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BRBNISŁAW  ŁUGOWSKI 

Ośrodek Informacji Natikowej PAN

FUNKCJONALNA SPOJNOSC SKŁADNIKÓW SYSTEMÓW  

INFORMACYJNYCH W NAUCE

Problem spójności funkcjonalnej systemów im. 
formacji naukowej. Uwarunkowania ekonomicze 
ne, społeczne i metodologiczne budowy syste
mów. Rola twórców w przepływie informacji 
naukowej. Zagadnienia centralizacji i decen
tralizacji. Czynniki zewnętrzne i ogólnosyste- 
mowe w budowie nowoczesnych systemów in
formacyjnych. Strategiczne znaczenie informa
cji. Wybór form i metod obsługi w zależności 
od potrzeb użytkowników i realnych możliwości

Obserwując powstawanie i rózwój systemów informac3Qnych krajo

wych, międ2ynarodowych, regionalnych czy specjalistycznych, widzimy, 

iż każdy z nich składa się z szeregu ogniw i elementów posiadających 

istotny wpływ na efektywność organizacji i działalność całego systemu, 

Dotyc2y  to zarówno prac wewnątrzsystemowych, jak i jego powiązań 

zewnętrznych. System informacyjny zespala organicznie wszystkie czyn., 

niki i instytucje, uczestniczące w procesie przekazu wiedzy^.

 ̂ Twórcy programu UNISIST przedstawiają następujące definicje 
systemu informac3Q'nego: "System (światowy system informacyjny)":

a ) w ujęciu funkcjonalnym -  ’ specyficzne połączenie ludzi, metod, 
struktur organizacyjnych i urządzeń technicznych, którego celem jest 
dostarczanie w dowolnym czasie różnym rozproszonym grupom użytkow
ników wszelkich niezbędnych do ich pracy danych wyjściowych, nieza
leżnie od pochodzenia i fizycznej lokalizacji tych danych - we wszystkich



w  działalności informacyjnej uczestniczą: indywidualni twórcy, pla

cówki naukowe, dydaktyczne, ośrodki badawczo-rozwojowe, biura kon

strukcyjne, biblioteki, wydawnictwa, środki masowego przekazu, stowa

rzyszenia twórcze i zawodowe, archiwa, muzea oraz instytucje politycz

ne, społeczne, administracyjne i inne. Wszystkie te ogniwa komunikacji 

społecznej posiadają własną specyfikę, historycznie ukształtowany war

sztat pracy, określone zasady działalności^ zróżnicowane potrzeby i na- 
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wyki , Ich działalność jest, a przynajmniej powinna być, oparta na pra

cy odpowiednio wyspecjalizowanych kadr. Posługują się one specyficzny- 

mi, wypracowanymi przez doświadczenie i -  w różnym stopniu -  naukowo 

uzasadnionymi metodami działania, a także środkami technicznymi, jak 

i wreszcie rozwiązaniami organizacyjnymi, ułatwiającymi przepływ wiedzy. 

Proporcje ilościowe i stan jakościowy wymienionych czynników muszą być 

w każdym realnie odbywającym się procesie informacyjnym i w każdym 

ogniwie systemu informacyjnego przystosowane zarówno do zakładanych 

celów danego działania, jak też do rzectywistych warunków, w których 

ono przebiega. Najogólniej biorąc, optymalizacja, a więc doskonalenie 

organizacji procesów informacyjnych, w tym przepływu informacji nauko

wej, skierowanego na rozwój nauki i postęp techniczny, polega na dosko

naleniu prtystosowania organizacji i struktury procesu informacyjnego do

możliwych formach ich rozpowszechniania, wybrćmych przez utytkowni- 
ków jako najlepiej odpowiadające ich celom osobistym, uzdolnieniom i 
potrzebom w zakresie utyskiwania informacji"^

^b) w ujęciu metodologicznym -  "każdy złożony układ reguł i środ
ków ... służących urzeczywistnieniu koncepcji ogólnoświatowego podzia
łu pracy w dziedzinie transferu informacji naukowej i technicznej od 
wzajemnie izolowanych jej twórców do rozproszonych użytkowników"j

c) w ujęciu organizacyjnym -  "zestaw powiązanych wzajemnie ele
mentów, których połączenie przycz3Tiia się do przepływu informacji od 
jej twórców do użytkowników, dokonującego się według identycznych 
zasad i metod, w celu doprowadzenia do wymiany i wzajemnych powią
zań w skali światowej

d) "System informacyjny -  układ metod i programów opracowanych 
w celu przekatywania informacji naukowej i technicznej jej potencjal
nym użytkownikom w danych warunkach". UN lS lST , UNESCO-Paris  
1971 s. U 9 .2

Szerzej omawia ten problem H. Kubitschek na łamach "Zentral- 
blatt fiir Bibliothekswesen" R. 97:1983 nr 8 s. 339-344.



koTikretiiych jego celó^w i  ■warxmko'W realizacji. Niestety, instytucje o bo

gatej tradycji są często niechętne do przyjmowania nowoczesnych form 

•informacji, a ponieważ reprezentują samodzielne dziedziny działalności, 

tradycyjnie określoną pozycję społeczną - ich współudziału w systemie nie 

można uzyskać w drodze nakazu lecz jedynie poprzez wspólnie wypracowany 

podział pracy, mający na celu zabezpieczenie różnorodnych form i metod 

obsługi adekwatnych do aktualnych potrzeb i możliwości oraz elastyczną 

organizację systemu, przystosowaną do modyfikacji, bez potrzeby zasad

niczych zmian programowych i organizacyjnych. Elementem wspólnym po

winna być kodyfikacja norm, nośników, udział w przepływie wiedzy (bez

pośrednio lub pośrednio) oraz przeka^wanie dorobku, wyników pracy, 

doświadczeń i metod na u^tek  systemu jako całości.

Sieć systemu tworzą placówki o zróżnicowanym potencjale, potrze

bach i możliwościach świadczenia usług, o różnych powiązaniach i aktyw

ności informacyjnej. Warto -  jak sądzę -  podkreślić, że potencjał syste

mu informacji ńie jest sumą efektów wnoszonych przez poszczególne ogni

wa, lecz dopiero ich zintegrowany wkład w konkretnym działaniu ukazuje 

uwielokrotnioną moc systemu informacyjnego i korzyści otrzymywane przez 

uczestników systemu. Stąd problemy stopnia centralizacji i decentraliza

cji ogniw sieci nie mogą być rozpatrywane abstrakcyjnie lecz jedynie w 

wyniku an a li^  ich stanu i określenia zadań funkcjonalnych w ramach sy

stemu.

W rozważaniach wstępnych trudno nie zasygnalizować, że ósiągnię- 

cie zakładanych rezultatów możliwe jest jedynie p r ^  sprawnej działalno

ści wszystkich komponentów systemu. Nieprawidłowe funkcjonowanie (z po

wodów subiektywnych lub obiektywnych) nawet tylko jednego z istotnych 

elementów systemu powoduje deformację, a często dyskwalifikuje całą pro

wadzoną działalność.

Spójność działania w ramach określonego systemu wymaga systema

tycznego doskonalenia metod, właściwej organizacji pracy, wysuwania na 

czoło spraw ogólno systemowych a nie jednostkowych. Dotyczy to wszyst

kich placówek prowadzących działalność informacyjną, niezależnie od form



i metod ich pracy i mniejszego lub większego wykorzystania nowych tech» 

nologii. Szeroko pojęte placówki informacyjne zatrudniają obecnie pracow

ników różnych specj^alhości. W wyniku współpracy różnych ogniw sieci 

obserwujemy przenikanie wzajetnne cennych tradycji kulturowych, zawodo

wych, nowych metod i technik z różnych dysc3rplin, co wzbogaca wspólny 

warsztat pracy, lecz bywa, że spotykamy się z brakiem zrozumienia 

podstawowych zagadnień społecznych lub technicznych, partykularyzmem 

i niedocenianiem pracy innych specjalistów, konserwalyzmem i niezrozu

mieniem kierunków rozwoju i czekających nas zadań.

Specyfiką systemu informacji jest unikalne zespolenie czynników 

ludzkich, środków technicznych, organizacji i metod z różnych dziedzin 

nauki i techniki dla osiągnięcia optymalnego przepływu informacji nauko-
3wej . Warto podkreślić, że w tym procesie komunikacji społecznej mamy 

do czynienia ze środkami, metodami i instytucjami o różnym stopniu nowo

czesności, odmiennych doświadczeniach, często diametralnie różnym po

tencjale, posiadającymi uzyskane niezależnie od siebie bogate doświadcze

nia - lecz jednocześnie brak spójności ogniw, mającymi dążenia odśrod

kowe i dezintegracyjne.

Nie jest kwestią przypadku, że twórcy systemu TJNISIST jeden z 

podrozdziałów zatytułowali: informacyjny kompleks czy informacyjny sy

stem?^

Wybitni specjaliści radzieccy A .M . Michajłow i R .S . Gilarewski 

we wstępie do znanej pracy A .I. Czernego: "Wstęp do teorii wyszukiwa

nia informacji" stwierdzają: "W  licznych rodzajach działalności informa

cyjnej uczestniczy wielu inżynierów, pracowników naukowych, biblioteka

rzy, którzy nie posiadają specjalnego wykształcenia w dziedzinie informa

cji naukowej, skłonni są rozwiązywać zadania informacyjne z pozycji 

zdrowego rozsądku, albo tylko tradycyjnej praktyki biblioteczne-biblio

graficznej. Prowadzi to z kolei do błędnych poglądów, a nawet do zawo-
5

dowych przesądów w tej dziedzinie" .

Por. B. Ługowski: Informacja naukowa. W: Encyklopedia organiza
cji i zarządzania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne l98l 
s. 162-165.

^ TJNISIST, j.w . s. 49 i nast.
5

A .l. Czerny: Wstęp do teorii wyszukiwania informacji. Warsza
wa: OIN PAN 1978 Ser. Materiały Szkoleniowe s. 8.



No'woczesna działalność informacyjna -wymaga współdziałania specja., 

listów z wiel-u dziedzin gospodarki narodowej.

Jak twierdzi F .D . B-uggie z Oxford-u, podobno do wyprodvikowania 

i wprowadzenia na rynek jednego prodnkt-u potrzeba zastosowania 80 no

wych pomysłów na-ukowych, technologicznych, technicznych, racjonaliza-
g

torskich z dziedziny reklamy, marketing-u itp.

Powstaje pytanie, czy można określić czynniki najważniejsze, głów

ne ogniwa, formy i metody decyd-ujące o prawidłowym funkcjonowani-u pro

cesu informacyjnego. Kompleksowe badania w tej dziedzinie nie byty do

tychczas prowadzone. Z obserwacji zjawisk negatywnych wiemy jednak, 

że braki w jednym z ogniw powodują ujemne konsekwencje i to nie tylko 

bezpośrednie, lecz przy analizie takich zjawisk, jak jakość kadry, po

tencjał zbiorów informacyjnych, stan wiedzy i jej społeczna percepcja, 

często powodują długotrwałe, aczkolwiek nie-wymieme skutki we wszyst

kich ogniwach systemu.

Doświadczenia -  zarówno pozytywne jak i negatywne -  nasuwające 

się przy obserwacji budowy systemów informacyjnych, krajowych i za

granicznych -  wydają się wskazywać na możliwość określenia dla po- 

szczególnyclj przedsięwzięć informacyjnych optymalnej struktury iloś

ciowej i jakościowej wspomnianych wyżej czynników, jak też oddziaływa

nia optymalnego doboru tych czynników na efekty, osiągane dzięki obsłu

dze informacyjnej w dalszych pracach badawczo-rozwojowych i w prakty

ce gospodarczej. Za wiarygodne uznać możemy jednak tylko te dane, któ

re wynikają z konkretnych badań, w w i^szośc i kolektywnych prac inter

dyscyplinarnych, a nie ustaleń opartych na intuicji lub emocjonalnym 

traktowaniu problemu. Istotną sprawą jest również uwzględnienie trady

cji, specyfiki warsztatu pracy poszczególnych odbiorców, stanu wiedzy 

i jej percepcji społecznej oraz środków materialnych i technicznych, 

posiadanych do dyspotycji dla realizacji określonego celu. Ponadto 

różny jest koszt społeczny powiększania (ilościowego) i doskonalenia 

(jakościowego) poszczególnych czynników działalności informacyjnej. 

Dlatego, obok opo-wiedzenia się za celowością dalszych badań służą-

р . D. Buggie: Strategies for new product development. "Long 
Range Planning", vol, 15; 1982 nr 2.



cych doskonaleniu systemów informacyjnych, chciałbym wskazać na nie.- 

które tylko = najbardziej dostępne w warunkach niełatwego przecież wy

chodzenia z kryzysu -  możliwości poprawy organizacji działalności infor». 

macy jnej.

Jedną z tych możliwości mogłaly -  jak się wydaje »  stanowić eli™ 

minacja najczęściej spotykanych błędów w podejściu do zagadnienia in= 

formacji naukowej, powodujących długotrwałe, aczkolwiek nie zawsze wy« 

mierne skutki we wszystkich ogniwach systemu informacyjnego i w obsłu

giwanych przezeń dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.

Często popełnianym błędem jest idealizowanie roli jednego z ogniw 

systemu -  stąd szukanie winnych niedociągnięć tylko poza własnym gro

nem - рггу jednoczesnym niedocenianiu innych elementów, co prowadzi 

do samousprawiedłiwiania (nauki, środków przekazu wiedzy, łub prakty= 

k i), a tym samym do tworzenia mitów, niepotrzebnych wzajemnych animo

zji, wpływających szkodliwie na motywacje innowacyjne wszystkich zain

teresowanych postępem społecznym i ekonomicznym kraju.

W tworzeniu tego typu skrajnych ocen przodują środki masowego 

przekazu.

Czy jednak tylko środki masowego przekazu?

Psycholog Mahoney zajął się problemem; "uczeni w ocenie własnej". 

Stwierdza on, że uczeni przypisują sobie następujące cechy;

" l )  wysoki intelekt przystosowany do działalności twórczej*

2 ) wiarę w posiadanie umiejętności logicznego nyśleniaj

3 ) znajomość sztuki prac eksperymentalnych, umiejętność otrzy

mywania ścis^ch danych i zdolność ich wszechstronnej interpretacji^

/0 obiektywność i brak zaangażowania emocjonalnego, z wyjąt

kiem dążenia do wykrycia prawdyj

5 ) elastyczność przejawiająca się w skłonności do zmiany swego 

stanowiska;

6) skromność i pokora wyrażające się w ucieczce od pogoni za 

sławą i uznaniem;

7 ) kolektywizm, gotowość do przekazywania swej wiedzy i doświad

czenia oraz chęć współpracy z kolegami przy rozwiązywaniu zadań ba

dawczych;

8



8) skłonność do wstrzymania sią od ocen przy braku niezbędnych 

danych, faktów 1 dowodów.

Mówiąc o kolegach profesorach, ankietowanych stwierdza, że

znane lin są fakty plagiatów, preparowania faktów, falsyfikowania danych

itp.

Naukowcy nie są, i nie mogą być klanem wyizolowanym od społe- 

cz,eństwa - ludzie uczciwi, pracowici, twórczy, wybitnie inteligentni, 

muszą się znajdować we wszystkich ogniwach życia społecznego.

"Rola nauki w życiu współczesnym wzrasta. Należy sobie jednak 

zdać sprawę z tego, że tak glotyfikowanie prac badawczych, jak i lek« 

ceważenie wysiłków naukowych prowadzą do identycznie szkodliwych 

społecznie konsekwencji. Do prowadzenia wszelkiej działalności twór

czej, a w tym: naukowej czy informacyjnej, niezbędny jest właściwy 

klimat społec zny.

W roku 1975 dziekan wydziału humanistycznego Uniwersytetu w 

Indiana Trachtmen stwierdził, że "dla rozkwitu twórczości społeczeń

stwo winno podtrzymywać wiarę w to, że ludzka woła i energia mogą 

wpfywać na rzeczy i zdarzenia, i nadzieje na to, że twórczy duch mo

że mieć sens i znaleźć miejsce w chaosie problemów, które stoją do 

rozwiązania przed nami. Jeśli społeczeństwo mówi swoim członkom, że 

działalność twórcza koniec końców niewiele znaczy, to źródła twórcze 

w takim społeczeństwie przysychają i ani ich bogactwo, ani potencjał 

genetyczny nie zmienią sytuacji -  klimatu dla wielkich dokonań nie bę-g
dzie 1 jest mało prawdopodobne, aby takie osiągnięcia się dokonały" .

Sekretarz generalny Węgierskiej Akademii Nauk L . Pal w arty- 

ktde pt. "Rozmyślania o nauce i technologii" omawia rolę innowacyjną 

placówek naukowych w podejmowaniu przez przemysł najbardziej opła

calnej nisko energo- i materiałochłonnej i mającej podstawowe znacze

nie perspektywiczne produkcji wysoko przetworzonej, o du^m  udziale 

postępu technicznego. Autor wskazuje, że optymalizacja tej "twórczo-

м. J. Mahoney: Scientist as a subject; The psychological impe
rative. Cambridge (M ass ); Balinger 1976 s. 2l9.

g
L .E . Trachtman; Creative people, creative times. "Journal of 

Creative Behavior" vol. 9; 1975 nr 1 s. 50.



chłonnej” produkcji wymaga większej troski o ludzi zaangażowanych w 

całym procesie jej powstawania i przekazu wiedzy. Obok dotychczas sto

sowanych bodźców, zachęt, warunków należy z większą uwagą podejść do 

spraw człowieka, wyrabiać wśród kadr większą aktywność, skłonność do 

podejmowania ry ^ k a , umiejętność podejmowania decyzji itp. Potrzebne 

w tym celu są określone decyzje ekonomiczne, prawne oraz społeczne. 

Aktywny udział w tym procesie towarzystw naukowych, zawodowych, 

społecznych i politycznych jest niezbędnym warunkiem powodzenia przed-
. . 9sięw zięcia .

Podstawowym zadaniem działalności informacyjnej jest uzyskanie 

optymalnego, w danych warunkach, zaspokojenia potrzeb użytkowników. 

Przed kilku łaty w'ielu badaczy i praktyków wskazywało na tendencje 

wykładniczego rozwoju potencjału naukowego, a stąd geometryc;.nego 

wzrostu prac badawczych, liczby tytułów czasopism naukowych itd. - 

określane jako eksplozja informacji, lawina informacyjna itp. Panaceum 

przeciw tym zagrożeniom (sprzeczności między wzrostem źródeł infor

macji a możliwością ich wykorzystania) stanowić miało zastosowanie 

automatyzacji i mechanizacji procesów informacyjnych. Lekarstwo to 

okazało się jednak częściowo tylko skuteczne -  głównie umożliwiło szyb

kie i pełniejsze uzyskiwanie aktualnej i retrospektywnej informacji bib

liograficznej- biowoczesne serwisy informacyjne okazały się najbardziej 

przy'datne dla "świata nauki". Informacje analityczno-syntetyczne, prze

glądowe, faktograficzne, роргйагуZatorskie, a więc to wymagające u- 

dzialu wysoko kwalifikowanych kadr do ich opracowania, są reprezento

wane tak u nas, jak i w systemach zagranicznych w niezadowalającym 

zakresie^^. Fakt ten jednak, że w poszczególnych dziedzinach określone 

wydawnictwa istnieją, i to często doskonale redagowane, v/ywoluje zapo

trzebowanie użytkowników z innych dyscyplin, [XJzbawionych tego typu 

wydawnictw lub serwisów informacyjnych. Obserwujemy poważną dyspro

porcję - występującą z różnym nasileniem w poszczególnych krajach -

Za: RZ Ob?cestvennyje nauki za rube^om, AN ZSRR. 1984. 
nr 1, Seria 8, poz. 84.O l.002.

lO Wiele ciekawego materiału na ten temat zawiera RC Nau2naja 
informacija i sistema naucnych komunikacij pod red. A .M , Kulkina, wyd 
INION AN ZSRR, Moskwa I98l.
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pomiędzy wzrostem zapotrzebowania we wszystkich dziedzinach i formach 

ohshxgi informat^'^jnej, wzrostem wymagań jakościowych (ścisłość, szyb« 

kość, kompletność^ a możliwościami zaspokojenia tych potrzeb przez służ» 

by informacyjne. Wynika to głównie z faktu, że wzrost nakładów na prenu

meratę literatury, na jej opracowanie przez specjalisnów, na powiększanie 

zbiorow źródeł informacji niezbędnych użytkownikom »  występuje w sytua

cji powszechnego ograniczania środków fal^tycznie przeznaczonych na dzia- 
, ,  . 11łalnoóć inłormacjjną* . Stąd powszechnie mówi się obecnie o kryzysie 

informacyjnym. Przyznać n a le ^  rację tym badaczom, którzy twierdzą, 

że kryzys ten najbardziej ostro przejawia się w dziedzinie informacji 

naukowej ,

Prawidłowością jest zależność wartości przekazywanej informacji 

od kwalifikacji kadr uczestniczących w jei p r2ygotowaniu, opracowaniu 

i upowszechnianiu.

