dokumentu, indekso
wanie jako synteza treści dokumentu, środki, metody i cel in
deksowanie. Charakterystyka procedur- analityczno-syntetyczne- 
go oprecowenie dokumentu. Przykłed zastoaowania metodyki ASO 
w powiężeniu z roboczę instrukcję indeksowenia dokumentów dla 
systemu informecji w zakresie naukoznawstv/a i polityki nauko
wej AWION oraz Innymi materiałami metodycznymi systemu.

ARTOWICZ E. Tendencje rozwoju środków lingwistycznych w sys
temach informacji on-line. ZIN 1982 nr 1/40/ s. 21-41 rez. 
sum.

Podstawowe czynniki warunkujące rozwój systemów informa
cji on-line: technologiczne, ekonomiczne, społeczne i organi
zacyjne. Ilościowy i jakościowy rozwój baz denych w oparciu o 
sieci teleinformatyczne. Humanizacja systemów informacji 
przez zastosowanie koncepoji inteligentnych terminali 1 pod
systemu lingwistycznego. Funkcje podsystemu lingwistycznego 
w systemie z punktu widzenie potrzeb służb informacyjnych o- 
rsz Indywidualnych użytkowników. Przykłady badań i prototypo
wych zastosowań omawianych koncepcji w niektórych systentech 
informacji on-line.
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5. A=?TO'.VICZ E, Uwarunkowania zevmgtrzne budowy ję.zykow infor
macyjnych, ZIN 1980 nr 2/37/ s. 87-107 гег,. sum.

Niektóre metodyczne problemy przy projektowaniu języka 
informacyjnego dla zautomatyzowanych systemóiv informacji do- 
kumentacyjnej-bibliograficznej. Ukazanie związków między 
funkcjami i strukturę systemu a przyjęciem konkretnych roz- 
więzań w zakresie koncepcji i struktury Języka. Obowięzujęce 
w polskich warunkach zalecenia normatywne jako podstawa prac 
nad budowę środków lingwistycznych dla każdego zautomatyzowa
nego systemu informacji. Analiza zewnętrznych uivarunkowan 
procesu budooy Języka informacyjnego Jako ivstęp do rozważań 
nad atapami projektowania tego języka.

6. ARTOV.'ICZ E, Założenia języka informacyjnego w systemie AWION. 
ZIN 1976 nr 2/33/ s. 35-55 rez, sum.

Prace nad budowę języka informacyjnego dla projektu zau
tomatyzowanego systemu wyszukiwania informacji w dziedzinie 
naukoznawstwa i polityki naukowej AWION. Koncepcja języka des- 
kryptorowego jako narzędzia indeksowania i v/yszukiwania infor
macji. Główne komponenty języka deskryptorowego - tezaurus ja
ko zbiór leksyki języka, reguły semantyczna i reguły gramaty
czne, Koncepcja aktualizacji i modyfikacji Tezaurusa Naukoznaw- 
stwa i Polityki Naukowej, traktowanego jako rozwięzanie pilo
towe dla innych dziedzin nauki, a w szczególności dla nauk 
społecznych. Rezultaty aksperymentalnago indeksowania dokumen
tów i wyszukiwania informacji za pomocę scharakteryzowanych 
środków językowych.
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7. BOROWKOW К.W., KALMANSON ifil.A, Środki techniczne mechaniza
cji i eutomatyzecji procesów informacyjnych. Tłum. [z. ros.j
3. Wróblewski. ZIN 1978 nr 2/33/ s. 79-102. rez. sum.

środki techniki informacyjnej, zrealizowane w Specjal
nym Biurze Konstrukcyjnym Wszechzwiązkowego Instytutu Infor
macji Naukowej i Technicznej /WINITI/, służęce do mechaniza
cji i autometyzacji procesów gromadzenia, wyszukiwania, wy
prowadzania, rejestrowania 1 odtwarzania informacji dokumen- 
tscyjnej. Aparaty kserograficzne. Urzędzenia do przechowywa- 
nls, wyszukiwanie i odtwarzania informacji zmikrofilmowanej. 
Urządzenia do szybkiego wyprowadzania i rejestrowania danych 
na mikrofilmie. Urządzenia do korekty tekstu przy automatycz
nym składzie fotograficznym złażonych tekstów.

B, CHM1ELEWSKA-G0RCZVCA Ё, Organizacja zbioru Informacji Jako 
element języke systemu informacyjno-wyszukiwawczego, ZlN 
1981 nr 2/39/ s. 83-97 rez. sum.

Struktura zbioru informacyjnego. Wyróżniono i zdefinio
wano następujące elementy: zbiór, kartotekę, rekord, pole 1 
podpole. Sposób organizacji rekordów w kartotekę i kartotek 
w jeden spójny układ stanowiący zbiór. Próba potraktowenla 
organizacji kartoteki i zbioru jako elementów Języka systemu. 
Różne rodzaje organizacji kartoteki i kluczy sortowania. 
Związki zachodzące między organizacją rekordów w zbiorze e: 
1/ organizacją pól w rekordzie, 2/ metodami v/yszuklwawczymi 
danego systemu /pierwszy i dalsze klucze sortowania/,
3/ środkami technicznymi wykorzystywanymi w danym systemie.
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9. CHMIELEWSKA-GORC2YCA E. Problem synoniroii и teorii Języ
ków informecyjno-wyszukiwswczych, 2TN 1979 nr 2/35/ 
s. 79-97 rez. sum.

s

Różnice w rozumieniu synonimiczności ns gruncie Języ- 
ks nsturalnego i Języks informacyjnego. Definicja synonimli 
w teorii Języków informacyjnych, nszwanej ze względu na ewo- 
Ję specyfikę synonimię w^szukiwawczę. Różnice między słowni
kami odzwierciedlajęcymi relacją synonimii wyszukiwawczej 
/słowniki pomocnicze/ i słownikami wskszujęcymi relacje od- 
powiedniości wyszukiwawczej /słowniki normalizacyjne/. Me
tody likwidacji synonimii wyszukiwawczej na poziomie wyra
zów języka informacyjnego, zdań /synonimis wyrażeniowa/ i 
synonimii zachodzęcej między wyrazem a zdaniem języke infor
macyjnego /synonimla różnopozioroowe/.

10. CtłMIELEWSKA-GORCZYCA *E. Problemy pre- i poetkoordynacj i
,w teorii języków informscyjnych, ZIN 1978-nr 2/33/ s. 11-33. 

rez. sum.

Struktura języks informacyjnego* V/yróżnienie trzech' po
ziomów języka informscyjnego: poziomu symboli pierwotnych, 
poziomu jednostek leksykalnych i poziomu zdsń. Operacje kon— 
kstenscji na tych zbiorach. Prekoordynacja jako zjawisko pa— 
rataksy w Językoznawstwie,- Wyrazy i zdania Języka naturelna- 
go e elementsrne i złożone Jednostki leksykalne języks infor
macyjnego. Etspy, ne których dokonuje się koordynacji е1еаюп- 
tów. Gramatyka pozycyjna Języków informacyjnych. Funkcja w y 
szukiwawcza jednostek leksykalnych charekterystyki wyszuki
wawczej, Prekoordynscjs jako zmienna ceoha strategii wyszu
kiwawczej, s nie Jako ceche Języka informecyjnego. Funkcje 
bezpośredniego dostępu alementów leksykalnych.
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11, CHMIELEIVSKA-GORCZYCA E. Struktura zapisu indeksov/ago, ZIN 

1982 nr 1/40/ s, 43-56 rez. suffl.

Funkcja i struktura formuł zdaniowych /formatów danych/ 
będęcych tekstami metajęzyka języka informacyjno-wyszukiwaw- 
czego. Składnia rekordu, v;yróżniąjęca trzy podstawo^ve grupy 
elementów składowych: bibliograficzna, treściowe i adresowe 
i odpowiednio trzy strefy zapisu indekso’wago ' oraz semanty
ka rekordu, mówięca o jego zawartości. Spoaoby prezentowanie 
danych zapewniajęca idantyfikację poszczególnych rekordów i 
części w obrębie rekordu w systemach zautomatyzowanych i w 
systemach tradycyjnych /gramatyka pozycyjna, óznaczniki i a- 
tykiaty/.