Trmzmem jest stwierdzenie, że aby wartość przekazywanej informa

cji była wysoka, należy zatrudniać wysoko kwalifikowane kadry w dzie

dzinie informacji, znające warsztat swojej pracy i problematykę obsłu

giwanej dyscypłiny. Tyłko kadry o wysokich kwałifikacjach mogą przeka

zywać użytkownikom informację adekwatną do ich potrzebj kadry o śred

nich kwalifikacjach opracują informację niezgodną z oczekiwaniami odbiorcy; 

kadry słabo przygotowane do zawodu mogą spowodować nie tylko marnotrawie

nie środków finansowych przez dany system informacyjny, lecz również często 

niewymierne skutki powodujące nieosiągalność informacji przez użytkowników. 

Znane są analizy przeprowadzone w poważnych bibliotekach Londynu i Moskwy,

z których wynika, że 50% książek i do 60% czasopism nie znajdowało się
13

• w rękach C2ytełnika przez okres ostatnich dwudziestu lat .

Gdy próbujemy posłużyć się liczbami dotyczącymi "użytkowania", 

warto prypomnieć prawa optymalności włoskiego socjologa Vilfredo 

Pareto, regułę 80/20, według której 80% użytkowania dotycy 20% zbio-

Funding R+D next y e a r .- Yor. R+D re p ., Cambridge (M ass .) 
voł. 1 6 :1 9 8 3  nr 2.

A. K. Ajłamazjan: Informacija i informacjonnyje sistemy. Mos
kva 1982 s. 58.

Jw. s. 19.
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rów. Badania wykorzystania zbiorów biblioteki nniwersyteckiej w Pittsbnr- 

gu potwierdzi^ tę regnlę. Jeśli wyeliminować 80% część mniej wykorzy

stywaną, proporcja 80/20 wydaje się ponownie -ustawiać na niższym po= 

ziomie. Być może część iratiej wykorzystywana daje jakąś potrzebną sta

bilność^^.

Obok właściwych kwalifikacji sprawą zasadniczą jest -umaszynowie- 

nie prac informacyjnych, E . Daniels w opracowanej na lata osiemdziesią

te prognozie stwierdza: "Wydajność zdaje się kyć kl-uczo-wym słowem na

szej epoki. Wydajność oznacza takie proporcje pomięd:gr ws:grstkimi сгз'̂ п- 

nikami produkcji, które przyniosą największą produkcję, przy najmniej

szym koszcie. We współczesnym świecie zwiększenia "wydajności nie uzy

skuje się przez wysiłek mięśni, lecz rozszerzając możliwości fizjologi

czne człowieka przez stosowanie maszyn. Na pracownika fizycznego (blue 

collar) prz3rpada przeciętnie około ЗО 000 doi. -wnrtości urządzeń; na 

przeciętnego urzędnika okołp 2 000 doi., w c:grm mieści się biurko, 

krzesło i maszyna do pisania, a na przeciętnego fachowca lub kierownika 

często poniżej 1 500 doi.

Wzrastająca liczba tych, których Machlup określił mianem 4pracow- 

nicy informacji?», jest w kategoriach siły roboczej główną sferą, w której 

w latach osiemdziesiątych powinna wzrosnąć wydajność. Usługi i praca 

biurowa pozostafy ostatnimi w Stanach Zjednoczonych pracochłonnjrmi 

(labor-intensive) działami. Automatyzacja prac biurowych jest dziś poza 

nami. Następnym krokiem zmierzającym do zwiększenia wydajności (pro- 

diiktywności) pracownika informacji bedzie W3rposaźenie facWwca lub
l5kierownika w osobisty komputer"

Mówiąc o sprawach nowych technologii nie należy zapominać, że 

informacja naukowa jest zjawiskiem społecznym i podstawową sprawą 

jest jej wykorzystanie przez społeczeństwo.

W pracy poświęconej infrastrukturze krajowych systemów informa

cyjnych I ł.E . Hayesa czytamy: "W odniesieniu do technologii kluczowym 

punktem jest fakt, że chociaż jej zdobycze zmniejszają koszty nośników

E. Daniel: l980s Forecast Special Librarian to Information
Manager Cop. "Special L ibraries" 1982 April s. 93-99.

15 ,J. w.
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informacji (pnblikacji drukowanych, banków danych, środków łączności), 

to jednak nie powodują porównywalnego zmniejszenia kosztów samego pa« 

kietu informacyjnego. Oznacza to, że koszty intelektualne »  realne koszn 

ty informacji, czyli koszty związane z wytwarzaniem informacji, selekcją, 

kontrolą jakości, dystrybucją i zbytem mają tendencję rosnącą w propor

cji do kosztów ogólnych. Takie są rzeczywiste funkcje wydawcy (w od

różnieniu od drukarza), obsługi bariku danych (w odróżnieniu od kompu

tera) i biblioteki (w odróżnieniu od małego księgozbioru). Fakt ten

skłania do rozważenia, czy zdobycze technologiczne traktowane są przez
1 6nas we właściwy sposób"

Nieco dyskusyjny charakter mają uogólnienia oparte na osobistych 

doświadczeniach R, Hayesa, który stwierdza: "Kilka lat temu postano

wiłem zaangażować znaczny wkład w rozwój usług itiformac3'-jnych, opar

tych na założeniu, że najważniejszymi ich elementami będą dane i tech

nologia. Można rzec, że rezultat był cc najmniej niezadowalający. P rzy - 

C2yny tego wyjaśniły się, niestety, po fakcie. Dane i ich przetwarzanie 

są najmniej ważnym aspektem ekonomii informacji. Znaczenie ich jest 

niewielkie w porównaniu z rozumieniem wartości danych i umiejętnością 

wykor^stania ich w procesie podejmowania decyzji. To wdaśnie stanowi 

rzec^w istą  infrastrukturę ekononńi informacji, nie zaś technologie in

formacyjne, instytucje informacyjne, polityka informacji, ani nawet zwią

zane z nią profesje. Również to stanowi o ważności dyskusji i  sporów 

między systemami scentralizowanymi i systemami o strukturze zdecentra

lizowanej. Tylko w wypadku zdecentralizowania procesów podejmowania 

decyzji następuje rozwój infrastruktury, a ludzie zaczynają wykorzysty

wać informacje

Ogromne znaczenie .  dla procesu aktywizacji przepływu informacji 

-  ma bezpośredni udział twórców wiedzy naukowej w realizacji procesów 

informacyjnych i ścisłe kontakty między uczonymi a pracownikami infor

macji naukowej. W literaturze przedmiotu dość rozpowszechniona jest

l6 R .M . Hayes: Issues in d^eloping the infrastructure of natio
nal information system; The Infrastructure of an Information Society. 
North-Holland 1984, s. 143.

Jw. s. 141.
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ocena, że pracownicy naukowi i  inżynieryjni poświęcają przeciętnie około 

' 'I/3  swego czasu pracy na zbieranie informacji niezbędnej do wykonywar, 

nia zawodu. Równocześnie członek Akademii Nauk ZSRR W. Głuszkow 

udowodnił, że przy powiększeniu efektywności informacji o 50% można u.̂  

zyskać rezultat równoznaczny ze v/zrostem czasu pracy pracowników паи» 

kowych o 25%. Zauważyli to już dawno koledzy z NRD i włączyli do ze» 

społów naukowych » pracowników informacji oraz do prac informacyjnych 

- naukowców.

Warto podkreślić, że często występującym zjawiskiem hamującym 

przepływ wied^Q  ̂ od nauki do praktyki są tendencje izolacjonizmu placó» 

wek informacyjnych, ograniczających, swą pracę do potrzeb własnej pła» 

cówki macierzystej. Wynika to z \itrzymującj''ch się tradycji, jak i z za» 

sad finansowania, a często barier organizacyjnych, resortowych itp. Na» 

leży jednak podkreślić, że prace informacyjne dla placówek własnych 0» 

raz zajmujących się poki^ewną tematyką ograniczają się często do przy» 

gotowania katalogów oraz biuletynu nabytków, są więc mało pracochłonnie 

i nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów. Informacje dla szerszego 

grona specjalistów i praktyków wymagają uruchomienia dodatkowych ser» 

wisów specjalistycznych, informacji analitycznej, faktograficznej, syntez, 

a więc danych przetworzonych przez szerokie grono specjalistów, a tym 

samym są bardziej kosztowne i pracochłonne.

Mimo że ilość informacji przekazy^'ana z placówki naukowej do 

praktyki jest stosunkowo mała, pracochłonność i koszty jej opracowa» 

nia są wysokie, co powoduje, że interesy placówki kolidują z interesa» 

mi społecznymi. Są to sprzeczności, które nie zawsze są możliwe do 

rozwiązania w ramach placówki, a często i resortu. Zapewnienie szer» 

szego przepływu informacji wymaga więc nie tylko dodatkowych środków, 

lecz często kompleksowych decyzji organów kieimjących nauką i postę» 

pem technicznym, zmierzających do wytworzenia zasad sprzyjających 

integracji sieci, upowszechnieniu wymiany informacji w sieci krajowej 

oraz z odpowiednimi placówkami zagranicznymi.

Na temat przepływu wiedzy kursuje również szereg mitów. Warto 

sądzę przypomnieć stwierdzenie Norberta Wienera, który podał, że 

według wszelkiego prawdopodobieństwa 95% oryginalnych prac naukowych

U



zostało wykonanych przez mniej niż 5% uczonych, jednak większość z 

łych prac w ogóle nie zostałaby napisana, gdyby pozostali uczeni nie 

uczestniczyli w powstaniu wspólnego dostatecznie wysokiego poziomu 

nauki

Podobno 90% dotychczasowej populacji uczonych, inżynierów i tech

ników żyje współcześnie.

Liczni badacze wskazują, że kadra naukowa i inżynierska poświę

ca od 50 do 90% czasu na prace, które ide'.kończą się ostatecznie suk- 
19cesem produkcyjnym . W jednym z koncernów w Minnesocie przekazano 

dc realizacji lOO koncepcji, wykonano 33, z tego opłacalność na rynku 

uzyskały tylko 3 w3/roby. W General Found Corporation w ciągu lO lat 

przekazano do produkcji 600 pomysłów, z których zrealizowano tylko 

3 0 , zaś wydatki na projekty nie zrealizowane W3̂ niosły 243 min. dola

rów. Niekoniecznie jednak jest to czas stracony lub stracone wydatki. 

Chodzi jed3Tiie o to, by straty czasu i pieniędzy, wynikające z rozwią

zań nie wykorzystanych, nie przekraczały pewnej przeciętnej, charakte

rystycznej dla danego etapu rozwoju cywilizacyjnego. Ponadto, jak do

wodzi obser^'acja rozwoju ЗОО firm, które w latach l973-l980 realizo

wały zamówienia w Europejskim Ośrodku Badań Atomowych i Europej

skiej Agencji Kosmicznej, 62% efektów ekonomicznych uzyskały te firmy 

z prod’-ikcji nie związanej bezpośrednio z wymienionymi zamówieniami, 

lecz pobudzonej pośrednio -  dzięki podniesieniu kwalifikacji kadr, za

poznaniu się z nowymi technikami i unikalną aparaturą, kontaktom bez

pośrednim z pracownikami twórczymi itp. Oblicza się, iż "wtórne" od

działywanie tych dwu zleceniodawców było 2,9 raza większe niż oddzia- 

tywanie zleceń kontraktowych.

Badania prowadzone przez German (French Association for Scien

ce and Technology ukazują, że bezpośrednie efekty) prlmaiy^ effects 

stanowią jed3mie część wpływów ekonomicznych uzyskiwanych od nauki 

przez praktykę. Efekty wtórne (secondary economic effects), tak często

18 ̂ Za D .E . Shekhurin: Scientist’ s creative potential clue to his 
information needs. Problems of information user needs. FID, Moskwa 
1973 s. Ю4.

19 D. Vidović; Reflections on the relationship between user and 
information workers; jw. s. 32.
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niedostrzegalne, odgrywają istotną rolę ekonomiczną, dzięki powiększa

niu i popularyzacji wiedzy, roli w kształceniu kadr, w sprzyjaniu roz

wojowi nowych technik i technologii, udzielaniu wsparcia nowym typom
20

produkcji oraz wpływom socjalnym i kulturowym na społeczeństwo

Upowszechnianie informacji spełnia obecnie podobną rolę jak w o- 

kresie poprzedniego pokolenia powszechność oświaty. Postęp cywiliza

cyjny U25'śkiwany dzięki upowszechnianiu wiedzy nie może być rozpatry

wany jedynie w ścisłych ramach przekazu gotowej technologii, wynalaz

ków itp.

Informacyjne zabezpieczenie niezbędne jest na każdym etapie pro

cesu wdrożeń. Funkcje te spełniają placówki naukowe, indywidualni 

uczeni, stowarzyszenia zawodowe, ośrodki badawczo-rozwojowe i po

stępu technicznego, służba patentowa, biblioteki Uvb wyspecjalizowane 

placówki informacji naukowej. Miemożliwością w tej dziedzinie jest 

ustalenie proporcji i zasad, które winny obowią^wać powszechnie, 

chyba, że jako zasadę uniwersalną przyjmiemy kształtowanie świado

mości informacyjnej społeczeństwa, jest to zadanie wszystkich ogniw 

systemu informacyjnego.

Kompleksowe ujęcie zasad budowy systemów informacjąnych (w kra

ju, resorcie с.ту placówce) zakładać musi jedność celów, form i metod 

działalności i jej zgodność z aktualnymi i perspektywicznymi potrzeba

mi użytkowników informacji naukowej, kompatybilność z przewidywanymi 

do współpracy krajowymi i zagranicznymi systemami oraz właściwą or

ganizację pracy.

Komponentów systemu informacyjnego można wymienić wiele. Różne 

być mogą jednak ktyteria ich ustalania dla wydawcy, dokumentalisty, 

bibliotekarza, programisty itp .j odmienne dla placówki obsługującej 

kadrę kierowniczą, teoretyków, konstruktorów, racjonalizatorów itp. 

Podmiot określają wyraziście potrzeby użytkowników, właściwości dy

scypliny lub warsztatu pracy -  w zależności od konkretnej sytuacji.

20 H. Schmied: Results of attempts to quantify the secon
dary economic effects generated by research centres, -  IEEE  
transactions on enginering management, Picataway, 1982, vol. 
EM-29 nr 4- s. l6 l .
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Na przykład A .I. Czerny omawiając problem systemu Inforinacyjno- 

^wyszukiwawczego slv/ierdza, że "...k ażdy  realnie działający system 

składa się z czterech podstawowych kompoTientów:

-  aparatu logiczno-semantycznego (tj. języków informacyjno-wys u- 

kiwawczych -  jednego luh dwóch, zasad indeksowania i kiyterium wyda

wania dokumentów) j

-  zbioru wyszukiwawczego (tj. określonego zbioru dokumentów, za

opatrzonych w charakterystyki wyszukiwawcze, wśród których odszukuje 

się żądane dokumenty) j

-  środków technicznych (tj. narzędzi lub urządzeń, które są nie

zbędne do zapisu i przechowywania charakterystyk wyszukiwawczych, do 

przechowywania samych dokumentów, a także do realizacji procesu po

równania charakterystyk wyszukiwawc^ch dokumentów z instrtikcjanii 

wy szukiwaw c ̂ m i itd. ) ;

-  ludzi współdziałających z systemem (tj. osób, które korzystają

z danego ^stemu informacyjno-wyszukiwawczego i obsługują go -  indek

sują dokumenty i zapytania informacyjne, wybierają strategię wyszukiwa

nia, a także wykonują inne operacje intelektualne, bez których niemożli-
2lwe jest wyszukiwanie informacji)"

Jednocześnie autor wskazuje, że wybór i budowa ję ^ k a  informacyj- 

no-wvszukiwawczego dla każdego opracowywanego systemu informacyjno- 

- wyszukiwawczego powinny być dokonywane na podstawie wszechstronnej 

analizy, z uwzględnieniem:

" -  specyfiki dziedziny, dla której opracowywany jest dany system 

informacyjno- wy s zukiw aw czy^

-  charakteru potrzeb informacyjnych, które powinny być zaspokaja

ne w ramach tego systemuj

-  specyfiki dokumentów (tekstów) lub informacji tworzących zbiór 

wy s zukiw aw c ̂  j

-  wymaganej dokładności i kompletności wyszukiwania;

-  wymaganych terminów wydawania odpowiedzi na zapytania infor

macyjnej

21 A .I. Czerny, jw. 3.2Л.
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-  orientacyjr.ej liczby pracowników naukowych i specjalistów, któ^ 

rzy bęóą ui^tkownikami systemu, a także liczby zapytań w jednostce 

czasuj

-  środków materialnych przeznaczonych na opracowanie i eksploata^
„22cję systemu informacyjno"wyszukiwawczego"

Analizując problemy budowy systemu informacyjnego jako całości, 

np. dla potrzeb placówek badawczych, mamy do czynienia z kompleksem:

a) czynników zewnętrznych wpływających na nią z otoczenia sy

stemu realizującego proces informacyjny,

b ) uwarxmkowan ogólnosystemowych -  mających istotny wpływ na 

zakres tematyczny, odbiorców, organizację, zasad3'̂ prawne, zasięg te

rytorialny, wyposażenie i finansov/anie systemu, zespół elementów wyni

kających z charakterystyki warsztatu pracy, podejmowanych w pi'aktyce 

zadań i form działalności.

Do czynników zewnętrznych zaliczamy głównie:

1. Zasady krajowej polityki informacyjnej, wynikające ze świado

mości informacyjnej decydentów, potrzeb politycznych, ekonomicznych i 

społecznych, podejmowanych zadań modernizacyjnych (w sferze gospodar

czej i społecznej), określenia sił wspomagających działedność informacyj

ną, miejsca informacji w rozwiązywaniu projektowanych działań i roli 

informacji w podejmowaniu deej'^zji oraz dla szerokich rzesz społeczeń

stwa.

2. Określenie celów priorytetowych rozw'oju nauki, ich uwarunko

wania ekonomiczne, społeczne i polityczne, zakładane efekty postępu 

technicznego, gospodarczego, intensyfikacji pożądanych przemian spo

łecznych i wynikający stąd wybór głównych kierunków działalności dla 

prac informacyjnych. Warto tu podkreślić raczelne znaczenie czynników 

politycznych, posiadających decydujące -znaczenie dla bytu narodowego, 

w tym i dla rozpatrywanych przez nas zagadnień.