12, CHMIELEWSKA-GORCZYCA E. Terminy zakazane /askryptory/ w ję
zykach informacyjno-ivyszukiwawczych, ZIN 1981 nr 1/38/ 
s, 29-44 raz. sum.

Różne typy terminów zakazanych występujących w słowni
kach języków informacyjno-wyszukiwawczych /zgrupowana w 10 
klasach/. Synonimy i quasisynonimy deskryptora na gruncie 
Języka naturalnego. Terminy zbyt węskie lub zbyt ogólne dla 
potrzeb wyszukiwania. Terminy obcojęzyczne będęce odpowied
nikami deskryptorów. Antonimy deskryptorów na gruncie języ
ka naturalnego. Terminy żargonowe, archaiczne i historyczne. 
Terminy pokrevjne semantycznie /synonimy wyszukiv/avjcze/. In- 
wersyjne postaci deskryptorów i eskryptorów. Skróty lub for
my rozwinięte skrótów, Warianty graficzne /w/yrazy. -o innej 
pisowni niż deskryptor/. Odmienne formy gramatyczne deskryp
torów i askryptorów.
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13. CHMIELEWSKA-GORCZYCA E. Typy i formy odsyłaczy w językach 
informacyjno-wyszukiw 0 wczych. ZIN ł’980 nr 2/37/ s, 109-125 
rez. sum.

Porównanie metod przedstawiania zasobu leksykalnago ję
zyków informacyjnych. Funkcje i typy odsyłaczy stosov/aoych 
w słownikach systemów informacyjno-v/yszukiw8vvczych, Odsyła
cze całkowite i uzupełniajęce; odsyłacze wyliczajęca- i teks
towe /orientacyjne/. Charakterystyka odsyłaczy w systemach 
logicznych. Typy odsyłaczy wyliczających całkowitych; odsy
łacz konkatencyjny, kierujący do więcej niż jednego deskryp- 
tora jednocześnie i odsyłacz alternatywny, kierujęcy do wię
cej niż jednego deskryptora - do wyboru.

14, CZY2EV/ICZ a ., WYCZA(Qs KA K, Informacje naukowa w zakresie 
ekonomii. V/stępne badania sondażowe. ZlN 1980 nr 1/36/ 
s, 47-69 rez. sum.

Próba identyfikacji i typologii użytkowników informa
cji naukowej z zakrasu ekonomii według charakteru ich po
trzeb informacyjnych. Sondaż wybranych bibliotak i ośrodków 
informacji w celu ustalania form obecnej, ich współpracy o- 
raz możliwości usprawnienia procesu przepływu informacji e- 
konoroicznej w v/yniku posunięć organizacyjnych. Sprawdzenia 
skuteczności metody pośredniego rozpoznawania potrzeb użyt- 
kownikóy; w oparciu o opinia ekspertów, tj. bibliotakarzy 
i pracowników ośrodków informacji.
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15. G0LfBI0l'/3KI М. Potrzeby informacyjne u±ytkoivnlkó^ informa
cji archiwalnej, ZIN 1979 nr 1/34/ s. 85-110 rez. sum.

i

Specyfika archiwów jako instytucji prowadzących dzia
łalność informacyjnę. Potrzaby informacyjne i ich datermi- 
nanty: zespół użytkowników informecji, potrzeby informacyj
ne poszczególnych grup użytkowników, zróżnicowanie potrzeb 
w zależności od celów wykorzystywania informacji, zwięzek 
między charakterem potrzeb i metodami informowania. Poję
cie użytkownika informacji archiwalnej. Charakter pytań in
formacyjnych. Kategorie użytkowników informacji archiwalnej 
wyodrębniane ze względu na: stosunek do pierwotnych źródeł 
informacji, stopień świadomości istnienie informacji archi
walnej, cel wykorzystywanie archiwaliów, stopień przygoto
wania użytkowników do korzystania z archiwaliów, charakter 
wykształcenie i stopień zaawansowania naukowego.

16. KLEMPNER I. Biblioteki i służby informacyjne w USA. Stan
aktualny oraz perspektywy rozwoju. [Tłum. z ang. H. Rudnic
ka]. ZIM 19B0 nr 2/37/ s. 61-86 raz. sum. '

Główne tezy raportu Narodowej komisji ds. Bibliotek 
i Informacji Naukowej. Ustalenia Konferencji w Białym Domu 
poświęconej służbom bibliotecznym i informacyjnym. Rozwój 
form«obsługi informacyjnej. Systemowe ujęcie rozwoju bibli- 
tek i służb informacyjnych. Działalność Centrum Bibliotecz
nego Ohio College /OCLC/. Sieć Informacyjna Bibliotek Nau
kowych /RLIN/. Konkurencyjna działalność "przemysłu infor
macyjnego". Komitet Doradczy Sieci Informacyjnej, Tekst re
zolucji nt, "Budowy sieci". Perspektywy rozwoju sieci infor- 
mecyjnej.
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17. KOPANIA 3. Logiczne rekonstrukcje deskryptore. ZIN 1979 
nr 1/34/ s. 55-64 rez. sura.

Próba przedstawienia pojęcie deekryptora - Jednostki 
leksykelnej Języka deskryptorowego. Wprowadzenie d^/óch ty
pów relacji, opartych ne zbiorze wyrażeń Języke naturalnego: 
relacji równoważności i relacji preferencji. Na podstawie 
niektórych włeściwości tych typów relacji określenie funkcji 
generatywnej deekryptora. Zasada abstrakcji przez reprezenta
cję. Cherekteryetyke deskryptore w espekcie zawartości treś
ciowej .

18. KRÓLIKOWSKA A. Ankieta form obelugi informacyjnej użytkow
ników przeprowadzone w Inetytucie Podstev/owych Problemów 
Techniki PAN. ZIN 1978 nr 2/33/ s, 125-137 rez, eum.

Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w Jednym z 
największych instytutów Polskiej Akademii Nauk. Badanie ste
nowi część skladowę problemu reeortowego Ministerstwe Nauki. 
Szkolnictwo Wyższego i Techniki Nr IV-5: System SINTO.* Ba- 
dene środowisko było ankietowane ne temat potrzeb użytkowni
ków informacji po raz drugi w cięgu 11 lat. Porównanie ;vyni- 
ków obu enkiet, które pozwoliły wykryć stabilność będź prze- 
mieny potrzeb precownike neuki w zakresie informacji nauko
wej .
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19. KRÓLIKOWSKA A. Kształtowanie usług informacyjnych w nau
kowej bibliotece technicznej. ZIM 1981 nr 2/39/ s. 15-39 
rez. sum.

Polityka obsługi użytkowników: użytkownik naukowy z 
przemysłu a użytkownik prowadzęcy badenia podstewovye. Wa
runki warsztatowaj roli biblioteki naukowej. Środki zaspo
kojenia potrzeb użytkowników informacji naukowej.Nowoczes
na formy obsługi informacyjnej: SCI /Science Citation In
dex/, SDI /Selektywne dystrybucja informacji/, zautomaty - 
zowene bazy denych, katalogi centralne v^ydawnictw zagrani
cznych, usługi reprograficzne. Inne formy obsługi użytkow
ników. Zadania bibliotek a potrzeby czytelnicze.

20, KRYGIER 8. Problemy informacyjno-dokumentacyjne programu
"Archeologiczne Zdjęcie Polski". ZIN 1981 nr 1/38/ s. 3-12 
+ 2 nlb. rez. sum.

Nisktóre aspekty informacji naukov№j w dziedzinie ar- 
chaologii. Propozycje budowy systemu informacji archeolp — 
gicznej BINAR /Benk INformacJi ARcheologicznaJ/ w zwięzku 
z realizację programu - Archeologiczne Zdjęcie Polski, Za
wartość informacyjna, rodzaje v^prowedzanych i otrzymywa - 
nych informacji oraz warunki funkcjonowania systemu.