3. Proporcje między i sinieją C3rmi, historycznie ukształtowanymi a 

pożądanymi w świetle celów ogólnospołecznych stopniem i skalą rozwoju 

badań podstawowych, stosowanych i rozwojowych, działalnością dydaktycz-

22 Jw. s. 111.
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ną, popularyzatorską a zapotrzebowaniem na tradycyjne lub nowoczesne 

formy działalności informacyjnej (informacja faktografiezmi, przeglądowa, 

analityczna, syntetyczna).

4. Potencjalny zakres zastosowania poszczegdlnyck osiągnięć nau

kowych (znaczenie światowe, ogólnokrajowe, resortowe, dla danej insty

tucji, dla rozwiązania konk.retnego zadania praktycznego itp .) -  posia

dające decydujący wpływ na utrzymywanie lub likwidacją resortowych, 

działowych, czy instytutowych zasad organizacji systemu, ilość i jakość 

kadr iriformacyjnych i zasiąg usług informacyjnych.

5. Wzajemne relacje miądzy nauką i praktyką, w szczególności 

miądzy zainteresowaniem o’^ganizaeji naukowych i pracowników nauki, 

praktycznym zastosowaniem ich osiągniąć a zapotrzebowaniem na te o- 

siągniącia ze strony instytucji reprezentujących prakty'^ką, co stanowi 

główny wyznacznik kosztów przeznaczanych na działalność informacyjną.

6. Zasady sterowania rozwojem nauki i techniki przez państwo, 

ogólny mecenat państwa, stopień centralizacji i decentralizacji życia 

gospodarczego, politycznego, ktilturalnego i wynikających stąd zasad 

strukturalnych systemu, określanie zakresu integracji i dezintegracji.

7. Wzajemne relacje miądzy infrastrukturą nauki i techniki a in

frastrukturą systemów informacyjnych, użytkownicy informacji,ich po

trzeby, rozmieszczenie, specjalizacja a potencjał bibliotek, wydawnictw, 

możliwości środków masowego przekazu itp.

8. Podejmowanie zadań badawczych i technicznych a problem in

formacyjnego zabezpieczenia przed podejmowaniem decyzji celem zmniej

szenia nakładochłonności lub nietrafnego wyboru kierunków lub zadań.

9. Relacja wielkości potencjałów informacyjnych własnych i jed

nostek współpracujących w stosunku do niezbądnego minimum, okreś

lonego w wyniku analizy prowadzonych badań (stan nauki, wydawnictwa, 

biblioteki, czjrtelnictwo, działalność w kierunku upowszechniania wiedzy 

itp .) oraz porównań z potencjałami partnerów z innych krajów oraz 

trendów światowych.

lO. Aktualny i postulowany stopień nowoczesności procesów infor

macyjnych, realizowanych w społeczeństwie, możliwości adaptacji roz

wiązań obcych -  stan i zasady wymiany informacji, możliwości ekspor-
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towe, przewidywana prodiikcja antyimportowa, części zamienne, kadry 

informatyków, kształcenie specjalistów w zakresie nowoczesnych technik 

i form obsługi, kształtowanie świadomości informacyjnej wśród szero^ 

kich rzesz społeczeństwa-

11. Cliarakter barier na drodze rozwoju działalności informacyjnej 

(technicznych, ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych), w tym wy« 

nikających z utrwalonych nawyków, zwyczajów itp.

12. Badania naukowe, ich percepcja społeczna i wynikające stąd 

zadania dla wszechstronnie pojętej informacji naukowej.

13. Ogólny stosunek społeczeństwa do spraw nauki, stopień zro

zumienia jej roli i potrzeb.

14. Zdolność społeczeństwa (rządu, placówek naukowych, zakła

dów przemysłowych itp .) ,  do wydatkowania takich lub innych nakładów 

na rozwój nauki i eksploatację jej dorobku.

O prawidłowej fuńkcjonałności systemu informacyjnego decyduje 

właściwe rozeznanie i uwzględnienie w praktycznej działalności nastę- 

pujących, W'spółzależnych od siebie, komponentów ogólnosystemowych, 

a mianowicie:

1. Rola twórców i użytkowników informacji przy określaniu struk

tury systemu.

2. Stan badań z dziedziny teorii informacji i jej stałe wzboga

canie .

3. Metodologiczne, lingwistyczne, programistyczne zabezpiecze

nie prac.

4. Przygotowanie odpowiednich aktów prawnych, kodyfikacji prze

pisów i  norm.

5. Przygotowanie kadr informacyjnych, ich doskonalenie oraz za

pewnienie stałej współpracy odpow'iednich specjalistów nieetatowych.

6. Zbiór wszelkiego rodzaju źródeł utrwalonych na różnego ro

dzaju nośnikach materialnych,

7. Właściwy wybór form i środków przekazu, przy uwzględnieniu 

środków do celów telekomunikacji i komputeryzacji prac.

8. Niezbędne lokale do pracy i pomieszczenia na zbiory.
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9. Odpowiednia aparatura poligraficzna, reprograficzna i mikro- 

graficzna.

10. Określenie zasad organizacji i perspektyw rozwoju oraz etapów 

realizacji przyjętych zadań.

11. Ustalenie zakresu działalności i dyscyplin objęt^^ch programem.

^  l2 . Określenie koordynatora, współpracowników i podwykonawców.

13. Zawarcie odpowiednich porozumień z odpowiednimi placówkami 

krajowymi i zagranicznymi.

1Л. Doskonalenie systemu przez prowadzone analizy i prace 

badawcze.

Wymieniłem kilkanaście > moim zdaniem > najistotniejszych kompo.. 

nentów i czynników wpływających na budowę systemu informacyjnego. Da

leki jestem jednak od tego, aby uważać, iż jedynie optymalne ich zabez

pieczenie umożliwia działalność informacyjną. Pamiętać Jednak musimy 

o tym, że tak jak o sprawności komunikacji decyduje zablokowany prze

jazd a nie piękna arteria, tak tu "wąskim gardłem" decydującym o oce

nie całego systemu może się okazać dowolny komponent (składnik) nie

właściwie usytuow'any. Należy więc świadomie przyjąć i planować we

dług tej zasady całość projektu lub uzyskać zmianę określonych, nega

tywnych elementów. Takie podejście, jak sądzę, umożliwia placówce, 

w zależności od możliwości, prowadzenie działalności informacyjnej.

Nie możemy jednak pr^jm ować naszych życzeń za realną rzec^w istość, 

co niestety zbyt często miało miejsce p r ^  projektowaniu systemów In

formacyjnych. Aby doprowadzić^ do pozytywnych zmian, musimy uprzednio 

rzetelnie ocenić posiadane materialne i intelektualne zasoby. I tak np. 

wymieniłem wyżej kadxy informacyjne. Wiemy o tym, że kadry pracu

jące dla potrzeb qrstemu to: pracownicy naukowi, bibliotekarze, redak

torzy, dokumentaliści, specjaliści w zakresie elektronicznego przetwa

rzania danych, pracownicy techniczni, reprografii itd. O icb przydat

ności do realizacji zadań teoretycznych, metodologicznych, metodycznych, 

dydaktycznych, technicznych, organizacyjnych i innych decyduje wykształ

cenie, status, uposażenie, system doskonalenia, oddziaływanie organiza

cji społecznych, politycznych, więzi środowiskowe i wiele innych cz30ini-
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Tców. Podejmując określone zadania musimy wiedzieć, kto i dla kogo bę

dzie je realizował.

Powszechne są opinie, że dla u^tkowników spoza świata nauki in

formacja sygnalna jest nieadekwatna w stosunku do ich potrzeb. Tymcza

sem informacja faktograficzna, syntetyczna, popular^^zacja wiedzy wymaga 

wysoko kwalifikowanych kadr i szerokiego dostępu do źródeł i spełnienia 

szeregu innj'ch warunków. Tek więc wybór form prezentacji musi być wy

nikiem nie naszej dobrej w'oli lecz realnych możliwości. Istnieje oczywiście 

alternatywa, aby w ramach posiadanych środków i możliwości wybrać 

formy najbardziej optymalne ze względów ekonomicznych i społecznych.

Ciekawe zjawisko zaobserwowano np. w Stanach Zjednoczonych. 

Okazuje się, że wysoko technologiczne gałęzie przemysłu przeznaczają 

ok. S.S% dochodów brutto na usługi informacyjne, podczas gdy inne ga

łęzie przemysłu ok. Л,2?о. Z drugiej strony, należy zwrócić uwagę na 

fakt, że te gałęzie przemysłu, które borykają się z poważnymi proble

mami w sferze produktywności i dochodowości, przeznaczają zaledwie 

2% swojego dochodu brutto na usługi informacyjne, cayli o połowę mniej

od średniej w przemyśle, a l/3 w porównaniu z wydatkami czynionymi
23w tym względzie przez wysoko technologiczne gałęzie przemysłu

Pamiętać musimy o tym, że informacja, xx>dobnie jak oświata c ^  

kultura, nie prz3oioszą lub przynoszą, w niewielkim stopniu, bezpośred

ni zysk, Tylko dla placówek nowoczesnych (tak natikowych, jak i pi ze- 

myslowych) wydatki na informację są rzeczywistymi środkami podstawo

wymi, elementem inwe sty c^-jnym, a nie wydatkami dodatkowymi, ukrytymi 

w działach wydatków innych lub tzw. "pozostałej działalności pozamery

torycznej placówki” . Wydawać mógłby się dziwny fakt, widoczny z obser

wacji w naszej placówce od szeregu lat, dużego zapotrzebowania na u- 

sługi informacyjne placówek z mniejszych aglomeracji a nikłego z War

szawy czy Krakowa. Czym wyjaśnić to zjawisko? Może większym zwią

zaniem z praktyką, być może z koniecznością zdobyw'ania stopni i tytu

łów naukowvch?

23 R .M . Hayes, jw. s. 14-1.
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Warto poświęcić przy prowadzeniu analiz nieco czasu "nieu^tlkow» 

nitom'' informacji, wyniki takich hadań mogą hyć nieco szokujące, lecz
9 /

na pewno wielce przydatne do działalności systemu

Informacja naukowa jest nową dziedźiną działalności społecznej, jej 

gwałtowny rozwój powszechnie wiązano z tzw. "szokiem sputnikowym". 

Jeszcze w latach sześćdziesiątych informacja walczyła o prawa obywa^ 

telstwa i poparcie rządów^^.

Obecnie tzw. przeiwsł informacyjny (pomijam różne podejście do 

tego zagadnienia) jest realną siłą ekonomiczną i powszechnie uświada™ 

miana jest jego rola w przyszłości.

Istnieją tu jednak poważne nieporozumienia i niedopowiedzenia i.̂  

stotne dla spraw budowy systemów inlbrmacyjnych. W literaturze za« 

chodniei często przedstawia się informację naukową jako panaceum na 

wszelkie społeczne czy ekonomiczne dolegliwości, "Społeczeństwo infor

macyjne” przedstawiane jest w otoczce propagandowej budzącej słuszny
26

sprzeciw szeregu naukowców ' . Widząc obiektywny proces zachodzących 

zmian, wielki potencjał tkwiący w nowych technologiach, dostępność sy

stemów zautomatyzowanych, obniżkę kosztów mikroprocesorów, przy jed

noczesnym wzroście kosztów robocizny, angielscy specjaliści wskazują 

np. na dwa groźne zagadnienia -  prawdopodobieństwo wzrostu bezrobo-
27

cia oraz uzależnienie od obcych technologii . Problem dotrzymania kro

ku Stanom Zjednoczonym i Japonii w dziedzinie nowych technologii infor

macyjnych jest przedmiotem obrad wielu rządowych ciał doradczych i

2Z. O .E . Byryj-^marian; "hlepotrebiteli"'- informacji (priSiny ich po- 
javlenija, kategorii, charakterństiki). Wsesojuznaja konferencija. Proble
my informacjonnogo obespe^enija fundamentalnych i prikladnych nau<*nych 
issledovanij w svete re^enij XXVI Sjezda KPSS. Mosk’va 1982 s. 37.

25 Por. B. Ługowski: Problemy optymalizacji systemu informacji 
naukowej. "Żagadnienia Informacji Naukowej" 1973 nr 2 (23 ).

26 Рог. w . А. Winogradów: Ideologiczne aspekty koncepcji społeczeń
stwa infomnacyjnego i rewolucji mikroelektronicznej, "Zagadnienia Informa
cji-Naukowej" 1985 nr 1(A6) oraz N .V . Arapor, J. A. Srejder: Nau5?naja 
informacija za rube^om. Osnovnyje tendencji razvitija. "Vestnik AN SSSR", 
Moskva 19 8 3 . R. 53 nr 11 s. 95-107.

27 The Impact of New Technology on L ibraries and Information Cen
tres. Report of the L ibraiy  Association Working Party l98l«l982. Lon
don. reprinted l983 s. 6.
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23ortjanizacji międzynarodowych . Pojawiają się również sceptyczne wypo

wiedzi świadczące o tym, iż trudno przewidzieć społeczno-ekonomiczne
29

konseTcwencjc i ogroniczenia rewolucji informacyjnej . Z drugiej strony
%

nic ulega najmniejszej wątpliwości, że osiągnięcia w dziedzinie mikroelek

troniki, telekomunikacji, zastosow ania laserów, kornptiterów nowej gene

racji W' przyszłości będą decydowały o rozwoju gospv.>darczym świata.

N ieprzypadkowo sprawy łc podjęte zostały w uchwałach KXV11 Zjazdu 

KPZR oraz w tezach na X Zjazd P Z l’H.

Informacja przy zastosowaniu nowoczesnych technologii posiada 

strategiczne znaczenie polityczne. T̂ ie jest kwestią przypadku, że wszel

kie innowacje informacyjne w PSA są pod kuratelą koncernu Lockhceda - 

potentata na rynku zbrojeniowym'^^.

Powstaje pytanie, dlaczego o tym piszę w publikacji poświęconej 

funkcjonalnej spójności składników budowy systemów informacyjnych?

To nie propagandowy frazes, lecz realna ocena sytuacji wskazuje, żo 

przy budowie systemów informacyjnych możemy się oprzeć głównie na 

własnym potencjale technologicznym i intelektualnym oraz na współpra

cy z krajami socjalistycznymi.

Nie jest to tylko polską specyfiką. Eero Sourmimen z Centrum 

Badań Technicznych Finlandii stwierdza, że Centrum musi posiadać 

ścisły kontakt z najbardziej zaawansowaną międzynarodową nauką i 

technologią, łączyć ze sobą różne dyscypliny, dostarczać na bieżąco

28 Por. np. : HASA Meeting on Artificial Inteligence -  infobrief 
Research and Technology. Luxemburg 1933 nr 239j OECD Report on 
Microelectronics. Robotics and Jobs, jw. nr 233j Global Concept for 
Developing Infoririation Technology, jw .j EC Experiment to Improve 
Rand Efficiency, jw, nr 235j EC Infrastructure for Innovation, jw .j 
Journal of the American Society for Information Science. Philadelfia 
Am. Soc. 1933 t. ЗА nr 6; IRFIS (International Research Forum in 
Information Science); Nachrichten Шг Dokumentation. Młłnchen l983 
R. ЗА nr 6 -  w tym samym numerze artykuł poświęcony polityce rzą
du RFN w dziedzinie informacji.

29 Por. np. L.J, Rankine: The socio-economic consequences 
and limits of the information revolution. W: Towards the Information 
Society ed. RC Barquin, G .P . Mead. Norfh-Holland 198A s . A5.

30 V
G .V . Vi^njakova: Informacjonnyj potencjał SSA w sferze nau

ki i techniki, Obzor INION AN SSSR , Moskva ]935.
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informacje о badaniacli rozwoju na użytek przemysłu krг^jowogo. Stąd 

wynika duże zapotrzebowanie na informację ze źródeł międzynarodowych, 

pokrywającą zapotrzebowanie wielu dziedzin. Podkreśla on jednak wy^ 

raźnie, że "ważnym zagadnieniom jest jak usługi informacyjne są w sta« 

nie czerpać korzyści z zewnętrznych zasobów informacji. Usługi infor

macyjne -  czytamy dalej -  instytutÓAv takich, jak uniwersytety i contra 

badawcze, mogą podnieść ich efektywność dzięki przy wiązywaniu-więk

szej wagi do zasobów infoi'macyjnych w icłi organizacjach macierzys

tych... Z drugiej strony istnieje zapotrzebowanie na nowe scentralizo

wane zakresy działania, które byłyby skoordynowane, miały zadanie
3l ■wspierające i uprofilowanie systemowe" , Autor wskazuje, że większa 

część rutynowej pracy, obecnie prowadzonej w działach usług informa

cyjnych, będzie wykonywana przy zastosowaniu osobistych komputerów 

przez samych użytkowników.

Kierując systemami informacyjnymi, musimy zdawać sobie sprawę 

z postępujących, zmieniających się uwarunkowań w naturałnjnn przepły

wie informacji, śledzić zmiany w środowisku użytkowników, uwzględniać 

kierunki rozwoju, powiązania naiiki z praktyką oraz potrzeby społeczne, 

polityczne i ekonomiczne. Tym zadaniom może sprostać jedynie system 

zbudowany "elastycznie", zdolny do wprowadzania zmian, bez wprowa

dzania jego zasadniczych przemian organizacyjnych i strukturalnych.

Powstaje pytanie, które z zagadnień możliwe są do rozwiązania 

na szczeblu placówki, a gdzie wymagana jest pomoc, czy ingerencja 

systemów centralnych?

Uwidacznia się konieczność bardziej ścisłej współpracy różnych 

ogniw sieci systemu informacyjnego.

Pilną potrzebą staje się przeprowadzenie analiz i wypracowanie 

wniosków dotyczących zadań perspektywicznych centralnych, resorto

wych, działowych czy instytutowych ogniw systemu informacyjnego, o- 

kreślenie działań priorytetowych nie tylko w stosunku do określonych

3l E. Sormunen: Organizing a user-oriented information, service 
network in a multidisciplinary research centre. The Use of Informa
tion in a Changing World. Ed. A.Van der Laan^ A .A . Winters. North- 
- Holland 1984  ̂ s, 175 i 178.
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działów gospodarki narodowej, lecz jednocześnie zabezpieczenie interdys^ 

cypliname i określenie łych zadań ii'do'niacyjnych, które wymagają wspar- 

cia, gdy ich d/iałaliiość wykracza poza potrzeby własnej placówki, a wa- 

mnknje pr-awidlowc funkcjonowanie całej sieci krajowej.

Zdają sofłie sprawę, że v  krótkim s/kicn mogłem jedynie zasygna

li ować szereg z-agiidnień, które dopiero w wynika interdyscyplinarnych 

prac mogą «’oprowadzić do przedstawienia bardziej konkretnych wniosków 

i propozycji. Podjęcie takich prac wydaje się jednak ze wszech miar u- 

zasadnione l to w najbliższej przyszłości.

THF l-LNCTIONAL COMPATIBILITY OF FLFMENTS OF 

INFORMATlObl SYSTEMS IN SCIENCE

Snmmary

The article deals with problems of ihe functional compatibility of 

scientific information systems. There is indicated the role of communi

cation links with their specific means, differentiated needs and habits.

The author emphasizes the neccesity of advancing rather general 

problems of systems than the individual ones. Ffe stresses the importance 

of the human factor in information works, the innovative role of informa

tion institiitions as well as the role of scientists in the flow of informa

tion. There is indicated the junction in a modern information system of 

human factors, technical tools, organizational forms and methods from 

different fields of science and technology. The choice of forms of re

presenting of information is shown as connected with elementary needs 

of users, especially with the need for special, analytic and synthetic 

information.

The extermal conditions of the development of scientific informa

tion and the complex approach to principles of building of information system; 

-  including their compatibility with national and foreign systems -  are 

discussed in detail. The elements of information systems are presented 

on the background of the numerous sources of literature. The article
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ends -with considerations about the strategic role of scientific informa

tion, of new technologies and of information networks -  in tliis with 

central information systems.