Załęcznlkl: 1. Karta ewidencji stanowiska archeolo - 
gicznego. 2. Karta ercheologiczna badań powierzchniowych.



21. KUNICKI М. Kształtowanie się upodobań prscovmikó-,v polskiej 
służby informacyjnej w zakresie sposobów ich informor/ania 
/v; perspektywie do 2000 roku/. ZITJ 1978 nr 2/33/ s. 103-123, 
rez. sum.

Wykorzystując prognozy do 2000 roku działalności infor
macyjnej w Polsce, przedstawiono perspektywy kształtowania 
się upodobań użytkownikóvi? systemu informacyjnego o teorii i 
praktyce działalności informacyjnej. W badaniu tych upodo
bań wykorzystano grupę ekspertoiv reprezentujęcę kadrę pra
cowniczą polskiej służby informacyjnej. Kwestionariusz 
przedstawiony ekspertom zawierał pytania dotyczące metod 
informowania oraz form informacji /stan w 1976 r., tenden
cje w latach 1977-1999 i stan w roku 2000/. Opinie eksper
tów wskazuję na: a/ rosnące znaczenia bieżących informacji, 
b/ nasilanie się zapotrzebowania i wzrost przydatności in
formacji o wysokim stopniu przetworzenia, с/ niezmiennie 
duże znaczenie informacji pochodnych м języku polskim 
/streszczenia autorskie/.

22, LENA/7T 0., ŁUGOWSKI B. Univ;ersytet w systemie informacji 
naukowej. 2IN 1980 nr 1/36/ s, 3-26, rez. sum.

Informacja naukowa w ramach SINTO. Rozproszenie zbiorów 
bibliotecznych i działalności informacyjnej w Polsce. Opóź
nienie w stosunku do zagranicy. Problem centralizacji i de
centralizacji procesów informacyjnych. Informacje Jako in
tegralna część działalności naukowej. Rodzaje procesów in
formacyjnych w uczelni ty.pu uniwersyteckiego. Przykładoive 
kiarunki rozwoju działalności informacyjnej, stwerzające 
szczególnie pilne zapotrzebowanie na współpracę ze strony 
środowisk i placówek uniwersyteckich, r
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23. LE'irf'SZTEJN M.I. Zastosowanie nov.-oczesnych urządzeń do foto
składu i druku Vfydawnictw informacyjnych IVIMITI. Tium.
[z ros.] M. Pawłowska. ZIfJ 1979 nr 1/34/ s. 111-129. rez,
SU IB .

Problemy zwięzane z przygotov/yvianiem wydawnictv/ infor
macyjnych V,- ramach zautomatyzov/anego systemu ASSISTEN'T. 
Schematy procesów technologicznych produkcji poligraficznej 
przy małych i dużych nakłedsch. Charakterystyka urzędzen 
składaj?co-programuj 5 cych i urządzeń do fotoskładu. Nowocze
sne metody druku offsetowego przy wykorzystaniu fotoskładu. 
Zmechanizowane i zautomatyzov/ane linie vi pracach poligrafi
cznych i introligatorskich.

/■
24, ŁASTO'.Vl<A E.VV. V^da;vnictwa informacyjne VVINITI w zakresie

nauk biologicznych. Tłum. Qz ros,] 0. Lenart. 2IN 1979 nr 1/34/ 
s. 65-84, rez. sum.

’.Vydawnictv/a informacyjne z dziedziny biologii i neuk 
pokrewnych opracowywane przez Zakład Biologii WINITI. Prze- 
ględ dokumentacyjny - "Referativnyj Zurnal. Biologie" /RZB/ 
ukazujęcy się vt 32 seriach /jako tom zbiorczy "Biologia" o- 
raz v-ł seriach specjelistycznych/. Biuletyny informacji syg
nalnej /51/ zawierające opisy bibliograficzne publikacji za
granicznych i radzieckich. Kartoteki dokumentacyjne /stresz
czenia na kartkach/ w podzielę na 29 serii tematycznych. 
"Przeględy Nauki i Techniki" /"Itogi neuki i techniki"/
;v zakresie biologii.
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25. ŁUGC'.V3i<lI Б. Rozwój usług informacyjnych 'w latach 1979-1330 
projektowany orzez Ośrodek Informacji Naukovjej Rm !4. Zif-!
1979 nr 1/Ъ4/ s. 3-26 rez. sum.

Kierunki działalności CIN PAK oraz współpraca z placc'.v- 
kami krajowymi i zagranicznymi л celu obsługi infortiacyjnej 
członków i pracowników Polskiej Akademii Nauk oraz placówek 
naukowych Akademii, Informacja wielodyscyplinowa w ramach 
mikrofiszowego systemu informacji naukowej. System Infcrms- 
cji w Naukach Społecznych i funkcje- OIN PAN jako Centralne
go Ośrodka Infornacji w Naukach Społecznych, Informacja w 
zakresie naukoznawstwa i polityki neukov;ej. Informacja w za
kresie chemii i technologii chemicznej. Informacje w naukscn 
przyrodniczych i ścisłych. Informecje w zakresie gospodarki 
żywność iowej,

26. f'.ICHADLOlV A.I. Perspektyw/y rozwoju działalności tnforme- 

cyjnej do 2000 roku. Tłum. [̂ z ros.j B. Krygier. ZIN 1979 
nr 2/35/ s. 3-21 rez. sum.

Charakterystykę kierunków rozwpju dziełelności informe- 
cylnej jako elementów systemu komunikacji w nauce. Zależność 
rozivoju systemu komunikacji naukowej od tempa i kierunków 
współczesnej revjoiucji naukowo-technicznej. Charakterystyka 
obecnych metod i środków komunikecji naukowej orez przewidy
wania tendencji rozwojowych. Naświetlenie roli nauki w roz- 
vYiazywaniu współczesnych problemów ludzkości. Jak zope'wnie- 
nle zeeobów energetycznych, zaopetrzenie w wodę i produkty 
spożywcze. Podkreślenie znaczenia dziełelności informacyjnej 
dla rozwoju nauki.
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27. OSTROWSKA Т. Aniela Szivejcerov;a-Grus2 czyńska i jej rcala w rc; 
woju dokumentacji i Informacji naukowej. ZIN 1982 nr 1/40/ 
s. 75-102. rez. sum.

Zycie i działalność Anieli Szwej cerowe j-Gruszc 2 y?ńskiej , 
doktora nauk humanistycznych, bibliotekarza, historykai nauk 
przyrodniczych i archiwisty, założycielki i pierv/szego) dy
rektora - w latach 1953-1961 - Ośrodka Bibliografii i Ooku- 
mentecji Naukowej PAN, który obecnie nosi nazwę Ośrodk:^ In
formacji Naukowej PAN. Poczętki działalności w Bibliot«sca 
Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. 
Organizacja i prace Ośrodka Bibliografii i Dokumentacji. Nau
kowej PAN. Obowięzki i zainteresowania w Archiv/um PAN. .Dzia
łalność w Polskim Towarzystwie Historii Medycyny. Bibliiogra- 
fia prac Anieli Szv/ejceroivej-Gruszczyńskiej /53 poz./.

28, RICHTER W., DRESEL H. Informacja naukowa w dziedzinie kiero
wania 1 planowania badań podstawowych jako czynnik Intensyfi
kacji. [^Tłum. z niem. H, Ordęga-HessenmOllerl. ZIN 1980 
nr 2/37/ s. 41-60. rez. sum.

Kierowanie 1 planowanie badań podstawowych jeko środekv 
ich intensyfikacji. Informacja naukowe w kierowaniu i piano 
wanlu badań podstawowych. Zapotrzebowanie nit informację do 
kierowania badaniami. Przepływ i przetwarzanie informacji w 
procesie kierowania badaniami. Główne aspekty intensyfikacji 
obsługi informacyjnej kadr kierov/niczych. Problemy tworzenia 
i sterowania potencjałem informacyjnym w dziedzinie kierowa
nia i planowania badań podstawowych. V^ymagania stewiane pra
cownikom informacji naukowaj.
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29. .70S5m KIE'wVICZ L. Problemy efektyv/nosci informacji naukowej z 
ekonomicznego punktu widzenia, ZIN 1979 nr 2/35/ з. 23-45. 

rez. sum.