ФЛШЦЙОЕАЛЪНА^! СОБГЖСТИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ В НАУКЕ

Р е з ю м е

Б статье обсуждается проблема функциональной совместимости 
системы научной информации. Указана роль элементов общественной 
коммуникации с их специфическими средствами, дифференцированны
ми потребностями и навьжами. Автор указывает на необходимость 
выдвижения на первое место общесистемных вопросов, а не единич
ных. Подчеркивает значение человеческого фактора в информацион
ных работах, роль информационных учреждений во введении новшеств , 
а также участие научных работников в информационных потоках.

Представлен охват современной информационной системой чело
веческих факторов, технических средств, форм и методов организа
ции различных областей науки и техники. Выбор же форм представле
ния информации связан с основными информационными потребностями, 
в частности с требованием специальной, аналитической и синтети
ческой информации.

Подробно обсуждаются проблемы как внешних, так и общесистем
ных факторов, влияющих на развитие научной информации, а также 
комплексный подход к принципам построения информационной систе
мы, включая совместимость с национальньши и зарубежными система
ми, 'Элементы информационных систем обсуждены на основе многочис
ленных источников.

Статья заканчивается рассуждениями на тему стратегического 
значения научной информации и новых технологий, а также значения 
и роли информациот^ных сетей, в том числе и центральных систем.





BARBARA SO SIMS KA

In sly tut в iblioteko znaw st w a 
i Informacji Maukov/ej UW

DEMOTACJA WYRAŻEŃ JĘZYKÓW INFORMACYJNO- 

 ̂W^' S ZU KIWA WC ZY CH

Określenie dwóch skorelowanych typów desyg- 
natów wyrażeń języków informacyjno-wyszuki
wawczych (JIW). Rozróżnienie trzech podsta
wowych rodzajów wyrażeń JIW: wyrażeń będą
cych predykatami pierwszego stopnia, wyrażeń 
będących jednoargumentowymi predykatami dru
giego stopnia i wyrażeń będących dwuargumen- 
towymi predykatami drugiego stopnia. Próba 
formalizacji definicji denotacji wyróżnionych ty
pów wyrażeń prostych JIW oraz wyrażeń zło
żonych tych języków opierając się na eksplika- 
cji ekstensji wyrażeń językowych Rudolfa Camapa

Większość wyrażeń języków informacyjno-wyszukiwawczych (JIW) 

desygnuje pewne dokumenty oraz pewne przedmioty, procesy, stany, włas

ności czy zjawiska należące do rzeczywistości pozadokumentacyjnej,’któ

rych dotyczy treść łych dokumentów lub też które są własnościami for

my prezentacji tej treści. Dokumenty nazywać będziemy desygnatami bez

pośrednimi wyrażeń JIW, gdyż stanowią one bezpośrednio wskazywany 

przez te wyrażenia obiekt zainteresowania użytkowników pewnego sy

stemu informacyjno-wyszukiwawczego, w którym dany ^W  jest stosowa

ny. One to właśnie podlegają przeprowadzanemu za pomocą ^W  proce

sowi wyszukiwania, one też są obiektami, o których informacje przecho

wywane są w bazie systemu w postoci charakterystyk wyszukiwawc^ch 

"Zagadnienia Informacji Naukowej" 1986 nr 1(4-8)

29



sformułowanych w ]1W. Przedmioty, procesy, stany, własności czy zja^ 

wisłta należące do rzeczywistości pozadołcumentacyjnej, których dotyczy 

treść łub które określają cechy formalne dokumentów, również stanowią 

przedmiot zainteresowania użytkowników systemu informacyjno«wyszuJ<i- 

wawczyego, jednakże informacje o nich dostępne są jedynie za pośred- 

nictwem określonych dokumentów (z  wyjątkiem może informacji o cechach 

formalnych dokumentów, których system udziela bezpośrednio; jest to 

jednak przypadek szczególny), toteż wszelkie takie obiekty pozadoku- 

montacyjne nazywać będziemy dcsygnalami pośrednimi wyrażeń ]1W |^2,з].

RODZAJh WYRAŻEŃ JTW

Przyjęte wyżej określenie desygnatów wyrażeń jlW wynika z definicji cha

rakterystycznej dla tego tyTti języków funkcji opisowej f semantycznej, ko

munikatywnej) , sprowadzającej się do opisu świata dokianentcw i zawartjzch 

V/ nich informacji (^2j. Wydaje się, że możliwe jest przy^jęcie założenia, iż 

realizacja tej funkcji opiera się na wskazywaniu przez poszczególne znaki JlW 

określonych desygnatów bezpośrednich i pośrednich, dzięki wyrażaniu cha

rakterystycznych własności tych desygnatów. Każdą z takich własności można 

określić albo jako "być o pewnym przedmiocie treści" - w odniesieniu do de- 

sygnaiów" 1)0 zpoś redli ich i "być pewnym przedmiotem treści' - w odniesieniu 

do desygnatów pośrednich, albo jako "być w pewaiym aspekcie" i "być pew- 

nym aspektem", albo leż "posiadać pewną wdasiiość prezentacji treści" 

i "być pewną własnością prezentacji treści", gdzie słowo "pewny" za

stępuje nazwę wyrażanej wartości alrylmtu.

Istnieją jednak wśród leksyki wielu JlW takie wyrażenia, które 

nic wskazują ani dokumentów ani przedmiotów czy aspektów ich treści. 

Należą do nich np, wskaźniki więzi', współczynniki wagowo, rangi, wy

kładniki relacji syntagmatycznych. Tego typu ziutki JlW wyrażają pewne 

własności innych znaków tych języków luh leż związki zachodzące mię

dzy znakami JIW w ich tekstach (charakterystyce Uib instrukcji wyszu- 

ki v^awczej).

Powyższe uv/agi pozwalają przyjąć z.alożoiiic, że A'szysikic wyra

żenia PW mają charakter predykatów w sensie stosowanym przez R. Car-
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napa [ i ] -  Część z nich stanowi predykaty pierwszego stopnia, których 

argumentami w rzeczywistości doktunentacyjnej są doktimenty posiadające 

własność wyrażaną przez dany predykat, w rzeczywistości pozadokimien- 

tacyjnej są nimi natomiast obiekty treści, o których wskazaną własność 

można orzec.

Wszystkie wyrażenia JIW typu predykatów pierwszego stopnia są pre

dykatami jednoargumentowymi w odniesieniu do rzeczywistości dokumenta

cyjnej, wyrażają one bowiem zawsze własności poszczególnych dokumen

tów, jednakże w odniesieniu do rzeczywistości pozadokuinentacyjnej część 

z nich należy traktować jako wieloargumeiatowe predykaty pierwszego stop»- 

nia. Taki heterogeniczny charakter mają jednostki leksykalne JIW, repre

zentujące pewne relacje, operacje czy działania omawiane w tekstach 

dokumentów. Np. wyrażenie WOJNA jest jednoargumentowym predykatem 

pierwszego stopnia, którego argumentem w rzeczywistości dokumentacyj

nej jest każdy dokument traktujący o wojnie, jednakże w odniesieniu do 

rzeczywistości pozadokvimentacyjnej wyrażenie to winno być interpretowa

ne jako predykat wieloargumentowy pierwszego stopnia, którego argumen

tami są wszelkie takie n~tki uporządkowane pewnych obiektów pozadoku- 

mentacyjnych, o których można orzec, że pozostają lub pozostawały w 

stanie wojny. Ponieważ liczba argumentów wyrażeń typu predykatów pierw» 

szego stopnia w niektórych przypadkach ulega zmianie w zależności od 

rodzaju rzeczywistości, w której określa się ich dziedzinę, całą klasę 

tych wyrażeń JTW będziemy dalej ogólnie nazywać wyrażeniami typu pre

dykatów pierwszego stopnia.

Znaki języków informacyjno-wyszukiwawczych, wyrażające własno

ści innych znaków tych języków, można traktować jako jednoargumentowe 

predykaty drugiego stopnia, których argumentami są wszelkie wyrażenia 

JIW typu predykatów pierv/szego stopnia, posiadające określoną własność. 

Wyróżnianie desygnatów bezpośrednich i pośrednich w tym wypadku nie 

jest ani konieczne, ani możliwe, wyrażenia te bowiem -  w przeciwień

stwie do znaków typu predykatów pierwszego stopnia -  nie odnoszą się 

ani do dokumentów, ani też do przedmiotów ich treści. Desygnatami tych 

wyrażeń są określone obiekty językowe, czyli wyrażenia BW. Na przy

kład znak wyrażający rangę "deskryptor główny" desygnuje wszelkie ta-
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kie wyrażenia FW, które są deskryptorami giównymi w charakterysty

kach lub instrukcjach wyszukiwawczych.

Znaki wyrażające związki zachodzące między innymi znakami FW  

w tekstach tych ję^ków  można traktować jako dwuargumentowe predyka

ty drugiego stopnia, których argumentami są wyrażenia JIW między któ

rymi dany związek zachodzi. Predykaty te desygnują więc pary wyrażeń 

FW (typu predykatów pierwszego stopnia lub wyrażeń złożonych), któ

re posiadają wskazywane przez nie wartości.

Stosując przedstawioną metodę opisu w3/rażeń F''^ symbol prosty 

UKD o postaci 6l3.28 (higiena żywienia pokarmami pochodzenia zwie

rzęcego) zinterpretujemy jako predykat pierwszego stopnia, którego ar

gumentem wśród desygnatów bezpośrednich jest każdy dokument dotyczą

cy higieny żywienia pokarmami pochodzenia zwierzęcego, a wśród desyg

natów pośrednich -  zespól działań i zjawisk określany mianem higieny 

żywienia pokarmami pochodzenia zwierzęcego. Analogicznie symbol pro

sty UKD 6 3 7 .5 6  (iy''by jako produkty spożywcze) jest predykatem pierw

szego stopnia, którego argumentem wśród desygnatów bezpośrednich jest 

każdy dokument dotyczący ryb przedstawionych we w’skazanym aspekcie, 

natomiast wśród desygnatów pośrednich - każdy obiekt rzeczywistości pozado- 

kumentacy^nej, będący rybą wykorzystywaną jako prodtikt spożywczy. W 

symbolu złożonym UKD 613.23:637.56 relator ” . . .  : . . . "  jest dwuargu- 

mentowym predykatem drugiego stopnia, którego argumentami są symbo

le proste 6 1З .2З i 6 3 7 . 56 . Desygnuje więc on tę parę wyrażeń UKD o- 

raz każdą inna parę, o której można orzec, że jej elementy pozostają 

w relacji wyrażonej przez znak " . . .  :

Zbiór wszelkich desygnatów pewnego wyrażenia stanowi jego deno- 

tację, a więc denotacją (ekstencją w teorii Carnapa) predykatu jest 

zbiór obiektów, o których predykat ten można orzec. W przy'^padku pre

dykatów jednoargumentowych denotacją jest zbiór określonych indywiduów, 

w przypadku zaś predykatów wieloargumcntowych są nią zbiory odpowied

nich par, trójek czy n-tek uporządkowanych indywiduów, których włas

ności predykaty te orzekają [ i j -
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DENOTACJA WYRAŻEŃ JIW TYPU PREDYKATÓW PIERWSZEGO STOP™ 

NTA

Określając denotacj^ wyrażeń ^W  będących predykatami pierwszego 

stopnia należy wyróżnić denptację bezpośrednią, gdy wyrażenia te trak

tuje się jako orzekćijące coś o pewnych dokumentach oraz denotację po™ 

średnią, gdy przyjmuje się, iż orzekają one o obiektach pozadokumenta- 

cyjnych stanowiących przedmioty, aspekty lub własności prezentacji tre

ści pewnt'^ch dokumentów'.

Denotacją bezpośrednią wyrażenia ^W  typu predykatu pierwszego 

stopnia jest zbiór wszystkich takich dokumentów, o których mo^na orzec, 

że posiadają własność wskazaną za pomęcą tego wyrażenia, natomiast je 

go denotacją pośrednią jest zbiór wszystkich takich obiektów pozadoku- 

mentacyjnych, które posiadają daną własność lub zbiór wszystkich takich 

n-tek uporządkowanych obiektów pozadokumentacyjnych, o których można 

orzec, że ich elementy pozostają w relacji wyrażonej za pomocą danego 

znaku JIW. Próbą formalizacji powyższej definicji jest następujący zapis:

D CW) j^d^:W(d.)|

D '(W )  j^o^.:W(o.)j V D'CW) |<o^ , . . . ,o^>  : W fo^,. . .  ,o^) j

W - wyrażenie JIW typu predykatu pierwszego stopniaj W (d .) jest 

formą zdaniową oznaczającą, że dokirment d̂  posiada własność 

wyrażoną przez W, natomiast W (o^^,. , .  ,o^ ) -  formą zdaniową 

oznaczającą, że n-tka uporządkow'ana obiektów pozadokumenta- 

cyjnych o. posiada własność wyrażoną przez Wj 

D (w ) -  denotacją bezpośrednia wyrażenia W;

D '(W ) -  denotacja pośrednia wyrażenia W;

d. -  dokument będący desygnatem bezpośrednim, wyrażenia JIWj iE  Nj 

<O j^ ,...,o^>  -  n-tka uporządkowana obiektów rzeczywistości pozadoku-

mentacyjnejj stanowiąca desygnat pośredni wyrażenia JIWj n£N j 

o. -  indywidtialny obiekt rzeczywistości pozadokumentacyjnej będący 

desygnatem pośrednim wyrażenia JIW; i EN..
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Ponieważ zapis pierwszy denotacji pośredniej jest równoważny za

pisowi dnxgienni przy n ■= 1 , toteż fornmlę drugą należy uznać za defi

nicję wyczerpującą.

DENOTACJA WYRAŻEŃ JIW TYPU JEDNOARCUMENTOWYCH PREDYKA

TÓW DRUGIEGO STOPNIA

Denotacją wyrażeń JIW lypu jednoargumentowych predykatów drugie

go stopnia są zbiory wyrażeń będących predyketami pierwszego stopnia, 

o których można orzec, iż posiadają własność wyrażoną pi’edykatem dru

giego stopnia. Teoretycznie możliwe jest rozszerzenie tej definicji tak, 

aby zbiór wszelkiego typu wyrażeń ^W  posiadających określoną cechę 

wyrażoną przez predykat drugiego stopnia uznać można Ъз'̂ 1о za jego de« 

notację. W praktyce jednak wyrażenia traktowane tu za jednoargumento- 

we predykaty drugiego stopnia stosowane są do wskazania wdasności je

dynie tzw. podstawowych jednostek leksykalnych, jednostek pomocniczych 

typu tzw. deskryptorów pomocniczych oraz ewentualnie ich ciągówj 

wszystkie te wyrażenia natomiast można traktować jakc proste lub zło

żone predykat5'- pierwszego stopnia. Pozostaniemy zatem przy węższej 

definicji denotacji wyrażeń t3rpu jednoarginnentowych predykatów' drugie

go stopnia i formalnie przedstawimy ją za pomocą zapisu;

D (E ) ( w  ; F (\^}j 

D' (F ) -  I W : F (w) j  
D ' (f )

D' (F ) 

D

D (F )

- wyrażenie JIW będące jednoargumentowym predykatem drugiego 

stopnia; F (W ) oznacza, że wyrażenie W posiada własność wy

rażoną przez F , przy czym zapis ten jest skróconą formą for

muł zdaniowych F (W (d^)) i F(W (Oj^,. . . ,o^ )) uznanych za ekwi

walentne;

-  denotacja bezpośrednia wyrażenia F j

D '(F) -  denotacja pośrednia wyrażenia F,
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DENOTACJA WYRAŻEŃ JIW TYPU DWUARGUMENTOWYCH PREDYKA

TÓW DRUGIEGO STOPNIA

Denotacją Ъс zpo4rcdmą wyrażenia JIW będącego dwnargumentowym 

predykatem drugiego stopnia jest xbiór wszj'^stkich takicb par wyrażeń 

jI^V 1зфп predykntoAv pierwszego stopnia lub typu wyrażeń złożonych 

syntaktycznie, o których można orzec, że człony tych par pozostają 

w zależności wskazanej za pomocą dwnargnmentowego predykatu dru

giego stopnia. Denolacja pośrednia tego rodzaju wyrażeń JIW -  podob

nie jak w poprzednim przypadku «  jest tożsama ich denotacji bezpośred

niej. Próbę formalizacji powyższej definicji przedstawia zapis:

D(R) [ < W , ,W .>  ; S (W . ,W . )Ju [<W . ,Z^>  :R ( W . , Z ^ ) j

U < Z  ,W.> : R ( Z . , W . ) ] u [ < Z  ,Z  > : R ( Z  , Z  )1
r ’ 1 l '  1 J L n '  S ■ r ’ s J

D (R ) -  D» (R )

R -  wyrażenie JIW typu dwuargumentowego predykatu drugiego

stopnia; R (W .,W ^) jest formą z-ianiową oznaczającą, że wj*̂ - 

rażenia W. i W. pozostają w relacji wyrażonej przez R; ana

logicznie należy rozumieć formy R(W^, Z ^ ), R (Z^,W ^) oraz 

R(Z ,Z  J ;

D (R ) -  denotacja bezpośrednia wyrażenia R;

D ' (R ) -  denotacja pośrednia wyrażenia R;

W .,W . - wyrażenia JIW typu predykatów pierwszego stopnia; i , jE N ;  

i 3̂ j;
Z^ ,Z^  -  wyrażenia złożone JIW; r , s G N ;  r f  s.

DENOTACJA SYNTAKTYCZNIE ZŁOŻONEGO WYRAŻENIA JIW

Dotychczas analizowaliśmy wyłącznie denotację prostych wyrażeń 

JIW, a więc jednostek leksykalnych. Znaczenie złożonych wyrażeń tych 

języków (fraz, zdań czy tekstów) można opisać podobnie, przyjmując, 

że desygnują one dokumenty posiadające własności wskazane przez jed-
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nostki leksykalne stanowiące ick komponenty, pozostające w zależnościach 

wyrażonych przez zawarte w nich clwuargnmentowe predykaty drugiego 

stopnia oraz posiadające własności wyrażone pi'zez zawarte w nich jcd-. 

noargnmentowe predykaty drugiego stopnia.

Odwołując się do desygnatów pośredinch można przyja^c', ż̂c wyra^ 

żenią złożone JIW desygnują pewne konfiguracje obiektów pozadokumen- 

tacyjnych, które stanowią przedmioty, aspekty lub własności prezentacji 

treści pewnych dokumentów oraz któro w opisach tych konfiguracji wyra« 

żonę są przez jednostki leksykalne, posiadające własności określone jed- 

noargumentowymi predykatami drugiego stopnia i pozostające w zależno.^ 

ściach wyrażonych dwuargumentowymi predykatami drugiego stopnia.

Warto zauważyć, że zależności między wyrażeniami desygnującymi 

określone obiekty pozadokumentacyjne w pewnym sensie odzwierciedlają 

równocześnie zależności zachodzące między samymi tymi obiektami, a 

więc jak gdyby konstytuują czy określają reprezentowana przez wyrażenie 

złożone konfigurację obiektów pozadokumontacyjnych (desygnowany pośred» 

nio fragment rzeczywistości pozadokumenlacyjnej).

Korzystając z poprze<Shicgo przykładu można by stwierdzić, że sym« 

boi złożony IJKD o postaci 6 l3 .23:637.5^ desygnuje dokuntent, którego 

własnościami są "być o higienie żywienia produktami pochodzenia zwie

rzęcego" oraz "być o r^'bach jako produktach spożywczych" oraz w któ

rym własności te pozostają w zależności semantycznej wskazanej przez 

dwtikropek (pokarmami, o którj'^ch higienie żywienia mowa, są ryby). Sym

bol ten równocześnie desygnuje pośrednio taki fragment rzeczywistości po- 

zadokumentacyjnej, którego elementami są ryby będące produktami spożyw

czymi i higiena żywienia produktami pochodzenia zwierzęcego oraz które 

to elementy pozostają we wskazanej dwukropkiem zależności.