Rola informacji naukowej w intensywnym rozwoju go^poltrr- 
czyn. Społeczne oddziaływanie informacji naukowej. 
ność informacji naukowej vt światłe teorii informacji, ITeoirs:— 
tyczne aspekty efektywności systemu informacji neukov/e^ij. 
Kształtowanie efektywnego systemu informacji naukovej 
1/ stosowane metody i techniki bedav/cze; 2/ działania {.prak
tyczne zmierzające do optymalizacji działalności inforrmapyf;- 
nej.

30, SEROKA W, Niektóre zagadnienia deskryptorów ważonych. ZU!k' 

1981 nr 2/39/ e. 61-81 rez. sun.

Matematyczna metoda konstruowania funkcji ważących cłi&e- 
kryptory. Prektyczne efekty zestosowania tych funkcji w pirtr— 
cesie wyszukivjania informacji za pomocą ważonych deskryptroc^- 
rów. Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do opisu ważonych 
deskryptorów. wyszuklwenl-e informacji w oparciu o włesnoścż. 
algebry zbiorów rozmytych.
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31, SMETa Ce k  V. Możliivość tworzenia (nodalu potrzeb informacyjnych 
użytkowników. Tłum. z czas. . P. 2ak, ZIN 1981 nr 1/38/ 
s. 67-82 rez, sum.

Problam przewidywania potrzeb i zachowań użytkowników 
informacji - konieczność opracowania modelu predykcyjnago. 
Nierealność budowy modelu opartego na danych empirycznych 
uzyskiwanych z różnych badań użytkowników. Zastosowania me
tody porównywania parami każdej wartości określonego zjawis
ka czy charakterystyki z pozostałymi wartościami - metoda 
porównywania parami die określenia preferencji. Stworzenie 
modelu, który przewidywałby zapotrzebowanie na informacje, 
źródła i usługi grup użytkov^ników o określonych cechach spo
łecznych. Wstępne wyniki atopniowej budowy modelu. Ilustra
cja zastosowania modelu na przykładach.

32. SUBIETA K, 

nr 2/37/ s.
System Informacyjny "Wielka Emigracja". 2IN 1980 
17-39 + 3 nlb, raz, sum.

Opis eksparymantalnago systemu informacyjnego "Wielka 
Emigracja" zrealizowanego na komputerze ODRA 1305 przy za
stosowaniu systamu zarządzania baz^ danych LINOA. Wyrażenie 
opisu danych Systamu "Wielka Emigracja", Dane Systamu. Przy
kłady zadań realizowanych -przaz Syatam,
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33. SOSlfJSKA в. Struktura wyrażeń języków informacyjnych a kono- 
tacyjna 1 danotacyjna intarpratacj? ich znaczenia. ZIM 1931 
nr 2/39/ s, 41-60. raz. sum.

Określenie znaczenia znaku języka informacyjnago w świe
tle konstrukcji systemu leksykalnego i zasad syntektycznych. 
Rozróżnienie desygnatów bezpośrednich znaku C3I /zbiory doku
mentów/ i desygnatów pośrednich znaku 01 /obiekty realne lub 
ebstrakcyjna, stanoiyięca przedmiot dokumentu/. Definicja 
znaczenia znaku językowego. Jago danotecji i konotacji, Im- 
pleoentacja konotacyjnej interpratecji znaczenie wyrażeń ję
zyków informacyjnych w kodach semantycznych i Uniwersalnej 
Klasyfikacji Dziesiętnej.

34. SOSlfJSKA B. Typologia relacji pomiędzy jednostkemi leksy
kalnymi języków informacyjnych, ZIN 1979 nr 2/35/ s, 99-121 
raz, sum.

Krytyczny przeględ najbardziej znanych typologii rela
cji językowych w teorii języków/ informacyjnych - A, I. Czar- 
nago, 0, Robov/skiego oraz 0, Unguriana. Propozycje typologii 
relacji opartej na omówionych klaeyfikacjach i etanov/ięcaj 
próbę unifikacji dotychczasowych poględów. Podział relacji 
przeprowadzony w trzech płaszczyznach: według kryterium ro
dzaju argumentów i stosunków pomiędzy ich zakraeami pojęcio
wymi, według kryterium liczby argumentów oraz v/edług kryte
rium możliv/ości wykorzystania danaj relacji w procaaie po- 
rzędkowenia zbioru leksyki języka.
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35, UNIEDEWSKA Н. Idea Centralnej Biblioteki Ekonomicznej w Pols
ce. 2IN 19B1 nr 2/39/ s. 3-13. rez. sum.

Zarys historii Biblioteki SGPiS w zwięzku z jubileuszem 
75-lecia Szkoły Głównej Planowanie i Statystyki. W okresie 
międzywojennym dężenie do utv/orzenia głównej biblioteki eko
nomicznej w państwie, którę stała się w 1939 r. Biblioteka 
SGPiS, liczęca wtedy 150 tys. jedn. Po 1945 r, "główna bi
blioteka ekonomiczna" zostaje przeksztełcone n centralnę bi
bliotekę ekonomicznę współpracujęcę z pokrewnymi biblioteka
mi w kraju i zagranicę, Obecnia zbiory Biblioteki liczę 700 
tys. jadn. Działalność Biblioteki w kierunku utv^rzenia cen
tralnego ośrodka dziedzinowego informacji o naukach ekonomi
cznych, działajęcago w ramach krajowego Systemu Informacji 
Nauk Społecznych.

3 6 . № K A R  K. Przeszkody w komunikowaniu się między dokumentalistę 
a pracownikiem naukowym. ZIN 1979 nr 2/35/ s. 47-77 rez. sum.

Niektóra modele komunikowania się między ludźmi oraz 
czynniki negatywne, występujęce vt procesie komunikowania 
się. Metodyka przeprowadzonych badań ankiatowych wśród do
kumentalistów i pracowników neukowych z dziedziny nauk ści
słych orez nauk humanistycznych. Przedstevifienie wynikóv/ an
kiety oraz analiza krytyczne tych wyników. Zastosowanie wy
ników ankiety w modelu komunikowania się.
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37. WILSON Т.D. Nowy paradygmat badan w dziadzinie informacji
naukovłej: badanie przez działania. Tłum. [z ang.] M. Grabows
ka. ZIN 1932 nr 1/40/ s. 57-74 rez. sum.

Na bazie definicji pojęcia paradygnatu badan naukovr/ch 
Kuhna wyróżniono trzy rodząja paradygmatów badań: paradyjma- 
ty metafizyczna, paradygmaty socjologiczne i paradygmaty kon- 
struktyvjna. Dominuję(fym paradygmatem konstruktywnym vj biblio
tekoznawstwie i informacji naukowej była dotęd "metoda nauko
wa". Paradygmat ten jednak zaczerpnięto z nauk sciełych, i 
nie jest on odpowiedni dla bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej. Zaproponowano tzw. paradygmat badania przez działa
nia, omówicno jego aspekty teoretyczne 1 zastosowania w prak
tyce.

38, WOJTASIEWICZ O.A, 'Wybrane pojęcia teorii tekstu, ZIN 1978 
nr 2/33/ s. 3-9, raz. sum.

Sformułowanie w języku formalnym, zakładajęcym logikę 
pierwszego rzędu i pevme terminy teoriomnogościowe, defini
cji dziewięciu pojęć słutęcych do określania rodzajów teks
tów, relacji między tekstami lub operacji na tekstach. 3ę 
to definicje: tekstu, tekstu redundantnego, tekstu z luzem 
strukturalnym, tekstu "aemantycznie maksymalnego", kopii 
tekstu, parafrazy tekstu, ekstraktu tekstu, przekładu teks
tu, streszczenia tekstu.
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39. ‘.700TASIEV7ICZ O.A. , SOSI/^SKA В. О koncepcji tworzenia шакго- 
tezauruse nauk społecznych, ZIN 1982 nr 1/40/ s. 3-20 rez, 
sum.