Wyrażenia złożone pW można traktować jako zbudowane zgodnie z 

regularni syntaktycznymi tego języka złożone wyrażenia predykalywnc, 

c:yli ciągi predykatów pierwszego stopnia połączonych lub/i określo

nych za pomocą użytych w wyrażeniu złożonym predykatów drugiego 

stopnia.

Denotacją bezpośrednią wyrażenia złożonego PW jest zbiór wszyst

kich takich dokumentów, które posiadają wskazano przez komponenty te-
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go wyrażenia własności, рггу czym wyrażenia komponcntalne pozostają 

w określonych zależnościach. Analogicznie clenotacją pośrednią zlożoncr, 

go wyrażenia JTW jest pewien fragment rzecjywistości pozadokumentacyj». 

nej, którego elementami są obiekty wskazane przez komponenty tego wy

rażenia, zaś wyrażenia komponentalne pełnią w opisie tego fragmentu 

rzeczywistości określone funkcje (posiadają określone własności) oraz 

pozostają w określonych z<ilcżnościach.

Powyższe definicje można przedstawić formalnie:

defD (Z ) . : V  W, (d .)&  V  3  Pt ЛТГ ^  -V к 1 „  m кW ,c;Z  
к

F c: Z W c  Z 
m к

V  3  R {W , ,W , )R . fW , ,W , )vF . (W , ,Z ' ) v
& R<= Z W^,W ,c: z j '  к ' 1 , 1 к j k> г

j k ' 1
Z ,Z  c: Z r^ s

^ . ( Z ' , W , ) v R  ( Z ' , Z ' ) v R  ( Z ' , Z ' ) 1  j r ’ к j r* s j  ̂ s* s J

D'(Z) 10 : \ /  3
Ł W^<=Z < O j , . . . , o ^ > c = :  0

W ( o l , . . . , o  )&  к ’ ’ n

V  3  V  3  R,.(W w ) v
r -  *7 \\r  r -  *7 ^  "D r -  *7 \ \ r  \ \ r  V  J * ^& F c  z W, c: Z 

m к
R cr z  W, , W c  Z 

1 k ' 1
z' , z ' c  Z

V R  (W, ,W J  V R .(W , , Z ' )V R . ( Z ' , W .  ) V R . ( Z ' , Z ' ) v  
j ^ k ’ 1 j k * r  j r ’ k j ' r * s

VR  ( Z ' . Z O  1
3 s’ r  J

Z -  złożone wyrażenie JIWj

Z , Z -  wyrażenia złożone JIW stanowiące elementy innego wyrażenia 

złożonego tego językaj r , s € N j rjtsj 

D (Z )  -  denotacja bezpośrednia wyrażenia Z j 

D^Z) -  denotacja pośrednia wyrażenia Z;

W^,W^ -  wyrażenia proste JIW typu predykatów pierwszego stopniaj 

ł , k e N ;  1 k;
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< v -

О

- wyrażenie JIW typa jednoargtimentowego predykatu drugiego 

-Stopniaj m e N j '

-  wyrażenie JIW typu dwuargumentowego predykatu drugiego stop^ 

niaj jG" N;

 ̂ dokument będący desy gnatem bezpośrednim wyrażenia JIW; i£  Nj 

,,o^>  -  n«tka uporządkowana obiektów rzeczywistości pozadoku™ 

mentacyjnej, stanowiąca element de .sygnowanego przez wyraże

nie Z fragmentu tej rzeczywistościj n e  N;

-  fragment rzeczywistości pozadokumentacyjnej pośrednio desyg

nowany przez wyrażenie Z j . ..  ,o^>cJ 0, gdzie znak

oznacza zależność bycia elementem pewnego fragmentu rzeczy

wistości.

N a le ^  podkreślić, że sformułowana wyżej definicja odnosi się do 

JIW, w których leksyce wy'stępują wszystkie trzy typy jednostek leksy

kalnych. W przypadku JIW dysponujących tylko wyrażeniami prostymi ty

pu W lub wyrażeniami typu W i R, czy też wyrażeniami typu W i F 

definicję tę można zmodyfikować eliminując z niej warun!<i odnoszące się 

do rodzaju wyrażeń nie w^^stępujących w danym JiW.

Przyjęte określenia denotacji pośredniej i bezpośredniej poszcze

gólnych typów wyrażeń mają charakter uniwersalny w tym sensie, iż 

zdefiniowanie denotacji jest tu niezależne od faktycznego istnienia do

kumentów i obiektów' pozadokumentacyjnych, spełniających warunki okre

ślone przez wyrażenia HW. Stąd też wyrażenie złożone JIW typu języka 

słów kluczowych o postaci PIES DINGO. HODOWLA. POLSKA, ma za

równo niezerową denotację bezpośrednią, jak i niezerową denolację po

średnią, bez względu na to, czy rzeczywiście istnieje dokument dotyczą

cy hodowli psa dingo w Polsce i czy taka liodowla faktycznie jest w tym 

kraju prow'adzona.
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DENOTATION OF PHRASES OF THE INFORMATION RETRIEVAL
LANGUAGE

S u m m a r y
The author qualifies two correlated types of designations of phra

ses in the information retrieval languages (IRL). There are also dis
tinguished there basic t3rpes of phrases of these languages:
- phrases bhing predicates of first order,
- phrases being one-argument predicates of second order,
- phrases being two-argument predicates of second order.

Then an attempt is done to formalize defiidtions of denotation of 
the dtstinguished types of phrases - both of simple and comx>osed phra
ses of the IRL - by means of explanation of extension of language phra
ses by R. Carnap.

ДЕН0ТАЦИЯ ВЫРАЖЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОГО ЯЗЫКА
«

Р е з ю м е

Автор определяет два взаимосвязанные типа денотатов выраже* 
ний информационного-поисковых языков (ИПЯ):
- выражений являющихся предикатами первого ряда,
- выражений являющихся одноместными предикатами второго ряда,
- выражений являющихся двухметными предикатами второго ряда.
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Далее проводится испытание форыадизации определений девота- 
ции различных видов простых и сложных выражений ИЛЯ на основе 
истолкования экстенсии языковых выражений, созданного Р» Карна
пом.



BARBARA WERB SZCZYT4iSKA^Cl SŁO 
W IESŁAW A OGÓRKIEWICZ

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego

PYTANIA INFORMACYJNE W UJl^Cnj TEORETYCZNYM

CliarakterystyRa pytań informacyjnych z wy
korzystaniem elementów jednej z teorii py
tań, Teoretyczne podstawy opracowywania i 
przekształcania pytań wyrażających proble
my, sformułowane dla potrzeb analizy tekstu 
naukowego. Dyrektywy opracowywania pytań 
informacyjnych w celu utworzenia instr\jkcji 
wyszukiwawczych. Charakterystyka wyszuki
wania infoi^nacji za pomocą instrukcji wy
szukiwawczej, uwzględniającej wszelkie do
puszczalne odpowiedzi na pytanie.

Problem -właściwego formułowania i wykorzystywania pytań informa- 

cyjnych użytkowników systemów informacyjno-wyszukiwawczych (S lW j 

jest istotny z punktu widzenia efektywności działania tych systemów. 

Szczególnie w wypadku treściowego wyszukiwania informacji w SIW od

szukanie pożądanych dokumentów zależy w znacznym stopniu od prawi

dłowości interpretacji i opracowania pytania informacyjnego przez in- 

deksatora. Jednak zazwyczaj sposób wstępnego analizowania i interpre

tacji treści pytania nie jest -wyraźnie określony, co pozostawia indok- 

satorowi dużą swobodę działania. Jest ona często przyczyną błędów, 

powodujących obniżenie efektyAvności wyszukiwania informacji. Wydaje 

się, że błędy te mogą wynikać między innymi z niezdawania sobie spra-

' Zagadnienia Informacji Naukowej" l986 nr 1 (4-8 )
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■\vy ze specyficznego charakteru pytań informacyjnych oraz z możliwości 

ich prawidłowej transformacji w wyniku odpowiedniej analizy tekstów 

pytań. Stąd celowe wydaje się podjęcie próhy sprecyzowania teoretyczr. 

nych podstaw ich analizy treściowej i transformacji, umożliwiających wy», 

szukanie informacji, które są właściwymi odpowiedziami na te pytania. 

Taką próbę przedstawiono poniżej. Wykorzystano przy tym ełementy leo». 

rii pytań rozwiniętej przez W, Ma rei szewskiego dla potrzeb określania 

dyrektyw stawiania pytań oraz rekonstrukcji przekształceń problemów ba» 

dawczych, która stanowi pierwsze stadium analizy logicznej tekstu nau»> 

kowego.

PODSTAWY TEORETYCZNE

Z logicznego punktu widzenia każde pytanie konoiuje alternatywę 

niezależnych, możliwych odpowiedzi, czyli pewien zbiór zdań oznajmują- 

jących. Alternatywa fa, stanowiąca semantyczny składnik pytania, zo« 

stała nazwana założeniem pytania, a niewiadoma występująca w schema», 

cie możliwych odpowiedzi została określona mianom niewiadomej pytania. 

Wśród p3<̂ tań można wyróżnić te, których założenia są tautologiami - a l

ternatywami wszelkich możliwych odpowiedzi, z których każda stanowi 

dopuszczalną odpowiedź na dane pytanie - oraz takie, których założę», 

nia nie są tautologiami i stanowią alternatywy dopuszczalnych odpowie™ 

dzi, eliminujące pewne możliwe odpowiedzi na dane pytanie. Pytania 

pierwszego typu formułowane za pomocą partykuły "czy", zostały naz

wane pytaniami rozstrzygnięcia. Pytania drugiego typu, formułowane 

za pomocą partykuł шпз'̂ ск niż "czy" (np. "gdzie", "jak", "dlaczego"), 

dających się przełożyć na słowo pytajne "któty", zostały nazwane py~ 

taniaml dopełnienia albo p3Aoniami uzupełnienia (te oraz wymienione 

wyżej temsiny, ij. "założenie pytania", "niewiadoma pytania" i "pyta™ 

nie rozstrzygnięcia", wprowadził K. Ajdukiewicz w swojej pracy p l. 

"Zdania pytajne"), W. Marciszewski W3'kazał, że wykorzystując język 

rachunku kwantyfikatorów pier^vszego rzędu, można przedstawić zało™ 

zenie pytania uzupełnienia jako zdanie egzystencjalne, czyli uogólnio

ną alternatywę. Pełne założenie pytania uzupełnienia jest wówczas ko-
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niunkcją, która składa się z części twierdzącej, nazwanej pczylywnytn 

założeniem pytania, oraz z części przeczącej, nazwanej negatywnym za

łożeniem pytania. Wykazał on również, że oceny zawartości informacyj

nej różnych pytań uzupełnienia, dotyczących określonego zbiorn ołjicklów 

łnb obiektn (np. pytań; "Gdzie znajduje się łłaga?" l "Gdzie w [-’nropie 

znajduje się Haga?"), można dokonać metodą porównywania liczb nie

zależnych logicznie członów alternatyw, które są pozytywnymi założe

niami tych pytań. Im mniejsza jest liczba członów takiej alternatywy, 

tym więcej informacji o właściwej odpowiedzi zawiera dane pytanie [^ ij.

Pytanie informacyjne, kierowane do SIW (nic będącego systemem 

konwersacyjnym) -  działającego w ramach systemu informticji dokumen

tacyjnej -  ma na ogół postać zamówienia na zostawienie odpowiednich 

danych o dokumentach dotyczących określonego tematu (zestawienie te

matyczne -  Z T ).  Zamówienie takie, określające ogólną kategorię tema

tyczną oraz, w pewnej mierze, treść dokumentów stanowiących obiekty

zainteresowania użytkownika systemu, najczęściej nie jest pytaniem w/
sensie gramatycznym, ale może zostać przetworzone na takie pytanie.

Pytanie informacyjne, dotyczące dokumentów omawiających X, mo

że się składać z dwóch zdań pytajnych:

l )  "czy zbiór dokumentów SłW zawiera dokumenty dotyczące X?"

2 } "któro z dokumentów należących do zbioru SIW dotyczą X?"

Pierwsze z tych pytań wyraża stan całkowitej niewiedzy użytkow

nika. który charakteryzuje użyta w nim partykuła "czy", jest więc py

taniem rozstrzygnięcia, które zawiera następujący alternatywę wszyst

kich potencjalnych, a zarazem dopuszczalnych odpowiedzi: "Zbiór SIW 

zawiera dokumenty dotyczące X " lub "Zbiór SIW nic zawiera dokumen

tów dotyczących X ". Ustalenie właściwej odpowiedzi na to pytanie wy

maga: w przypadku odpowiedzi twierdzącej, wyszukania co najmniej 

jednego dokumentu dotyczącego X, a w przypadku odpowiedzi przeczą

cej prze s/Aikania całego odpowiedniego podzbioru . dokument ów. Inny spo

sób uzyskania odpowiedzi przeczącej na postawione pytanie stanowi 

przes/Aikiw£inie słownika języka informacyjno-wys/.iikiwawczego (JIW. 

wykorzystywanego w danym SIW,

43



Dr\łgie pytanie sugeruje, że użytkownik wic, iż w zbiorze dokuinen-. 

tów SIW znajdują się dokumenty (lub dokument) dotyczące X i w związku 

7. tym jest ono pytaniem uzupełnienia. Ustalenie, które spośród czlonow 

alternatywy dopuszczalnych odpowiedzi na to pytanie są właściwymi odpo« 

wiedziami, sprowadza się do wyszukania wszystkich dokumentów relcwanl- 

nych do danego pytania. Najczęściej przyjmuje się, że uŻ3'tkownik SIW 

formułując pj-lanie informacyjne (zamówienie na dane ZT ) zadaje oba py» 

tania równocześnie, zakładając, że uzj'^ska pozytywną odnowiedź na pierw» 

sze z nich. Wyszukanie w zbiorze dokumentów relew'antnych do drugiego 

pytania daje jednocześnie twierdzącą odpowiedź na pytanie pierwsze. W 

przypadku stwierdzenia braku takich dokumentów w zbiorze rezultat wy» 

szukiwania stanowi negatywną odpowiedź na pierwsze pytanie i świadczy, 

że założenie drugiego pytania jest fałszywe [̂ 2 , 6j .

Zgodnie z teorią przedstawioną przez W. Marciszewskiego każdy 

problem można sformułować jako pytanie uzupełniania, którego założę» 

niem pozytywnym jest alternatywa o pewnej liczbie członów niezależnych 

od siebie logicznie. Ponieważ pytanie uzupełnienia dostarcza częściowej 

informacji o odpowiedzi i wyznacza kierunek jej uzupełniania dc określ o» 

nego poziomu, rozwiązywanie problemu polega na ograniczaniu altcrnaty» 

wy przez stopniowe eliminowanie jej członów, które powoduje przeksztal» 

canie pytania wyjściowego o kolejne nowe pytania, zawierające 

coraz więcej informacji o prawidłowych odpowiedziach.

Podstawowym warunkiem dojścia do trafnej odpowiedzi na takie py» 

tanie jest lo, żeby założenie pytania było zdaniem prawdziwym. Założę» 

nie o postaci najogólniejszej, czyli zdanie egzystencjalne, jest stosunko» 

wo najmniej narażone na błąd, ale dostarcza najmniej danych potrzebnych 

do znalezienia odpowiedzi. Wymaga bowiem kolejnego spraw'dzuuia każde

go z członów alternatywy wymieniających wszystkie elementy rozważane» 

go zbioru, w celu rozstrzygnięcia, czy dany element ma własność okre» 

śloną w p3'^taniu. Zadanie to jest najczęściej niewykonalne, ze względu 

na liczność elementów zbioru. Stąd dopiero takie ograniczenie zbioru, 

które daje alternatywę o niewielkiej liczbie członów charakteryzującą 

elementy zbioru w sposób umożliwiający ich identyfikację, stwarza szan» 

sę znalezienia odpowiedzi, choć powstałe w jego wyniku założenie jest
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bardziej narażone na błąd niż założenie ogólne. Taką alternatywę, 1 lóra 

dzięki wyliczeniu wchodzących w grę obiektów dostarcza pewnego warun

ku koniecznego do wskazania czynności prowadzących do rozstrzygnięcia, 

nazwano "efektywnym" założeniem pytania.

Od alternatywy będącej założeniem pytania wymaga się zatem, żeby 

była prawdziwa a zarazem efektywna. Te dwa postulaty są ze sobą w 

konflikcie. Bowiem im bardziej ogólne i rozbudowane, a przez to mniej 

efektywne jest założenie pytania, tym mniej jest narażone na błąd. Z ko

lei im bardziej jest ono szczegółowe, tj. im więcej dostarcza informacji 

wskutek ograniczenia liczby jego członów, tym większe jest w nim ryzy

ko błędu. Zatem główny problem polega na znalezieniu sposobu określe

nia optymalnej proporcji między efektywnością a prawdopodobieństwem 

(prawdopodobieństwem niepominięcia właściwej odpowiedzi na pytanie\

W wyniku przeprov/adzonych rozważań stwierdzono, że można to osiąg

nąć przyjmując założenie o dużej liczbie członów, ale z możliwie dokład

nie określonym zbiorem obiektów, których dotyczy założenie. Efektywna 

alternatywa nie zawsze jest kompletna, ale tym bliższa jest ona komplet

ności, im większa wiedza o przedmiocie pytania została wykorzystana do 

jej sformułowania.

Przekształcenia zmierzające do uzyskania odpowiedzi na pytanie 

przedstawić można w postaci drzewa. Wierzchołek takiego drzewa sta

nowi dane pytanie. Pytanie to zawiera zawsze wyrażenia odnoszące się 

do jakichś obiektów, a więc nazwy i predykaty. Aby właściwie odpowie

dzieć na postawione pytanie trzeba znać odpowiednie własności tych o- 

biektów, przede wszystkim te, które wynikają z wiedzy językowej, czyli 

ze zrozumienia znaczenia wyrażeń, ale często również i te, które moż

na określić jedynie na podstawie wiedzy empirycznej. Lista nazw i pre

dykatów występujących w pytaniu wyjściowym genernije więc dalsze py

tania dotyczące obiektów reprezentowanych w tekście przez te wyraże

nia. Każde wyrażenie X z tej listy prowadzi do pytania "czym jest X?", 

które generuje jego kolejne uściślenia w postaci pytań: "do jakich 

zbiorów należy X?", "z czego składa się X?" i "z jakich indywiduów 

składa się X?", "z jakich podzbiorów składa się X?", a także pytanie: 

"jakie są wewnętrzne powiązania między elementami X?", dotyczące kon-



strvikcji X. Po sprecyzowaniu odpowiedzi na pytania pomocnicze można 

już, przy wykorzystaniu tych informacji, przekształcić właściwie pyta« 

nie w możłiwie pełną ałiematywą odpowiedzi i przystąpić do ełiminowa»^ 

nia jej członów. Przede wszystkim trzeba pozbyć się tych członów alter.» 

na ty wy, które pojawiły się w niej na skutek wieloznaczności łub nieostro., 

ści znaczenia terminów występujących w jej sformułowaniu. Zarówno bo

wiem występujący w' wyp>owiedzi termin wieloznaczny, jak i termin nie

ostry (jogo znaczenie pozwala rozstrzygnąć tylko dla niektórych obiek

tów, czy są one desygnatami tej nazwy, a dla innych obiektów nie istnie

je sposób dojścia do takiego rozstrzygnięcia), traktowany jako potencjal

nie wieloznaczny, powoduje, że wypowiedź ta stanowi alternatywę tylu 

wypowiedzi, ile znaczeir posiada dany termin. Eliminowanie niepotrzeb

nych członów takiej alternatywy powoduje jej pożądane skrócenie, a za

razem zapewnia jednoznaczność członów założenia pytania. Występowa

nie terminów nieostrych oprócz nadmiernego rozbudowania alternatywy 

może spowodować także, że np. ankietowany, precyzujący znaczenie ta

kiego temninu przez nadanie mu różach  interpretacji, może pomiriąć 

jedną z nich, a jeśli taka interpretacja leżała w intencjach autora py

tania, nie otrzyma on odpowiedzi dotyczącej sprawy, która go interesu

je. Przesłankami w dalszym ograniczaniu alternatywy, a więc rozwią- 

sywaniu problemu, mogą być zarówno informacje należące do przyjmowa

nej wiedzy, jak i dyrektywy wynikające ze sformułowania pytania.