Pojęcie makrotezaurusa 1 metody Jego konstrukcji. Okreś
lenie zakresu nazwy neuki społeczne w świetle wybranych kla
syfikacji neuk oraz przyjętych w różnych krajach konwencji 
definiowania tej grupy dyscyplin. Charakterystyka najistot
niejszych cech nauk społecznych - zróżnicowanie metod badaw
czych, interdyscyplinarność wielu problemów badawczych, wie
loznaczność i brak precyzji terminologii. Zasady doboru ję
zyka informacyjnego dla systemu operującego informecję neuk 
społecznych. Prezentacja próby konstrukcji elsstycznego i 
wieloaspoktovtfego systemu opracowania dokumentów D. F. Swifta.

40. WYCZAŃSKA K. Biblioteka szkoły wyższej jako ośrodek informa
cji naukowej. ZIN 1980 nr 1/36/ s. 27-45 rsz. sum.

Powiężenia dziełelności bibliotecznej i Informacyjnej. 
Funkcje biblioteki szkoły wyższej 1 tendencje ich przemień. 
Drogi organizacyjno-techniczne stwerzejęce szanse przemień. 
Podział na biblioteki główne i wydzlełowe. Różnorodne formy 
działelności informacyjnordokumentecyjnsj w bibliotece uczel
ni wyżezej. Centralna role działu informacji w bibliotece.
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41, ’.VYCZAfiSKA К. Prace nad materiałem faktograficznym dotycz,^cy": 
Wielkiej Emigracji, ZIFJ i960 nr 2/37/ s. 3-16 rez, sum.

Postępowanie naukowe z dokumentem źródłowym э możliwości 
korzystania z nowoczesnych banków danych przez hietoryka. Cha
rakterystyka materiału erchiwalnego z Vincennes pod Paryżem, 
dotyczęcago emigrantów polskich v/e Francji w latach 1831-184.4, 
Etapy pracy historyków i informatyków przy klasyfikacji treś
ci, następnie budoivle systemu przetv/arzania 1 wyszukiwania in
formacji faktograficznej. Rezultat pracy - bank danych fakto
graficznych, Możliwości wykorzystania banku danych iv pracach 
zespołoviych i indywidualnych, w badaniach kwantytatyv/nych,dla 
wyszukiwania danych oraz dla celów dydaktycznych.

42. ZACHARÓW A.G, 0 problemie autometyzacji procaeów informacyj
nych w Bibliotece Nauk Przyrodniczych AN ZSRR, Tłum, Qz roej 
3. Lenart, ZIN 1978 nr 2/33/ s. 57-77. raz. sum.

t

Główne funkcje Biblioteki Nauk Przyrodniczych Akademii 
Nauk ZSRR w zakresie sterowania siecię bibliotek w przyrodo- 
znawczych «placówkach naukowych Akademii i w zakresie własnej 
działalności Biblioteki, ze zwróceniem szczególnej uwegi na 
procesy informacyjne. Analiza możliwych wariantów automatyze- 
cji tych procesów/ w sieci bibliotek Akademii.
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43. ARTOiVICZ E. Normatywne podstawy budo'wy języków tnfcrmacyj- 
ych we Francji. ZIN 1979 nr 2/35/ 3. 147-167nyi

Omówienie norm francuskich dotyczących zasad indeksowa
nia dokumentowi zased budowy tezaurusów w języku francuskim 
oraz zasad budowy tezaurusów wielojęzycznycii. • 3ako przykiad 
zastosowania omawianych norm do budowy elementów Języka in
formacyjnego - charakterystyka Tezaurusa Informacji Naukowej 
oraz Tezaurusa Informatyki, oprsco’wanych z inicjaty/A/ Centrum 
Dokumentacji Naukowo-Technicznej CNRS.

I

44, BIBLIOGRAFIA zawartości "Zagadnień Informacji Naukor/e j ” za 
lata 1962-1977. Oprać. K. GASOWSKA, M. SZOMA^iSKA. ZIN 1970 
nr 1/32/, 170 s. rez, sum.

Opis bibliograficzny poszczególnych pu 
czonych Л' "Biuletynie OOilN PAN" /nr 1/1962 
oraz jego kontynuacji "Zagadnieniach Inform 
/nr 1/20/1972 - МГ 2/31/1977/. Zgrupowanie 
riału w działach: artykuły problemowe /bibl 
wana/ - 112 poz.; materiały i przyczynki /b 
adnotowana/ - 63 poz.; recenzje i omówienia 
teriały bibliograficzna - 25 poz.; kronika.

Bibliografia zawiera indeks przedmioto 
autorovj zarówno prac oryginelnych, prac rec 
cenzji i doniesień, jak ró-wnież tłumaczy.

blikacji zamiesz-
- nr 2/19/1971/ 

Ecji Naukowej” 
zebrenego mate- 
iografis adnoto- 
ibliogra fia
- 121 poz.; ma-- 

- 197 poz.
v/y oraz indeks 
enzov/anych, re-
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45. BIBLICXJRAFIA zawartości “Zagadnień Informacji Naukowej" za 
lata 1973-1982 /nr 1/40/. Oprać. 3Z0F/^ŃS’XA,2lN 1982 
nr 1/40/ s. 135-187 rez. sum.

Opis bibliograficzny poszczególnych publikacji zamiesz
czonych w kolejnych numerach "Zagadnień Informacji Naukowej' 
- od nr 1/32/1978 do nr 1/40/1982. Zgrupowanie materiału w 
działach: artykuły problemowe /bibliografia ednotowana/ - 
42 poz. : materiały i przyczynki /bibliografia ednotovjana/ - 
22 poz.: recenzje i omówienia - 27 -poz.: kronika - 26 poz.

Bibliogrefła zavjiera indeks przedmiotowy oraz indeks 
autorów zarówno prac oryginalnych, prac recenzo'.vanych, re
cenzji i doniesień, jak również tłumeczy.

46. Ce l KOVA L. Selektywne dystrybucje informacji w instytutach 
neuk społecznych Słowackiej Akademii Nauk. Tłum, [̂z ros.j 
N. Szomeńska. ZIN 1978 nr 2/33/ s. 164-169.

Selektywne dystrybucja informacji /SOI/ jako efektywny 
sposób zaspokajania stałych potrzeb użytkownikóiv informacji, 
'.Vymagania stawiane służbo-m informacji oraz odnośnie umiejęt
ności 1  wiedzy pracownikóv< tych służb - przy organizacji sy
stemu SDl. Organizacja SDI vj placóv/kach naukowych Słowackiej 
Akademii Nauk: Instytucie Psychologii Eksperymentalnej, Ins
tytucie Historii, Instytucie Ekonomii, Instytucie Państwa i 
Praiva oraz Centralnej Bibliotece Siov;ackiej Akademii Nauk.
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Д7. C tKIELE'.VSI-^-GOF^CZYCA Е, Netoda indeksowania relacyjnerc 
Ferradane^a. ZIN 1931 nr 1/ZB/ s, 83-97.

.•/ykładniki reJacji w systemach informacyjno-vr/sz'jk 
czych. Schemat relacji w systemie Farradana Podstawy Ir.- 
deksoivania Relacyjnego. Relacje wielostronne. Oiagrany koło
we. Proces indeksowenia. Technika wyszukiwania informacji. 
Ketoda skoków logicznych.

<•8. CHMIELEIV3KA-GCRCZYCA E. Tezaurus UNESCO z dziedziny ośv:i&- 
ty, nauk ścisłych, nauk społecznych, kultury i komunikacji. 
ZIN 1979 nr 1/34/ S. 131-144.