Kolejne operacje składające się na analizę pytania w sensie rekon

strukcji problemu i jego kolejnych przekształceń, to:

I. Przekształcanie pytania w pi^tania pochodne, m.in. te, które są ge

nerowane przez listę wyrażeń występujących w sformułowaniu pyta

nia.

II. Przekształcanie pytania w alternatywę odpowiedzi dopuszczalnych 

na gruncie danej wiedzy lub dyrektyw zawartych w pytaniu.

Tli. Dołączanie do uzyskanej alternatywy nowych członów w celu zwięk

szenia jej prawdopodobieństwa.

IV . Ograniczanie alternatywy, tj. przybliżanie się do odpowiedzi 

na podstawie przyjmowanej wiedzy i dyrektyw zawartych w 

pytaniu.
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Wielokrotne powtarzanie tej sekwencji czynności z wykorzystaniem 

kolejnych informacji, uzyskiwanych w wyniku hadań pomocniczych, powo« 

duje stopniowe eliminowanie członów alternatywy i prowadzi do ustalenia 

właściwej odpowiedzi na pytanie wyjściowe, czyli takiej, która po pod., 

stawieniu za niewiadomą pytania spełnia warunki, określone w schemacie 

dopuszczanych odpowiedzi.

Omówiona tu pokrótce, rozwinięta przez W. Marciszewskiego, teo« 

ria pytań miała na celu wskazanie właściwej metody rekonstrukcji hada« 

nia w ramach logicznej analizy tekstu naukowego f l j .  Wydaje się jednak, 

że wiele elementów przedstawionej teorii i sformułowanych na jej podsta« 

wie dyrektyw odnosi się również do rekonstrukcji problemu zawartego w 

pytaniu informacyjnym i dlatego można jo wykorzystać w charakterystyce 

opracpwywania pytań informacyjnych.

OPRACOWYWANIH PYTAŃ INFORMACYJNYCH

Opracowywanie pytań informacyjnych różni się od procesu trans« 

formacji pytań wyrażających problemy badawcze. Wynika to z odmienno., 

ści metod, a przede wszystkim z różnicy celów prowadzenia badania i 

wyszukiwania Informacji. O ile bowiem badanie jest działaniem operują

cym pewną metodą, której celem jest uzyskanie nowych informacji, o 

tyle wyszukiwanie informacji jest działaniem operującym pewną metodą, 

której celem jest uzyskanie istniejących i utr\v'ałonych, ale nieznanych 

(użytkownikowi SIW ) informacji. Zgodnie jednak z przedstawioną na 

wstępie charakter3'^styką pytań informacyjnych, każde pytanie informacyj- 

Tie daje się przełożyć na pytanie uzupełnienia, podobnie jak sformułowa

nie problemu badawczego. Prócz tego wyrażenia stanowiące meiy-tory- 

czne części tych pytań (podstawione w schemacie p3'tań uzupełnienia 

za niewiadomą Xj to nie tylko nazwy przedmiotów, własności, czynno

ści itd., ałe również często tytułowe s formuł ow'an i a problemów badaw

czych, podaw'ane przez użytkowników SIW, którzy chcą uzyskać informa

cje o dokonaniu, przebiegu i wynikach interesujących ich badań. Stąd 

wiele problemów dotyczących przekształcania pytań uzupełnienia w ra 

mach rekonstrukcji badania na podstawie analizy tekstu naukowego odno-
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^  si się również do rekonstrukcji zawartości treściowej i transformacji 

pytania informacyjnego w oparciu o analizę jego tekstu.

Opracowanie pytania informacyjnego -  w formie zamówienia na wyko-  ̂

nanie ZT na temat X wymaga jego pewnej przebudowy i rozbudowy. 

Pierwszy etap pracy polega na formułowaniu:

-  zawartego w nim pytania uzupełnienia o schemacie A: '*którc z doku- 

mentów należących do zbioru SIW dotyczą X?" oraz

-  generowanego przezeń innego pytania uzupełnienia o schemacie B;

’'które z opisów sytuacji rzeczywistości, zawartych w tekstach doku

mentów należących do przeszukiwanego zbioru, opisują X?"

Następny etap pracy stanowi sporządzenie charakterystyki słownej 

merytorycznej części pytania, czyli jednostki tekstowej podstawionej za 

X w powyższych schematach pytań. Lista słów kluczowych, będąca cha

rakterystyką słowną danej jednostki tekstowej, generuje dalsze pytania. 

Każde wyrażenie у z tej listy generuje pytanie: "cym  jest w danym 

kontekście?" Pytanie to podlega dalszemu uściśleniu przez generowanie 

zeń pytań szczegółowych takich jak: "do jakich zbiorów należy y?",

"z jakich podzbiorów składa się y?", "z jakich indywiduów składa się 

y?", ale również takich jak: "z jakich obiektów składają się desygnaty 

y?", "częściami jakich obiektów są desygnay y?" oraz "jakie własności 

sytuacyjne posiadają desygnaty у w opisanej w pytaniu sytuacji?", "z 

jakimi innymi obiektami współwystępują desygnaty у w opisanej sytuacji 

i jakie ro^e pełnią wobec tych obiektów?", "z jakimi irmymi pbiektami 

po^ajęzykowymi desj'^gnaty у są związane relacjami kojarzeniowymi przed

miotowymi i jakie to są relacje?" Żeby odpowiedzieć na te pytania trze

ba znać odpowiednie własności danego słowa kluczowego, w tym także 

te, któr^^ch nie można określić na podstawie wiedzy ję 2ykowej, lecz 

jedynie na podstawie wiedzy pozajęzykowej zdobytej na drodze doświad

czenia i wyrażanej za pomocą zdań opisowych. Określenie właściwych 

dla danego kontekstu odpowiedzi na pytania generowane przez poszcze

gólne słowa kluczowe pozwala na ustalenie prawidłowego założenia py

tania B. Kolejnym etapem pracy jest budowanie założenia tego pytania 

opierając się na charakterystyce słownej jego merytorycznej części, a 

następnie dołączanie i eliminowanie członów alternatywy na podstawie
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spref'yzowanycb odpowiedzi na p3rtania szczegółowe, a także ewentualnie 

na podstawie dyrekt3'w zawartych w pytaniu. Rozbudowywanie i ograni

czanie alternatywy, powodujące odpowiednio podwyższanie prawdopodo- 

bieiistwa i zwit^kszanie efektywności założenia pytania, wplyv/a istotnie 

na efekiywnośc wyszukiwania informacji za pomocą schematu dopuszczal

nych odpowiedzi na dane pytanie, wyrażonego w odpowiednim ^W , czyli 

za pomocą instrukcji wyszukiwawczej (efektywność wyszukiwania informa

cji określają wspólcz^ouiiki kompletności i trafności zbioru wyszukanych 

dokumentów, stanowiącego zbiór odpowiedzi na dane py^tanie),

W pierwszym etapie transformacji założenia pytania n a le ^  sią po

zbyć, w miarą możliwości, tych słów kluczowych, Ictóre są wieloznaczne 

albo nieostre, przez zastąpienie ich terminami jednoznacznymi odpowied

nimi dla danego kontekstu, co prowadzi do ograniczenia liczby członów 

alternatywy. Dalsze przekształcenia alternatywy, polegające na jej roz

budowie lub ograniczaniu, łączą sią z przekładaniem zawożenia pytania 

na odpowiedni jązyk informacyjno-wysziikiwawczy, czyli z formułowaniem 

instrukcji wyszukiwawczej. Czynności te scharakteryzowano poniżej w' 

kolejnych punktach.

1 . Po przełożeniu słów kluczowych tworzących charakterystykę 

słowną merytorycznej części pytania В na wyrażenia języka informa

cyjno-wysziikiwawczego stosowanego w danym SIW, można rozpocząć 

dopisywanie do uzyskanej listy niezależnych wyrażeń PW  odpowiednich 

dalszych wyrażeń. Powoduje to dołączenie do alternatywy, stanowiącej 

założenie pytania, nowych członów zwiększających jej prawdopodobień

stwo i wptywających korzystnie na kompletność wyszukiwania informa

cji. Wprowadzanie dodatkowych wyrażeń pW  do instriikcji wyszukiwaw

czej oparte jest głównie na wykorzystaniu terminów kojarzeniowych, 

określonych w wyniku sprecyzowania odpowiedzi na trzy z wymienio

nych wyżej p3Ttań szczegółowych, dotyczących desygnatów słów kluczo

wych. Desygnaty tych terminów mogą być powiązane różnymi relacjami 

kojarzeniowymi przedmiotoW3rml lub mereologicznymi z innymi obiektami 

rzectywistoścl po za językowej, nie wymienionymi w p3rtanlu. Istotne 

dla określonej dziedziny stosunki tego typu znajdują odbicie w postaci 

odpowiednich relacji w tekstach dokumentów należących do zbioru SIW,
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a także w postaci nie specyfików any ch albo, co jest znacznie rzadsze, 

spec3'"fikowan5'̂ ch relacji kojarzeniowych w słowniku J1 ¥  lub w realize™ 

cjach ję 2ykowych JIW. Na przykład nie specyfiko*'ane relacje kojarze

niowe bywają na ogół oznaczane w tezaurusach. Deskryptory kojarzerdo™ 

we pełnią dw-ojaką rolę w artykułach deskryptorowyclv -  umożliwiają ta

kie formułowanie instrukcji wyszukiwawczych, które prowadzi do pod

wyższenia kompletności wyszukiwanych podzbiorów dokimientów oraz w 

istotnej mierze definiują pola semantyczne deskryptoi-ów tytułowych. 

Pierwsza z tych ról polega na tym, że dopisanie w instrukcji wyszuki

wawczej desktyptora kojarzeniowego A, występującego w artykule deskiyp- 

tora podstawowego B, umożliwia przeszukanie dodatkowego podzbioru do

kumentów zaindeksowanych desktyptorem A, co ivplywa korzystnie na 

kompletność wyszukanego zbioru dokumentów, Drtiga rola deskryptora 

kojarzeniowego to precyzowanie znaczenia danego deskryptora tjdułowe- 

go. Ułatwia to kontrolę wyboru deskryptorów umieszczanych w charakte

rystykach wysztikiwawczych dokumentów oraz w instrukcjach wyszukiwaw

czych i wpływa pośrednio korzystnie zarówno na kompletność, jak i na 

trafność wyszukiwania dokumentów.

Tak więc, deskryptory kojarzeniowe reprezentują terminy kojarze

niowe, które występują w tekstach dokumentów, lub stanowią odpowiedzi 

na p3rtania szczegółowe generowane przez słowa kluczowe pytania infor

macyjnego. Dopisanie w instrukcji wyszukiwawczej wszystkich i tylko 

właściwych deskryptorów kojarzeniowych^opieraJą.c się na artykułach 

deskryptorów podstawowych z oznaczonymi nie specyfikówanymi relacja

mi kojarzeniovymi,nie jest sprawą łatwą. Indeksator może bowiem pomi

nąć pewne terminy kojarzeniowe, gdyż nie jest często w stanie stwier

dzić, czy dany deskrypior kojarzeniowy powinien łyć dołączony, ponie

waż w artykule brak rozróżnienia relacji łączących deskryptor tytuło

wy z poszczególnymi deskryptorami kojarzeniowynd. Prowadzi to do 

pominięcia istotnego członu alternatywy odpowiedzi i obniżenia komplet

ności wyszukanego zbioru informacji. Z drugiej strony wybranie z ar

tykułu i umieszczenie w instrukcji niewłaściwego deskryptora kojarzenio

wego, wskutek błędnej interpretacji relacji kojarzeniowej, powoduje do

łączenie do alternatywy odpowiedzi fałszywego członu i wyszukanie do-
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knmentów nie relew antnych do pytania, a co za tym idzie, obniżenie traf« 

ności wysztikanego zbioru informacji. Wydaje sią, że występowanie o- 

mówionych powyżej błędów w indeksowaniu pytar przyczyniło się znacznie do 

powstania dość powszechnego przeświadczenia, że wykorzystywanie re 

lacji kojarzeniow5'‘ch w językach deskxyptorowych może powodować w 

praktyce pewną poprawę kompletności, ale wpływa bardzo niekorzystnie 

na trafność wysztddv/ania informacji. Wykonana przez jedną z autorek
W

eksperymentalna praca badawcza dotycząca wpływu specyfikacji relacji 

kojarzeniowych w tezaurusie na efektywność wyszukiwania informacji z 

zakresu wybranej dziedziny wykazała jednak, że zróżnicowanie omawia

nych relacji może przynieść znaczną poprawę kompletności wyszukiwa

nia dokumentów bez obniżenia, a nawet przy pewnym podwyższeniu traf

ności wyszukiwania ^ 6 , 7j .

2. Czynnikami ograniczania alternatywy możliwych odpowiedzi na 

pytama informacyjne są m.in. dyrektywy zawarte w niektórych z tych 

pytań. Tworzą one dwa typy zaleceń. Pierwszy z nich obejmuje dyrek

tywy dotyczące zakresu chronologicznego lub językowego albo rodzaju 

wyszukiwanych dokumentów itp. Drugi typ obejmuje dyrektywy dotyczące 

zawartości treściowej opisów rzec^w istości pozajęzykowej, zawart5'̂ ch 

w tekstach wyszukiwanych dokumentów (m.in. dyrektywy określające 

zakres czasu wydarzeń, zjawisk, odkryć itp., przedstawionych w opi

sach Interesujących użytkownika, np. "metody oznaczania ołowiu opra

cowane w latach 1983- 19 8 5" , albo żądania wyłączenia ze zbioru odpo

wiedzi tych dokumentów, w których opisano jakiś określony element 

lub elementy obiektu będącego przedmiotem pytania, np. "owoce pest

kowe z wyłączeniem w iśn i"). Dyrektywy te, określające żądane ogra

niczenia zbioru odpowiedzi na dane pytanie, powinny znaleźć odbicie 

w instrukcji wyszukiwawczej, jeśli stosowany JIW daje taką możliwość. 

Odzwierciedlanie w instrukcji wymagań dotyczących zakresu chronolo

gicznego, jęjyka i rodzaju wyszukiwanych dokumentów jest zazwyczaj 

sprawą prostą. Pewne kłopoty może sprawiać odzwierciedlanie w in

strukcji wyszukiwawczej^ dyrektyw drugiego typu, ponieważ tekst doku

mentu może zawierać zarówno nie interesujące użytkownika, jak i inte

resujące go informacje faktograficzne (np. dane dotyczące zarówno w iś-
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ni, jak i śliwek, z których pierwsze go nic interesują, a fi^mgie tak). 

Automatyczne v/ykluczcnie takiego dokumentu ze zbioru dopuszczalnych 

odpowiedzi na podstawie tego, że jest zaindeksowanj*- wyrażeniem JIVV 

reprezentującym zbiór nie chcianych przez użytkownika dokumentów, mo^ 

że więc spowodować stratę pożądanej informacji i obniżenie kompletno^ 

le i wyszukiwania. Dotyc:y to wypadku, gdy doktunent ten należy do ilo-. 

czynu zbiorów dokumentów zawierającego pozycje relewantne do pytania 

informacyjnego. Stąd w instrukcji wysztikiwawczej wyrażenie JIW wyz« 

naczające zbiór nie chcianych dokumentów powinno być poprz',edzone o« 

peratorem wskazującym, że nie może być ono wykorzystywane w wyszu» 

kiwaniu informacji, a nie operatorem różnicy zbiorów, powodującym wy

kluczenie z przeszukiwania reprezentowanych przez to wyrażenie doku

mentów.

Kolejnym sposobem ograniczania liczby członóiv alternatywy będą

cej założeniem pytania B, wyrażanym w języku informacyjno-wyszuki-. 

wawcz5'’m, jest umieszczttnie w instrukcji wyszukiwawczej wykładników 

własności sytuacyjnych desygnatów słów kluczowych. Nazwy tj'ch włas

ności albo są pewnymi słowami kluczov/ymi występującymi w charakte

rystyce słownej pytania, albo stanowią odpowiedzi na jedno z pytań 

szczegółowych, dotyczących desygnatów' innych słów kluczowych, wy

stępujących w charakterystyce słownej pytania. Wykładrdki te, wyko

rzystywane w niektórych mają różne formy: w'skaźników roli -

w ję:^kach deskr^'ptorowych, pewnych modyfikatoróv/ -  v  niektóiych 

językach deskryptorowych, pewnych określników - w językach haseł 

przedmiotowych, symboli poddziałów wspólnych punktu widzenia -  w 

IJKD łtp. Taki wykładnik dołączony do wyrażenia leksyki podstawowej 

JIW zawęża zbiór desygnatów danej nazwy przez określenie roli (funk

cji) jej desygnatów w Sytuacji rzeczywistości opisanej w poszukiwanym 

dokumencie. Zwiększa on zatem cfcktjnwność założenia pytania przez 

bliższe określenie obiektów, których ono dotyczy i podwyższa trafność 

wyszukiwania dokumentów stanowiących odpowiedzi na to pytanie. Na 

pr^k ład  utworzenie w instimkcji wyszukiwawczej sformułowanej w des- 

kryptorow3Tn JIW wyrażenia złożonego ze wskaźnika roli i deskryptora 

pozwala na ograniczenie członów alternatywy dopuszczalnych odpowiedzi
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przez wyeliminowanie z niej tych członów, które zawierają wyrażenia 

złożone z danego deskiyptora i innych wskaźników roli. Podwyższa to 

efektywność tej alternatywy i wpływa korzystnie na wielkość współcz3m- 

nika trafności wyszukanego zbioru dokumentów.

Uważa się jednak dość powszechnie, że stosowanie wskaźników ro= 

l i  w językach deskr3rptorowych powoduje w praktyce podwyższenie traf

ności wyszukiwania, ale jednocześnie wpływa znacząco niekorzystnie na 

kompletność wyszukiwania. Jednakże wyniki przeprowadzonej przez dru

gą z autorek pracy badawczej nt. wpływu wskaźników roli na efektyw

ność wyszukiwania informacji z zakresu wybranej dziedziny wykazaty, 

że dobrze skonstruowany i prawidłowo wykorzystywany systemem wskaź

ników roli przyczynia się do znacznej poprawy trafności wyszukiwania, 

a przy tym nie pow'oduje obniżenia kompletności wyszukiwania informa

cji [ 2 , 3] .

Efektywność stosowania odpowiedników wskaźników roli w innych 

JIW zależy także od ich właściwego opracowania z uwzględnieniem zbio

ru dokumentów danego SIW oraz od ich właściwego i jednolitego wyko

rzystywania w trakcie indeksowania dokumentów i tworzenia instrukcji 

wy s zukiw aAV c zy ch.

3. Do środków wpływających kor^stnie zarówno na kompletność, 

jak i na trafność wyszukiwania informacji n a le^  dopisywanie w instruk

cji wyszukiwawczej, w miarę potrzely, wyrażeń powiązanych z wy

rażeniami podstawowymi stałymi hierarchicznymi relacjami (głównie ge- 

nerycznynd). Wyrażenia te, reprezentujące odpowiedzi na pytania szcze

gółowe dotyczące zbiorów, do któiych należą, lub zbiorów, z których 

się składają obiekty nazwane przez dane słowo kluczowe, Avystępują 

zarówno w alfabetycznych częściach słowników JIW, jak i w ich czę

ściach systematycznych. Ułatwia to dopisywanie лу instrukcji prawidło

wych wyrażeń bezpośrednio szerszych lub bezpośrednio węższych w sto

sunku do odpowiedniego wyrażenia JIW, które w niej już występuje (in

deksowanie hierarchiczne). Dopisane wyrażenia tego typu powodują roz

budowę alternatywy dopuszczalnych odpowiedzi (zarówno szersze jak 

i węższe) i precyzują zbiór wchodzących w grę obiektów (węższe).
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podwyższając prawdopodobieństwo alternatywy i zwiększając efektywność 

założenia pytania.