Omówienie wersji tezaurusa opracovłanej w 1976 r. , li
czącej ok. 8500 deskryptorów. Zakres tematyczny tezaurusa;
A - dział ogólny, B/H - neuki ścisłe i techniczne, O - oś
wiata, K/S - nauki społeczne, T/X - kultura i nauki humani
styczno, Y - nauka o komunikacji, 2 - informacja, bibliote
koznawstwo i archiwa. Struktura tezaurusa: część systematy
czna, część alfabetyczna, indeks permutacyjny, wykaz hierer- 
chiczny.

Opracowano na podstawie "UNESCO Thesaurus, A Structured 
List of Descriptors for Indexing and Retrieving Literature 
in the Fields of Education, Science, Social Science, Culture 
and Communication. Com, by 0. Aitchison. Paris: UNESCO 1977.
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49. CHMIELElVSKA-GORCZYCA E, ’.Vielojęzyczny tezaurus fasetowy 
UNESCO: IBE w zakresie oświaty i kształcenia, ZIN 1979 
nr 2/35/ s. 168-180

Omówienie tezaurusa dla systemu UNESCO-IBE dotyczęcego 
polityki oraz administracji i organizacji w zakresie ośtvia- 
ty i kształcenia. Założenie tezaurusa, V'iTybór terminologii 
/selekcje terminów/ i ustalanie znaczeń,- Zakres i struktura 
tezaurusa; zgrupowanie deskryptorów v/ 7 polach semantycznych: 
1 - kontekst, 2 - administracja i badania naukowa, 3 - nau
czanie, 4 - ludzie,. 5 - uczenie się, 6 - zawartość /treść/,
7 - rzeczy. Struktura artykułu deskryptorowego. Identyfika
tory. Metody użytkowania tezauruaa.

50. DOBKOWSKI H. Informacja naukowa, techniczna i ekonomiczna 
w ocenie ekonomiatów. ZIN 1980 nr 2/37/ s. 157-166.

Badania potrzeb użytkowników informacji, prowadzone 
w Instytucie INTE w ramach prac nad ogólnym schematem SINTO, 
Charakterystyka osób odpowiadajęcych na ankiatę. Formy i me
tody inte, z których korzystaję raspondenci. Efekty uzyskiwa
ne dzięki inte. Celowość 'komputeryzacji działalności informe- 
cyjnej. Propozycje uaprawnleń obaługi w zakreśla inte.

163



51. DCS-IAŃSKA Н,, ZAMOOSKA В. Propozycje zmiany układu Karty
Informacyjnej Centralnego Systemu Informacji o Precach Mau* 
кowo-badawczych i Rozwojowych SYNAb A, ZIN 1979 nr 1/34/ 
s, 145-149 + nlb.

Uzasadnienia celowości zgrupowania ns pierwszej stro
nią "Karty Informacyjnej Pracy Naukowo-badawczej" inforra- 
cjl Interesujęcych pracowników naukowych. Sę to pola:
02 - zgłoszenie. 17 - data rozpoczęcia; 18 - data zakończę* 
nia, Ol - nr rejestracyjny CINTE, OB - rodzaj problemu,
09 - oznaczenie problemu, 10 - symbole klasyfikacji tematy
cznej, 25 - słowa kluczowe, 11 - autor /autorzy/ pracy /po
stulowanie uyjzględnlenla wszystkich autorów/, 12 - tytuł 
pracy, 13 - jednostka wykonująca, 26 - charakterystyka 
pracy, Zsłęcznlk - projekt novvago układu Karty,

52, GRABOWSKA M . , SITARSKA A, Nowe czasopismo brytyjskie po

święcone problemom Informacji w neukach społecznych. ZIN 
19B1 nr 2/39/ s. 99-106.

Wstępna charaktaryatyka nowego* czasopisma brytyjskiego 
poświęconago zagadnieniom Informacji w naukech społecznych 
- "Social Science Informa-tion Studies”, Kwartalnik pod re
dakcję T.D, Wilsone, N. Robertse, London: Butterworths 
1980-. Twórcy i Redakcjs; Rada Redakcyjna składajęca się 
z międzynarodowego grona pracowników uniwarsytacklch szkół 
bibliotekarskich, Pos^^ać v/ydawnicza. Tematyka i ujęcia arty
kułów, Przaględy tematyczne 1 recenzje. Szczegółowo omówiono 
3 pierwsze numery czasopisma.

L64



53, KRONMAN-CZAJKA W. Udostępnianie zbiorów Biblioteki Uniwersy
teckiej w Warszawie. ZIN 1980 nr 1/36/ s. 119-126.

Zadania Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uni
wersyteckiej w v/arszawia, Charakteryetyka użytkowników i 
usług świadczonych za posradnictv^am: Czytelni Ogólnej, Щ -  
pożyczalni Miejscowej, Wypożyczslni Księgozbioru Dydaktycz
nego oraz Wypożyczalni Międzybibliotecznej. .Działalność Pra
cowni Reprograficznej.

54, LITWINOWICZ M, Centralne Biblioteka Narodowego Banku Pols
kiego, Badania potrzab użytkowników. ZIN 19B0 nr 1/36/ s. 83- 
-94.

Biblioteka centralnego banku Państwa 1 Jej zadania. 
Użytkownik uprzywilejowany. Użytkownik aktywny i Jego udział 
w kształtov/aniu profilu Biblioteki. Badania potrzeb użytkow
ników przy zastosowaniu techniki wywiadu. Źródła informacji 
i sposób poszukiv;ania informacji źródłowych. Ocena zagrani
cznej literatury finansowej. Krytykę pochodnych źródeł in
formacji. Kto korzysta z katalogów i czy interesuję one użyt
kownika. Obiektywne potrzeby informacyjne i śwłiadomość tych 
potrzeb.
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55. ŁUGOWSKI В. Kryteria okraślajęce drogi rozwoju Międzynaro- 
dowago Systemu Informacyjnego Nauk Społecznych. ZIN 1978 

nr 2/33/ a. 139-149.

Zadania Międzynarodowego Systemu Informacyjnego Nauk 
Społecznych /MSINS/ zwięzana z rozwojem współczeanej nauki. 
Informacja naukowa jako środek dalazej intensyfikacji badań 
naukowych. Kryteria ewolucji MSINS.

Takat referatu wygłoszonego na I Konferencji Naukowej 
MSINS nt, “rola informacji naukowej w rozwcju nauk społecz
nych krajów socjalistycznych i zadania rozwcju MSINS" w War
nia, 10-16 września 1978 r.

56. PASZCZENKO N.A, Wybrane problemy indekscwenia dokumentów. 
Tłum, [z ros.J E, Artowioz, ZIN 1980 nr 2/37/ a. 127-147,

Lingwistyczne problemy wyszukiwania Informacji. Prob
lemy indakaowania współrzędnego. Automatyzacje indeksowania 
współrzędnego, Metody indeksowany automatycznego: statysty
czna, słownikowa, gramatyczna ,| pozycyjne . Indekaowanla automa
tyczne a struktura tekatu- dokumentu.
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57, PASZKIEVfiCZ U. Uzytkovvntcy informacji naukowej w Bibliote
ce Uniwersyteckiej w Warszawie. ZIN 1980 nr 1/36/ s. 109-llC,

Podstawowe formy dziełalnoścl informacyjnej Oddziału In
formacji Naukowaj Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, i<.e- 
tegorie użytkownikói*.' CIfJ BUW - pracownicy naukowi, studanci, 
biblioteki, instytucje. Typologia usług Informacyjnych - in
formacje biblioteczne, biblioyreficzne, rzeczowe, tekstovje. 
Działalność informacyjna Czytelni Bibliologicznej i jej 
użytkownicy. /

58. SKv;A)TNICKA z . Potrzeby użytkowników i służba informacyjna 
Biblioteki Daciallońskiej. ZIN 1980 nr 1/36/ s. 95-108,

Badania potrzeb użytkowników Biblioteki Oagiellońskiej 
przy zastosowaniu różnych tachnik badawczych. Funkcje Biblio
teki, profil gromadzonych zbiorów i kategorie użytkowników. 
Postulaty i dezyderaty użytkowników pod edresem Biblioteki, 
Służba informacyjna Biblioteki Dagiellońskioj. Informecja ka
talogowa i biblioteczna. Główne kierunki prac Oddziełu In
formacji Naukowej Biblioteki Dagiellońskiej, Szkolenie in
formacyjne studentów.

167



59. SCSIKiSKA в . Uniwersalny Kod Sementyczny W.W. Martynovi/a. 2IN 
1981 nr 1/38/ s. 98-106,

Wprowadzenie definicyjne do problematyki kodu semanty
cznego. Kod semantyczny Martynowa w świetle przyjętej defi
nicji jako system eksplikacji zneczeń zdania języka natural
nego. Opis ogólny gramatyki Uniwersalnego Kodu Semantyczne
go. Prezentacja metod przekształcania wyrażaó kodu środkami 
syntaktycznymi, modalnyml i kwantyfIkacyjnymi, Krytyczna a- 
naliza definicji formalnych Mertynowa z punktu widzenie je
dnoznaczności identyfikacji struktur głębokich i struktur 
powierzchniowych. Schemat procesu modyfikacji wyrażeń języ
ka semantycznego Martynowa,

60, STOLARSKA E, Wykorzystanie nauki dla rozwoju gospodarczego. 
Projekt Systemu DEVSIS, ZIN 1978 nr 2/33/ s. 150-163.

Geneza i powstanie projektu DEVSIS /Development Science 
Information System/. Projekt wstępny systemu DEVSIS: uzasad
nienie potrzeby i koncepcja systemu; opis systemu z punktu 
widzenia potrzeb użytkowników; aspekty metodyczne - zbiór 
bibliograficzny /zbiór 1/; aspekty metodyczne - zbiór źródeł 
/zbiór 2/j pozostałe części projektu: załęczniki. Program 
dalszych prac.

Opracowano na podstawie: DEVSIS. The Preliminary De
sign of an International Information System for the Deve
lopment Sciences. Prepared by the DEVSIS Study Team... 
Ottawa: Intsrnationel Development Research Centre 1976,
245 s.
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61, SZŁAPCZYŃSKA E. Działalność Ośrodka Informacji Cantralnej 
CINTE. ZIN 1980 nr 2/37/ s. 149-156.

Znaczanie informacji naukowaj dla kadry kiarownicza 3  

szczabla cantralnago w procasia zarządzania gospodarkę naro- 
dowę. Zadania Ośrodka Informacji Centralnaj /01С/. Zakras 
tematyczny opracowań OIC. Programowanie i planowania działal
ności informacyjnaj. Formy opracowań informacyjnych, Kpjalifi- 
kacja kadr opracowujęcych informację. Źródła Informacji i 
kryteria ich doboru.

62. UNIEDEWSKA H, Bibliografia akonomiczne w europajakich krajach 
socjalistycznych. Informacja ł charaktarystyka ogólna. ZIN 

1981 nr 2/39/ a. 107-113.
V

Takst raferatu /komunikatu/ wygłoazonago na Zsbraniu Ra- 
■ daktorów Bibliografii Ekonomicznych, zorganizowanym przaz

ICSSID /International Committae for Social Scianca Information 
and Documantation/ w Paryżu, 21 - 22 kwiatnia 1981 r.
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63, WRÓBLEWSKI A. Organizacja informacji naukowej i technicznej 
w Szwecji. ZIN 1979 nr 2/35/ s. 123-145 + 2 nlb.

Podstawowe ustalenia i v/nloaki zawarta w raporcie Komisji 
ds. Koordynacji Działalności Bibliotek i Dokumentacji /BIDOM/ 
vi zakresie doskonalenia działalności bibliotek naukowych oraz 
specjalnej komisji działajęcaj w ramach Szv^fedzkiej Rady d s , 
Informacji Naukov/ej i Dokumentacji /SINFDDK/ w sprawia nowych 
form organizacji w zakreśla informacji naukowaj i tachnicznej,

Dotychczasov/a struktura szwadzkiego syetemu informacji 
naukowej i technicznej; tendencje rozwoju; struktura propono
wana przez Radę ds. Informacji Naukowej i Technicznej: propo
nowana struktura Bj.blloteki Narodowej.

Załączniki: Bazy danych wchodzące w skład serwisu 5DI w 
DliD Biblioteki Królewskiej; ESA-RECON - zbiory dostępna do 
wyszukiwania retrospektywnago; Bazy danych w USA; 1/ SDC-Orbit 
2/ Lockhaed/Dlalog.

64, ZABIELSKA-HELLE A. Działalność informacyjna Biblioteki Szkoły 
Głównej Planowania i Ststystyki. ZIN 19BO nr 1/36/ s. 71-82,

Historia powstania i rozwoju Biblioteki. Struktura orga
nizacyjna biblioteki i zakres tematyczny zbiorów. Działalność 
Biblioteki jako placówki inf ormacyjftej, Prace Oddziału Infoi—  
nacji Naukowej, Informacje o informacji /bibliografie, infor
matory, wydawnictwa informacyjne/. Katalogi i kartoteki. Ob
sługa informacyjna tematów badawczych. Informacja sygnslna. 
Szkolenie użytkowników informacji. Populsryzacja zbiorów. 21a- 
dania Biblioteki SGPiS jako Centralnej Biblioteki Ekonomicz
nej w kraju.
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65. ANNUAL Review of Information Science and Technology. Ame
rican Society for Information Science, Washington. Vol. 9: 
1974, Ed. C.A. Cuadra, 457 s.; Vol. 10:1975, Ed. C.A.CuadrSj 
476 s,: vol. 11:1976, Ed. M.E. Williams, 457 s.

Omów. E. STOLARSKA; Roczniki Nauki i Techniki Informacji, 
ZIN 1979 nr 2/35/ s. 181-187.

66. BONITZ M. Wissenschaftliche Forschung und wissenschaftliche 
Information. 8erlin: Akademie-Verlag 1979, 199 s. 8eitr3ge 
zur Forschungstechnologie, Schriftenreihe fOr Exparimental- 
mathodik, Systemanalyse und Instrumentierung in der natur- 
wissanschaftlichen, medizinischen und technischan Forschung. 

He f t 6.
Rec. M. DEMBOWSKA; Badania naukowe 1 informacja naukowa. 
ZIN 1981 nr 1/36/ s. 107-113.

67. OURKETT O. Library and Information Networks in the United 
Kingdom, London: ASLIB 1979, 251 s.

Omów. E. ARTOV/ICZ: Sieci biblioteczne i informacyjna w 
Wielkiej Brytanii, ZIN 1980 nr 2/37/ s. 176-185.

68. DECJNAROWICZ Cz. Literatura naukowa - uczeni - wydawcy, War
szawa; PWN 1980, 399 s,

Rec, M. GÓRNY: Lltsratura naukows - uczeni - wydawcy.
ZIN 1981 nr 2/39/ s. 122-127.

69. OIOK van T.A, Text and Context, Explorations in the Ssman- 
tics and Pragmatics of Discourse. London: Longman 1977.

Rec, H.5'WięCZKOWSKA; Semantyka i pragmatyka języka na
turalnego w ujęciu T.A, van Dijka. ZIN 1979 nr 1/34/ 

s. 152-161.

70. ENCYCLOPEDIA of Computer Science and Technology, Vol. 1. 
Ed. 3, Bslzer, A.G, Holzman, A, Kant. New York; Marcel 
Oekksr, Inc. 1975, 497 s.

Omów. E, STOLARSKA; Encyklopedie Informatyki. ZIN 1978 
nr 2/33/ s. 170-175.
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71. FLAHERPi^ D.H, Privacy and Government Data Banks, An Inter
national Perspective, London; Mansell 1979, 353 s.