Wykor^slywanym w formułowaniu instrtikcji wyszukiwawczych śród., 

kiem syntaktycznym, wpływającym korzystnie zarówno na kompletność, jak 

i na trafność wysztikiwania informacji, są wskaźniki więzi stosowane w 

językach deskryptorowych, a także ich odpowiedniki w innych JIW. Wskaż.- 

niki te stosowane w trakcie indeksowania pytań informacyjnych, a także 

innych dokumentów wielotreściowych, wiążą wyrażenia charakteryzu

jące określoną treść pytania i w ten sposób wydzielają instrukcje wy

szukiwawcze dla poszczególnych treści рз/tania. Zapobiega to wyszuki

waniu dokumentów za pomocą wyrażeń JIW, które nie należą do właści

wej dla danego wystukiwania instrukcji, oraz pomijaniu pewnych wyra

żeń JIW należących do niej. W pierwszym wypadku wyszukane dokumenty 

byłyby nierelewantne do pytania i ich pojawienie się w zbiorze odpowie

dzi obniżyłoby jego trafność. W drugim zaś wypadku pominięcie w wy- 

szukiw'aniu pewnych dokumentów relewanthych do pytania spowodowałoby 

obniżenie kompletności wyszukanego zbioru informacji.

W świetle wspomnianych wyżej prac obu autorek, dotyczących 

wpływu wykorzystywania specyfików anych relacji kojarzeniowych i szcze

gółowo opracowanych wskaźników roli na efektywność wyszukiwań infor

macji, przeprowadzonych z wykorzystaniem tego samego materiału ba

dawczego, można sformułować następujący wniosek. Jednoczesne wykorzy

stywanie w języku de skry ptorowym zarówno specyfikacji relacji kojarze- 

nioAwych w tezaurusie, jak też odpowiednio skonstruowanego systemu 

wskaźników roli, może wpływać znacząco korzystnie zarówno na kom

pletność, jak i na trafność wyszukiwania, a więc może zwiększać efek

tywność stosowanego języka. Za takim wnioskiem przemawia dodatkowo 

fakt, że formułowanie instrukcji wyszukiwawczej z użyciem obu tych 

środków podwyższania efektywności wyszukiwania informacji umożliwia 

ich wzajemną kontrolę. Odpowiedniki słov/no wskaźników roli stanowią 

bowiem nazwy człcnóv/ niektórych relacji kojarzeniowych specyfikowa- 

nych w tezaurusie. Tak więc umieszczenie w instrukcji wyszukiwaw

czej odpowiednich wskaźników roli umożliwia sprawdzenie uwzględnio-- 

nych w instrukcji relacji kojarzeniowych. Ułatwia to kontrolę komplet
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ności dopisanych w tej instrukcji deskiryptorów kojarzeniowych, Z kolei 

oznaczenie w tezaurusie poszczególnych relacji kojarzeniowydh, wiążą, 

cych deskiyptor tytułowy z Av>ystępującymi w jego artykule deskiyptora. 

mi kojarzeniowymi, umożliwia kontrolę prawidłowości wprov^adzenia do 

instrukcji pewnych wskaźników roli.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że rozbudowywanie i uści

ślanie pytania Informacyjnego przez indeksatora, przejawiające się w 

formułowaniu, generowanych przez to pytanie, pytań pomocniczych 1 usta. 

laniu właściwych odpowiedzi na nie oraz we wprowadzaniu do instrukcji 

wyszukiwawczej uznanych za niezbędne dodatkowych wyrażeń JIW, jest 

uzasadnione swoistą konsekwencją. Konsekwencja ta dotyczy pewnych 

sposobów myślenia i postępowania zarówno użytkownika SIW, zadające, 

go pytanie informacyjne, jak i zatrudnionego w danym systemie informa. 

cyjnym (S l) specjalisty opracowującego to pytanie. U^tkownik SIW, 

formułując pytanie informacyjne, kieruje się przekonaniem, że specja. 

lista zatrudniony w Sl, który będzie to pytanie opracowywał, posiada 

taką samą wiedzę w zakresie danej dziedziny, orientuje się doskonale, 

jakie są potrzeby informacyjne u^tkownlka, i do wykonania zleconego 

zadania nie są mu potrzebne szersze wyjaśnienia uściślające, dlatego 

też na ogół formułuje pytanie zwięźle, a więc ińezbyt precyzyjnie. Z 

drugiej strony specjalista, który opracowuje pytanie informacyjne, za. 

kłada, kierując się wiedzą teoretyczną i praktyką zawodową, że w 

tekście pytania zawarte są pewne przesłanki, które nie zostały w nim 

wyrażone expliclte, co usprawiedliwia w jego mniemaniu uzupełnianie 

sporządzonej na podstawie tego p3rtania instrukcji wyszukiwawczej. 

Zarówno użytkownik SIW jak i pracownik SI zdają sobie sprawę z 

toku rozumowania oraz działania partnera i akceptują taki stan rzeczy, 

zakładając, że w przypadku niepewności dotyczącej interpretacji lub 

zakresu problemu zawartego w pytaniu pracownik SI będzie mógł za. 

żądać od użytkownika dodatkowych, uściślających to zagadnienie infor

macji .
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WYSZUKTWAME ТТЯЕОЕМЛСД ZA POMOCi^ INSTRUKC^ WYSZUKIWAW

CZEJ

■Narzędziami wysziikiwa\vczymi -umożliwiającymi stwierdzeniej czy ja

kiś dokiment w zbiorze SIW spełnia wymagania dotyczące właściwej odpc- 

v/iedzi są charakterystyka wyszukiwawcza dokumentu oraz instrukcja wy

szukiwawcza opracowana na podstawie analizy pytania. Jeśli w wy'̂ niku wy

konania omówionych powyżej czynności sformułowana instrukcja wysz-uki- 

wawcza reprezentuje jedyny człon alternatywy dopuszczalnych odpowiedzi 

na p3Ttanie, pozostały po stopnio-wym ograniczaniu założenia pytania, wów

czas instrukcja ta stanowi schemat wszystkich dopuszczalnych odpowiedzi 

na pytania B, generowane przez pytanie uzupełnienia A , Oznacza to, że 

charakterystyka wyszukiwawcza każdego dokumentu zawierającego poszu

kiwany opis X powinna zawierać wszystkie wyrażenia i relacje, któ

re występują w instrukcji wyszukiwawczej. Natomiast jeśli po wykonaniu 

wszystkich czynności, związanych z przekładaniem na wyrażenia słów 

kluczowych i precyzujących je odpowiedzi na pytania szczegółowe, sfor

mułowana instrukcja wyszukiwawcza reprezentuje założenia pytania składają

cego się z więcej niż jednego członu alternatywy, wówczas wymaga ona dalszego 

sprecyzowania, w celu uczynienia z niej poprawnego schematu wszystkich 

dopuszczalnych odpowiedzi na pytanie B. Precyzowanie to prowadzi do 

określenia pojedynczych elementów instrukcji lub zestawów tych elemen

tów, reprezentujących poszczególne człony alternatywy dopuszczalnych odpo

wiedzi . ’Wykonywane na B̂ m etapie opraco-'vywania instrukcji wyszukiwawczej 

czynności są zaliczane do operacji przeprowadzanych w I'amach formułowania 

strategii wyszukiwawczej. Polegają one na tworzeniu przeznaczonych do 

wysztkiwania zapisów sum, iloczynów i różnic zbiorów z wykorzystaniem 

niezależnych wyrażeń PW , występujących w instrtikcji. Tak w'ięc każdy 

taki zapis reprezentuje jeden z członów alternatywy i dopiero ich pełny 

zestaw stanowi poprawny schemat wszystkich dopuszczalnych odpowiedzi 

na pytanie. Pozwala on na wyszukiwanie w zbiorze SIW podzbiorów do

kumentów zawierających opisy X, charakteryzowane przez zróżnicowane 

zestawy wyrażeń występujące w sprecyzowanej instrukcji. Suma 

tych podzbiorów stanowi zbiór wyszukanych dokumentów, z których za
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pomocą operatora różnicy zbiorów można wydzielić podzbiór określony 

przez dyrektywy dotyczące cech dokiimentóWj zawarte w pytanin infor« 

macyjnym. Wykorzystywanie w wysziikiwanin informacji snm, iloczynów 

i różnic zbiorów doknmentów wpływa także korzystińe na kompletność i 

trafność wy sznkiwania.

Wysznkiwanie w zbiorze SIW, czy też w jego odpowiednim podzbio^ 

rze , tych doknmentów, które spełniają waininki dopnszczalnych odpowie.» 

dzi na dane pytanie, wymaga kolejnego podstawiania elementów zbiorn 

za niewiadomą pytania w schemacie możliwych odpowiedzi. Właściwe odpowie

dzi - będące członami alternatywy dopuszczalnych odpowiedzi - to opisy pew

nych sytuacji rzeczywistości, których dotyczy pytanie B, zawarte w tekstach 

dokumentów relewantnych do pytania A. Tak więc,wyszukiwanie w tekstach do

kumentów opisów sytuacji rzeczy-^dstości określonych w pytaniu pomocniczym 

В umożliwia jednocześnie identyfikowanie dokumentów relewantnych do da« 

nego pytania informacyjnego. Stwierdzenie, że określone samodzielne wy

rażenia JIW i zachodzące między nimi relacje wyznaczają zbiór dokumen

tów, jest zgodne z dokumentacyjną interpretacją relacji w PW , sformu

łowaną przez B . Bojar W świetle powyższego stwierdzenia słuszna

wydaje się propo:^cja B. Sosińskiej uznania dokumentów za desygnaty 

bezpośrednie wyrażeń JIW, a przedmiotów dokumentów za desygnaty po

średnie tych wyrażeń д ] .

L i t e r a t u r a

1 . MARCISZEWSKI W. Metody analizy tekstu naukowego. Warszawa:

PW N 1977, 261 s. S e r .: Wybrane Zagadnienia Metodologii Nauk, 

Nauko znawstwa i Informacji Naukowej.

2. OGORKIEWICZ W. Wptyw wskaźników roli na efektywność wyszuki

wania informacji z zakresu wybranej gałęzi technologii Ż3'^wności. 

Rozprawa doktorska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 198Д,

301 s.

3. OGORKIEWICZ W. Wskaźniki roli w deskryptorowym języku infor

macyjno-wyszukiwawczym. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 1985 

nr 2(Д7) s. 71-92.

57



Д. sos IŃSKA В, StniTctura wyrażeń jtjiiykćw inrorm.fcyjnycli a konota- 

cyjna i denotacyjna interpretacja icU znac/oińti. "Zagadnienia Inform 

macji Naiikowej" l98l nr 2(39) s. /+1^58.

5. UNGUKIAN O. Elementy teorii języków informacyjny d i, Wai-rzawa: 

OIN PAN 1976, 253 s. S e r .: Materiały szkoleniowe.

6 . \VHRESZCZYŃSKA-C1S ŁO B. F^rzydatność specyfiki relacji kojarzę^ 

niowych w procesie wysznkiwania informacji z zakresu wyoranej ga

łęzi technologii żywności. Rozprawa doktorska. V/arszawa: Uniweł*sy, 

tet Warszawski 1984, 431 s.

7. WERESZCZYŃS KA-CISLO B. Specyfikacja relacji kojarzeniowych w 

eksperymentalnym tezaurusie i jej wpływ na efektywność wyszukiwa

nia informacji. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 1985 nr 2(4?)

s. 39-70.

THE THEORETICAL APPROACH TO INFORMATION QUERIES

Sum m ary

There is presented an outline of information queries based on one 

of theories of queries developed for the purposes of logical analysis of 

scientific texts. There are described in brief theoretical principles of 

working out and of transforming queries which express different prob

lems for reconstruction of a given problem and for the transformation 

of this problem leading to the proper answer. The discussed directions 

were then used to describe the process of elaboration of information 

requests, the results of which are retrieval prescidptions formulated 

in an appropriate infomnation retrieval language. In the last place the 

process of further specifying of retrieval prescriptions is described 

within preparation of retrieval strategy as well as documents* retrie

val by means of instructions formulated the above way.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИНФОРМАЦИОИШЬ! ЗАПРОСАМ

Р е  3 ю м е

В с т а т ь е  представлена характеристика информационных запро
сов, основанкач на одной из теорий вопросов развитой для целей 
логического анализа текстов* Коротко- обсуждены теоретические 
принципы разработки и преобразования вопросов выражающих разные 
проблсиы целью реконструкции данной проблемы и преобразования 
ведущего к получению соответственного ответа. Обсужденные дире
ктивы были использованы для характеристики процесса обработки 
информационных запросов, результатом которого являются поиско
вые образы запросов, выраженные на соответственном информацио
нно-поисковом языке* В конце описанный процесс дальнейшего уто
чнения поиского запроса, в рамках подготовки поисковой стратегии, 
а также поиск документов, проводимый с помощью запроса, сформу- 
лированяого как указано выше*





ELŻBIETA ARTOWICZ
EWA CHMIELEWSKA-GORCZYCA

Inslytut Blbliotekozna-wstwa 
i Informacji Naukowej UW

WYKORZYSTANIE APARATU DEFINICYJNEGO JliZYKOW 

INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH W SŁOWNIKACH 

TERMINOLOGICZNYCH

Ftmkcje ję ^ k a  Informacyjno-wysznkiwawcze- 
go (JIW): informacyjna, metainformacyjna 1 
wyszukiwawcza. ДW w systemach on-Iine. 
Kody semantyczne jako ДW. środki i metody 
definiowania terminów. Różnice systemu para« 
dygmalycznego w JlW i w ję^k u  naturalnym. 
Aparat definicyjny w JIW. Wiedza językowa 
i pozajęzykowa wykorzystywana przy tworze
niu systemu paradygmatycznego ^W . Katego
ryzacja słownictwa jako element aparatu de
finicyjnego. Ocena pr^datności materiałów 
metodyczno-normatywnych (międzynarodowych 
i polskich) stosowanych w leksykografii spe
cjalistycznej. Zestaw cech konotacyjnych jako 
środek organizujący strukturę definicji w 
.słownikach terminologicznych. Składniki me
tajęzyka semantycznego.

Jedną z coraz częściej stosowanj’̂ ch form obsługi użytkowników in

formacji w służbach biblloteczno-lnformacyjn3''ch na świecie są systemy 

informacyjne on-Iine.

Zasadniczą zaletą tych systemów z punktu widzenia u^tkownika 

informacji jest zdalne przeszukiwanie zasobów systemu w trybie bez-

"Zagadnienia Informacji Naukowej" 1986 1 (4.8)
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pośrednim i konwersacyjnym z możliwością modyfikacji stosowanej stra

tegii wyszukiwania zależnie od relewantności wyników nzyskanycli na za

pytanie informacyjne, które zwykle dotyczy cech formalnych dokumentów 

(np. elementów opisu bibliograficznego), ich treści lub konkretnych fak- 

tów' (naukowych, technicznych, gospodarczych itp./. Środkiem językowym 

wykorzystywanym przez użytkownika do porozumiewania się z systemem i 

wysztikiv/ania w jego zbiorach niezbędnej informacji są języki informacyj

no-wyszukiwawcze (JIW).Pełnią one zasadniczo dwie lunkcje; metainfor- 

macyjną i wyszukiwawczą. Funkcję metainformacyjną można najkrócej o- 

kreślić jako służenie do zwięzłego i jednoznacznego opisu treści doku

mentów opracowywanych dla danego systemu. Funkcja Avyszukiwawcza ]1W 

polega na służeniu jako środek do sformułowania zapytania wyrażającego 

potrzeby informacyjne użytkownika oraz na wyszukaniu na tej podstawie 

w zbiorach tylko tych dokumentów, które są relewantne. PW  są budowa

ne dla konkretnych zbiorów dokumentów na podstawie terminologii języka 

naturalnego; początkov;o są to zbiory kilkutysięczne o ściśle określonym 

zakresie tematycznym, następnie systematycznie aktualizowane i wrzboga- 

сапе, dzięki czemu osiągają liczebność kilku milionów opisów. Przykła

dami największych pod względem zakresu tematycznego i liczebności zbio

rów są systemy Lockheed-Dialog i Systems Development Corporation 

(SDC -O RBIT ), udostępniające informację z kilkuset dziedzin wiedzy,

KIERUNKI PRAC NAD LEKSYKĄ pW

PW składa się ze słownika zawierającego leksykę opartą na nota

cji quasinaturalnej lub sztucznej, alfanumerycznej (np, tezaurusy jako 

słowniki języków deskiyptorowych oraz tablice klasyfikacyjne), a także 

z gramatyki i semantyki określających reguły i środki przekładu wyra

żeń języka naturalnego na tenże JIW oraz reguły formułowania popraw

nych wyrażeń JIW*. W sytuacji, kiedy niemal każdy spośród systemów 

informacji o zasięgu światowym stosuje własny JIW, nawet częściowo

W artykule wykorzystujemy przykłady leksyki ję^ków  de skryptom 
rowych jako najczęściej stosowanych w systemach on-line i bazujących 
na terminologii języka naturalnego.
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wspierany językami nni\versaln3ani typu UKD oraz językiem natnralnjTn, 

między systemami informacji powstaje swoista bariera językowa, w któ« 

rej bardzo istotna jest leksyka JIW, znacznie ograniczająca dostępność 

1 przydatność istniejących zasobów informacyjnych. Ten rodzaj bailery  

językowej istnieje obok bariery, jaką nvorzą języki naturalne, w któ

rych publikowane są leksly dokumentów. Stanem 10еаЪут byłoby umożli

wienie użytkownikom wyszukiwania informacji w języku naturalnym, co 

obecnie jest realizowane w bardzo ograniczonym zakresie, w związku 

z tym konieczne staje się wy{>osażenie użytkowników i projektantów sy

stemów informacji on-line w precyzyjny aparat terminologiczny w posta

ci tzw. słowników on-line, nazywanych też terminologicznymi bankami 

danych, które ułatwiałyby realizację funkcji wyszukiwawczych w zbio

rach opisów o rozległym obszarze tematycznym (np. biologia, chemia, 

fijyka itp) lub w zbiorach opisów dokumentów o pokrewnym zakresie 

tematycznym.

Innym, równolegfym nurtem w' pracach nad językowymi podstawami 

systemów informacji jest budowa języków nazywanych kodami semantycz

nymi. W odróżnieniu od JIW, budowanych do realizacji funkcji wyszuki

wawczych w zbiorach informacyjnych dużych systemów do masowej ob

sługi u^tkowników, kody semantyczne są przeznaczane do pełnienia 

funkcji metainformacyjnych lub informac3̂ nych, tj. do bezpośredniego 

opisu rzeczywistości pozajęzykowej w ściśle zdefiniowanych wąskich 

dziedzinach wiedzy wówczas, gdy chodzi przede wszystkim o precy

zyjny zapis lub opis informacji, analogicznie jak to ma miejsce w wy

padku ich stosowania do opisu jednostek jęw ka naturalnego w pracach 

lingwistycznych. W funkcjach wyszukiwawczych w dużych systemach in

formacji są wykorzystywane w zakresie bardzo ograniczonym ze wzglę

du na wymaganie wysokich kwalifikacji lingwistycznych i specjalistycz

nych wobec służb informacyjnych. Stanowią jednak przykład środka ję 

zykowego, w tym i terminologicznego, który może okazać się przydatny 

m.in. do zwiększenia przekładalności języków informacyjnych du^ch  

systemów informacji on-line.