Omów, E, STOLARSKA: Perspektywy wykorzystania peństwo- 
wych banków danych do badań w naukech społecznych,ZXN 
1981 nr 1/38/ a, 119-121,

72. GRAY PERRY В. Scientific Information, London: Oxford 
University Prese 1975, 62 s,

Omów. E, STOLARSKA: Politykę działalności InformacyJ- 
■ nej. ZIN 1978 nr 2/33/ s. 181-184.

73. De GROLIER E. The Orgenlzetion of Informetion Systems for 
Government end Public Administration. Parle: UNESCO 1979, 
163 e.

Omów, E, STOLARSKA: Orgenizecja systemów informecji dla 
rządu i administracji publicznej. ZIN 1981 nr 1/38/ 
s, 113-118.

74. HOGEWEG-OE HAART H,P, Characterietics of Social Science In
formation, A Selected Review of the Litaretura. Ser. PIO 
Studies jin Social Science Information edn Oocumentation, Bu
dapest: FIO: Sociel Science Oocumentetion /FIO/SO/ Committee 
1981 V f i d  Publ, 606/. 82 e.

Rec. B. SOSlf^SKA; Charakterystykę informecji 1 zekresu 
nauk społecznych, ZIN 1982 nr 1/40/ s. 103-112,

75. HUTCHINS W.3, Languages of Indexing and Claselflcatlon.
A Linguistic Study of Structures and Functions. England 
197B, Peter Peraginus Ltd. 148 s,

Rec. E.' CHMIELEWSKA-GORCZYCA: Oęzyki indeksowania i kla
syfikacji, ZIN 1981 nr 1/38/ s. 121-125.

76. INDEKSERS on Indexing, A Selection of Articles Published 
in "The Indexer". Ed. Leonard Montague Harrod for the So
ciety of Indexers. New York and London 1978, 430 s.

Omów. E. ARTOV/ICZ; Historyczne i współczesne problemy 
indeksowania. ZIN 1930 nr 2/37/ s, 167-175.

172



77. KA3BERG L, Wissenschaftlicha Informstion in Odnemark 
hauta - Problame und Tandenzan. "OFW Ookumantation- In
formation" R. 27:1979 nr 3/4 s. 83-86,

Omów, H, 0RDęGA-HESSE№10LLER: Informacja naukowa we 
współczesnej Danii, ZIN 1980 nr 1/36/ s. 135-139.

'78, LUBAWSKI M, Wprowadzenie do informatyki. Warszawa: ATK 
1979, 238 s.

Rac, Cz. MAZUR: Wprowadzanie do informatyki, ZIN 1980 
nr 2/37/ s. 188-191.

79. fVtNY Voicas, one World, Towarde a New More Duet and More 
Efficient V/orld Information and Communication Order. 
London: Kogan Page 1980, 312 s.

Omów. E. STOLARSKA: Wiela głosów w jednym świecia. ZIN 
1981 2/39/ s. 114-118.

80. NIKITINA S,E. Tezaurus po teoretlćeskoj 1 prlkladnoj 
lingvistika /Avtomatlcaskaja obrabotka taksta/. Moskva:

>■ Nauka 1978, 374 s.
Omów. W. OGÓRKIEWICZ, B. WERESZCZYŃSKA-CISŁO: Tezsurus 
zagadnień lingwis-tyki teoretycznej i stoaowanaj /Auto
matyczne przetwarzania tekstu/. ZIN 1979 nr 1/34/ 
s. 162-193.

81. NORA S., MINC A. L'informatisation da la societa. Raport 
s M. le President da la Republiqua. Paria 1978.

Omów. 8. KRYGIER: Upowszechnianie informatyki w społa- 
czenstwia. ZIN 1979 nr- 2/35/ s. 188-195.

82, Ot Ce t  o  dejatal'nosti Mażdunarodnoj informacionnoj siste- 
my po obicastvannym naukam v 1979 g. Moskva: Meżdunarodnaja 
informacionnaja sistema po obscastvannym naukam /MISON/

- Golovnoj organ MISON - Institut naucnoj informacli po 
obscastvannym naukam AN SSSR. 1980, 54 s.

Omóvł. O, LENART: Działalność Międzynarodowego Systemu 
Informacyjnago Nauk Społecznych w roku 1979. ZIN 1980 
nr 1/36/ s. 127-134.
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S3, POHYKALSKl A. System informacji vv badaniach naukowycn. 
Warszavja 1980, 189 s.

Rec, 8. KRYGIER: Systam informacji w badaniach naukoivych, 
2IN 1980 nr 2/37/ s. 186-188

84. PR2ELASK0WSKI W. Problemy informacji naukowej. Warszawa 
1977. Prace OIN PAN, 245 s.

Rec. И. GÓRNY; Problemy informacji naukowej, ZIN 
1981 nr 2/39/ s. 118-122.

85. ROWLEY O.E, Computers for Libraries, London: Cliva Blngley. 
1980, 159 3.

Rec, M. GÓRNY: Komputery w bibliotekach. ZIN 1932 
3. 121-127.

86. SAV0VA E., OAFINOV Z., PE00EVA R. Naućni bibliotaki. Teo- 
rija i praktika. Sofia: Centralna 8iblioteka BAN. 1930,
548 s.

Rec. M. ŁĘCZYCKA; Biblioteki naukowe. ZIN 1981 
nr 2/39/ 3. 127-130.

37. SŁOWNIK terminologiczny informacji neukowej. IINTE.
red, Maria Oembowaka, Wrocław; Zakł. Narodowy im. Oaaolińs- 
kich 1979, 237 s.

Rec. H. UNIEOEWStCA; Słownik terminologiczny informacji 
naukowej. ZiN 1979 nr 1/34/ 3 . 149-150.

83, STUDNICKI F. Wprowadzenie do informatyki prawniczej. Zau
tomatyzowane wyazukiwanie informacji prawnej. Warszawa:
PWN 1973, 286 a.

Rec. E. CHMIELEWSKA-GORCZYCA: Informacja naukowa z za
kresu prawa. ZIN 1973 nr 2/33/ 3. 175-131,

B9. Van de VAAL H. ICONCLASS. An Iconographic Claasification 
Syatem. 2-3 System, Amsterdam: Nor th-Holland РиЫ. Company 
1974, 103 s.

Omów. D. OEZIOR^KA: System klasyfikacyjny dla źródał 
ikonograficznych - ICONCLASS. ZIN 1973 nr 1/38/s.125-134.
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90. VERZEICHNIS Sportmedizinlscher Schlagwflrter. Oprac,
, E. Emierkanian, I, Koch, G. Oellerich, KOln: Bundeeineti- 

tut for Sportwlssenscheft 1976, 91 s.
Rec. B. SOSIŃSKA: Tezaurus Medycyny Sportowej. ZIN 1982 
nr 1/40/. Э .  113-121.

■91. ZAGADNIENIA eocjo- i psycholingwistyki. Pod red. Adama 
Schaffa, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańek: Z-d Narodowy 
im. Ossolińskich 1980, 285 s.

Rec, B, SOSIŃSKA: Zagadnienia socjo- i psycholingwisty
ki a definicja systemu Językowego. ZIN 1981 nr 2/39/ 
s. 131-138,

92. ANALIZA systemowa bibliotek. Ogólnopolskie seminarium nau
kowe. Danowice, 23-28 II 1981 r. Oprać. M. Nawrocka. ZIN 

nr 2/39/ s. 139-142.

93. ANIELA SZWEDCEROWA-GRUSZCZYŃSKA /1905-19В1/ [_Wspomnienia 

pośmiertnej . ZIN 1981 nr 2/39/ a. 161-162,

94. BUDOWA Międzynarodowego Systemu Informecji Nauk Społecznych, 
Posiedzenie specjalistów ośrodków informacji krajów socja
listycznych. Moskwa 18 III - 15 IV 1980 Г, Oprec. E. Arto- 
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- dla rzędu i administracji 73

183
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- pojęcia 38 

Tezaurusy
- medycyny sportowej 90
- lingwistyki teoretycznej 1 stosowanej 30
- oświaty i kształcenia, UNESCO:IBE 49
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