W informacji naukowej kody semantyczne są opracowywane w oparciu 

o terminy języka naturalnego, zestaw elementarnych jednostek znaczeniowych
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przygotowany na podstawie analizy znaczeń terminów wyjściowych 

oraz arbitralnie ustalane sformalizowane reguły słowotwórcze i 

w miarę potrzeby - syntaklyczne. Przyjęty dla danego kodu 

zestaw elementarnych jednostek znaczeniowych (mnożników semantycz

nych, semów, terminów, czynników semantycznych itp.) uwzględnia
У

cechy cłesygnatów lub cechy konotacyjne terminów adekwatne z punktu 

widzenia przewidzianych funkcji tego języka i wybrane przez odwołanie 

się do wiedzy pozajęzykowej lub językowej twórców i utytkowników ko« 

du. Na przykład elementarne jednostki lektykalne w kodzie semantycz-i 

nym, zbudowanym do kodowania informacji w dziedzinie metalurgii przez 

J. Perry* ego i A, Kenta, stanowią 4-literowe ciągi, spośród których 

trzy są nośnikami przypisanej tej jednostce kategorii znaczeniowej, np. 

M -T L  -  bycie metalem, natomiast czw'arta, w postaęi infiksu służy do 

wyrażenia relacji między tą kategorią a przedmiotem przez tę jednostkę 

oznaczanym, np. w MATL • należenie do "metali” . Wydaje się, że 

własność kodów semantycznych polegająca na wbudowaniu charaktery

styki konotacyjnej w strukturę jednostki leksykalnej predestynuje te 

jętyki do wykorzystania w rozwiązywaniu problemów definiowania termi

nów w tradycyjnych słownikach terminologicznych, w słownikach PW , 

a przede wszystkim we wspomnianych słownikach on-line, przeznaczo

nych do celów pragmatycznych -  masowej obsługi użytkowników.

Koncepcja budowy takich słowników związana jest ze wzbogace

niem zakresu zastosowania tradycyjnych słowników terminologicznych 

jętyka naturalnego o funkcje pełnione przez słowniki ^W . Słowniki 

on-line pełniłyły, jako składnik systemu informacji, następujące funk

cje:

-  informacyjną (wyjaśniającą i normatywną) związaną ze wspomaganiem 

procesu tv/orzenia (i odbioiru) tekstów dokumentów źródłowych w ję

zyku naturalnym,

- metainformacyjną i  przekładową związaną z tworzeniem opisów doku

mentów dla systemów informacji,

-  wyszukiwawczą wynikającą z funkcjonowania systemu informacji.

Wymagałoły to rozwiązania szeregu problemów metodycznych 1 

teoretycznych związanych przede wszystkim ze środkami 1 metodami de-
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finiowania terminów, niezbędnymi dla rozszerzonego zestawu fuiikcji. Ko» 

nieczna wydaje się też ocena przydatności obecnie dostępnych materiałów 

metodyczxio-rsormatywnych stosowanych w leksykografii specjalistycznej 

przy opraco’Aywaniu terminów języka naturalnego oraz terminów TIW.

METODY I ŚRODKI DEFINIOWANIA TERMINÓW ДW

Zakres podstawowych czynności przy budowie słowników języków 

informacyjnych jest w części podobny do zakresu prac przy opracowj’"» 

waniu słowników terminologicznych języka naturalnego i obejmuje;

-  gromadzenie słownictwa języka naturalnego,

- przygotowanie siatki haseł (schematu klasyfikacyjnego) wyznaczającej 

zakres tematyczny słownika,

- ustalenie zasad budowy jednostek leksykalnych JIW na podstawie przy- 

jętego zestawu znaków alfabetu,

- definiowanie jednostek leksykalnych ję ^ k a  naturalnego,

-  eliminowanie synonimii i wieloznaczności terminów języka naturalne™

go»
-  organizację leksyki JIW przez opracowanie jego paradygmatyki, sze™ 

negowanie i wiązanie poszczególnych terminów JIW za pomocą sieci 

odsyłaczy odzwierciedlających relacje znaczeniowe łączące terminy.

Zasadnicza różnica w zestawie czynności, składających się na 

opracowanie leksykograficzne terminów języka naturalnego i JIW, dotj'™ 

czy konieczności szczegółowego i precyzyjnego opracowania paradygmaty- 

ki języka informacyjnego, warunkującej skuteczność pełnienia przezeń 

funkcji metainformacyjnej i wyszukiwawczej.

Cechą odróżniającą terminy JIW od terminów języka naturalnego 

jest fakt, że te ostatnie denotują elementy rzeczywistości pozajęzyko- 

wej, natomiast terminy JIW denotują zbiory dokumentów zapisane w ję - 

^ k u  naturalnym, dzielone na odpowiednie podzbiory w procesie wyszu

kiwania informacji lub ze względu na potrzebę organizacji duiych zbio

rów informacji. Stąd relacje znaczeniowe w językach informacyjnych 

jedynie nawiązują do relacji między zakresami nazw w języku natural

nym, W rzeczywistości są to relacje zachodzące między zbiorami do—
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kumentów, zaindeksowanych za p>omocą terminów ДШ i przeszukiwanych 

na podstav'le terminów zawartych w zapytaniach informacj'jnych przez 

wyznaczanie odpowiednich podzbiorów.

O relewancji doktunentów wyszukanych w zbiorach systemu informa™ 

cji decyduje głównie precyzja systemu paradygmatyczncgo JIW, który w 

związku z tą fimkcją może różnić się od systemu paradygmatycznego ję« 

zyka naturalnego. Zestaw relacji semantycznych wraz z ich oznaczenia™ 

mi p r^ jęty  dla danego pełni równocześnie rolę aparatu definic3̂ ne- 

go podporządkowanego przeznaczeniu słownika ^W . W początkowym o™ 

kresie rozwoju języków informacyjnych oznaczenia relacji między tor™ 

minami ograniczały się do odsyłaczy "zob,'*, "zob.też*’, lecz w miarę 

rozwoju systemów informacji wykorzystywany repertuar relacji był wzbo™ 

gacany' i precyzowany, ciągle pozostając niedoskonały i różnie interpre

towany.

Charakteiystykę elementów systemów paradygmatycznych z ko

nieczności ograniczamy do przykładowego podania rodzajów relacji naj

częściej stosowanych w pW  i przewidzianych w materiałach normatyw

nych międ^narodowych i polskich (ISO 2788, Ph!-8l/b!-090l8). Jed

nym z możliwych podziałów relacji przydatnych ze względu na temat 

niniejszego artykułu jest podział na relacje językowe, do stwierdze

nia których wystarczy pewna wiedza językowa, o^az relacje pozajęzy- 

kowe, których stosowanie wymaga odwoływania się do pewnej wiedzy 

pozajęzykowej ze względu na funkcje wyszukiwawcze pW .

Do relacji jęykowych zaliczane są 

1 , Relacje paradygm_atyczne niegeneryczne:

-  relacja synonimii nazywana także relacją ekwiwalencji vyszuki- 

wawczej, która faktycznie zachodzi między jednostkami leksykal

nymi dwu różnych języków: PW i języka naturalnego, służąc do 

wskazania przyjętych w danym języku reguł przekładu^ w słowni

kach języków informacyjnych o słownictwie quasinaturalnym ozna

czana jest za pomocą wskaźników V  (używaj) oraz ND (nie uży

w a j), na p r^k lad :

JĘZYKOZNAWSTWO V  LINGWISTYKA  

ANALIZA DOKUMENTACYJNA NU ABSTRAKT
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-  relacja antonimii, na przykład:

PR E KOOR D YN A C JA~ POSTKOORDYW AC JA 

~ relacja współrzędności, stosowana do oznaczania związku między
l

terminami pochodzącymi ze wspoln'ego węzła klasyfikacyjnego, na 

przykład:

KRZESŁO -  FOTEL  

RÓŻE -  TULIPANY

2. Relacje paradyrnatyczne gehetyczne:

-  rodzaj -  gatunek, oznaczane w słownikach języków o słownictwie 

quasi naturalnym za pomocą wskaźników SD -  szerszy desktyptor,

WD -  węższy deskryptor (ang. ВТ -  broader term, NT -  narrow 

wer term) lub bardziej precyzyjnie SDR  ̂ szersy^ deskryptor ro

dzajowy i WDR -  węższy deskryptor rodzajowy (ang. BTG -  broader 

term generic i NTG -  narrower term generic), na przykład: 

SZKOŁA WDR SZKOŁA PODSTAWOWA  

ROWER SDR POJAZDY DWUKOŁOWE 

Z kolei do relacji pozajęzykowych wyróżnionych w paradygmatyce 

JIW na zasadzie przeniesienia do języka relacji przez ten jęy^k opisy

wanych i występujących w rzeczywistości pozajęzykowej należą m .in .:

1 . Relacje mereologiczne, oznaczane wskaźnikami SD, WD lub bardziej 

precyzyjnie SDC (szerszy deskryptor całościowy) i WDC (węższy 

deskiyptor częściowy) (ang. ВТ, NT lub BTP -  broader term par

titive lub N T P  -  narrower term partitive), na przykład:

POLSKA SDC EUROPA

SAMOCHÓD WDC SILNIK SAMOCHODOWY

2. Relacje kojarzeniowe, oznaczane wskaźnikiem KD (kojarzeniowy de

skryptor) (ang. RT -  related term), np.

TRANSPORT KD ŚRODKI TRANSPORTU  

NAUCZANIE KD SZKOLNICTWO

Ich wyróżnianie jest ściśle podporządkowane specyficznym cechom i po

trzebom dziedziny wiedzy, z którą są związane. Podobnie jak relacje 

mereologiczne wymagają odwołania się do wiedzy pozajęz3'^kowej użyt

kownika informacji, jakkolwiek ich istota jest trudna do określenia.
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Poniżej podajemy pr^lctady relacji kojarzeniowych wyróżnionych

w słownikach dwu języków deskryptorowych zbudowanych dla lingwisty«

ki oraz technologii ^wności l 9 , 10J.

Relacje skojarzeniowe dla tematyki lingwistycznej:

-  klasa -  człon klasy, np. leksem -  slowoforma^ "A  nćdeży do B ";

-  parametr -  nośnik parametru, np. czasownik -  kategoria przechodnio- 

ści-nieprzechodniościj relacja odwrotna do relacji parametr;

-  podstawowa funkcja, np. wyrażenie standardowe "Л wyraża B ";

-  sposób wyrażania funkcji, np. "A wyraża się przez Б " jako wyraże

nie standai'dowe; jest to odwrotność relacji podstawowa funkcja - wy

rażenie standardowe "A  posiada własność B ";

-  obiekt -  sposób przedstawienia w lingwistyce, np. wyrażenie standar

dowe "A przedstawia się w. postaci B " leksyka -  słownik

-  podstawowa operacja (procedura), np. klasy słów -  klasyfikacja;

-  obiekt główny (obiekt rezultat, np. dokument) charakterystyka wyszu

kiwawcza dokumentu;

-  instrument (metoda, np. lingwistyka statystyczna) statystyczna anali

za tekstu;

-  poziom (języka), np. analiza składnikowa (znaczenie) -  poziom lek

syki;

-  jednostka poziomu, np. morfem-słowoforma; relacja odwrotna do rela

cji poziom;

-  rodzaj stosunku, wyrażenie standardowe "A w stosunku В do C; В 

wiąże A i C ", np. "związek predykatywny -  podmiot" -  w relacji 

korelacji do "orzeczenie";

-  człony relacji, relacja odwrotna względem relacji "rodzaj stosunku", 

np. ''homonimia syntaktyczna" -  "konstrukcje -  struktuiy syntaktycz- 

ne-;

-  implikacja, wyrażenie standardowe "Jeśli A to B ";

- kontekst (dyscзфlina, odwrotna do relacji "obiekt nauki/dyscypliny", 

np. operacje lingwistyczne -  gramatyka generatywna;

-  aspekt języka, wyrażenie standardowe "A  w planie B ", np. predykat 

logiczny -  asp>ekt komunikatyu/ny;
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" obiekt naiiki (dyscypliny, wyrażenie standardowe "A zajmuje si^ roz« 

patrywaniem np. lingwistyka matematyczna »  gramatyki formalnej 

~ odnosi si^ do np. alfabet »  alfabetyczny^

-  niestandardowe relacje asocjacyjne, np. konotacja.,metafora

Przykłady relacji kojarzeniowych dla technologii żywności:

-  obiekt ~ własność, np. pomidory, r, skład chemiczny^

-  proces -  czynnik procesu, np. fermentacja »  drożdże;

-  proces -  urządzenie, np. transport -  samochód;

-  proces -  parametr, np. ekstrakcja czas;

- obiekt -  proces, np. ołów -  oznaczanie ilościowe,;

-  metoda -  własność, np. chromatografia gazowa « własność;

-  surowiec -  produkt, np. gruszki = nektar;

-  przyczyna -  skutek, np. сзта -  zmiana barwy.

Relacje mereologicrżne i kojarzeniowe stanowią najbardziej charak™ 

terystyczne przykłady środków definiowania terminów odwołujących się 

do wiedzy pozajęzykowej u^tkownika słownika nie uwzględraanych w 

słownikach języka naturalnego. W p w  -  jak wykazafy badania {^lOj -  są 

skutecznym środkiem zwiększającym trafność 1 kompletność wyszukiwać 

nia dokiimentów w systemach Informacji, Równocześnie wiadomo także, 

że rzeczywistość pozajęzykowa i językowa opisywana w tekstach doku« 

mentów w języku naturalnym, a na poziomie metainformacyjnym -  za 

pomocą PW , jest zbyt bogata i złożona, aby aparat definiowania termi» 

nów złożony z przytoczonych wybranych relacji można było uznać za 

wystarczający do precyzyjnego scharakteryzowania pola semantycznego 

JIW. Jest ono najczęściej określane jako suma zakresów wyrażeń wcho

dzących w jego skład.

Cel i przeznaczenie słownika pW powodują, że‘ do organizacji po

la se.mantycznego wygodińe jest posługiwać się drzewami hierarchicz

nymi (grafam i), których wierzchołki reprezentują zakresy poszczegól

nych terminów, a łączące je linie -  relacje między zakresami termi

nów lub też -  jak to ma miejsce w przypadku relacji pozajęzykowych

- między elementami rzeczywistości. Zależnie od liczby drzew składa

jących się na pole semantyczne języka Informacyjnego, pole to może
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mieć sttnakturę monohicrarchiczną lub polihierarcbiczną. Do organizować 

nia drzew może być wykorzystywany jeden typ relacji paradygmatycznej 

organiztijącej ^ mówimy wówczas o monorelacyjnej strukturze pola, lub 

też różne typy relacji, wyznaczających polirelacyjny model pola seman™ 

tycznego. Zasadą zalecaną w procesach organizacji pola semantycznego 

JIW jest wykorzystywanie jednego rodzaju relacji paradygmatycznej .  re~ 

lacji genetycznej właściwej. Nie znajdują tu zastosowania relacjo ko

jarzeniowe, przydatne głównie do realizacji funkcji wysztikiwawczych 

JIW, Należy jednak zwrócić uwagą na fakt, że definiowane terminy JIW 

mogą służyć do opisu różnych aspektów (wymiarów) dokumentu -  na przy

kład jego cech formalnych (jązyka dokumentu, daty wydania), treści (re

prezentowanej dziedziny wiedzy) lub jego przedmiotu, a wieloznaczność 

terminów języka naturalnego stanowiących podstawę języka informacyjnego 

stwarza problemy z umieszczeniem danego terminu w określonym miejscu 

pola semantycznego (w jednym z drzew hierarchicznych). Klasycznymi 

przykładami w tym przypadku są terminy:

-  "stał", który może zostać zaszeregowany do drzewa ilustrującego re

lacje znaczeniowe międty terminami reprezenttijącyini produkty przemy

słu hutniczego, jak i surowce dła przemysłu maszynowegoj

-  "strychnina”, który można wiązać relacjami w drzewach organizujących 

terminy z zakresów: leki, trucizny, produkty roślinne.

Z tego względu jako środek uzupełniający omawiany aparat defi

nicyjny przydatna jest kategoryzacja słownictwa, czyli podział na pewne 

klasy według określon3''ch cech znaczeniowych, których dobór jest przed

miotem badań i opracowań teoretyków i praktyków JIW.

Należy wspomnieć o autorach propozycji uniwersalnych kategoryza

cji słownictwa JIW .  Ranganathan, Vickery, Foskett, jak też i o propo- 

zj'^eji bardziej szczegółowej związanej z konkretnymi dziedzinami wie

dzy -  informacją naukową i transportem samochodowym, opracowanej 

przez O. Unguriana, Zasadniczym mankamentem projektów uniwersalnych 

kategoryzacji słownictwa jest ich nadmierna ogólność, której konsekwen

cją dla terminów JIW może okazać się zbyt mała siła dyskryminacyjna w pro

cesach wyszukiwania, wyrażająca się w zdolności wyodrębniania podzbio

rów dokumentów rełewantnych. W praktyce leksykograficznej języka na-
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turalnego często olcaztije się, że nielicznymi, nie bndzącymi zastrzeżeń 

podziałami terminów są podziały na rzeczy i procesy liib też na nazwy 

konkretne i nazwy abstrakcyjne, co nie rozwiązuje problemu z punktu 

widzenia funkcji wyszukiwawczych terminów PW . Propozycje kategory^ 

zacji słownictwa satysfakcjonujące w pewnym ograniczonym zakresie w 

systemach informacji są zawsze związane ze słownictwem konkretnej 

dziedziny wiedzy [̂ 7 ,S j oraz z koniecznością odwotywania się do wiedzy 

pozajęzykowej leksykografii i specjalisty umożliwiającej wskazanie:

-  na gruncie języka naturalnego -  najbardziej istotnych cech desy gna

tów dla utytkownika terminologii (nadawcy i odbiorcy informacji), 

które powinny być odzwierciedlone w definicji;

-  na gruncie Д\У -  сесЪ konotacyjnych terminów istotnych ze względu 

na funkcje metainformacyjne i wysztikiwawcze w konkretnym systemie 

infomna c j i .

Potrzeba odwoływania się do wiedzy pozajęzykowej o cechach de- 

sygnatu, pojawia się, jak wiadomo, już na etapie tworzenia terminów 

nowych w języku naturalnym, a ściślej przy ustalaniu struktury słowotwórczej 

tworzonego terminu, decydowaniu o wyborze najważniejszej cechy de- 

sygnatu oraz o wyborze terminu mogącego stanov/ić podstawę słowo

twórczą dla terminu nowego

W językach informacyjnych zestawy cech konotacyjnych terminów 

występujących w pełnych tekstach dokumentów źródłowych powinny sta

nowić podstawę podziału tych terminów według konkretnego systemu ka- 

tegoiyzacji, a także podstawę umieszczeińa ich w określonym miejscu 

pola semantycznego. Środkiem pomocniczym stosowanym często równo

legle z oznaczaniem rodzajów relacji występujących w jętyku- oraz z 

zabiegami kategoryzacji są "scope notes", informujące o zakresie za

stosowania terminu -  na przykład:

STAL (łiutnictwo)

STAL (przemysł maszynowy).

Scope notes spotyka się najczęściej w słownikach języków o słownictwie 

quasinaturalnym, szczególnie w tezaurusach języków de skrypt or owych. 

Pełnią funkcję analogiczną jak kwalifikatory w słownikach jętyka natu

ralnego.
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Wynikająca z różnych potrzeb użytkowników systemów informacji 

koncepcja połączenia w jednym słowniku funkcji informacyjnych słowni» 

ków terminologicznych języka naturalnego z funkcjami metainformacyjną 

i wyszukiwawczą wraz z nierozłącznymi środkami sformalizowanymi de

finiowania terminów wymaga postawienia pytania o;

-  pr^datność aktualnie osiągalnych metodyczno-normatywnych materia

łów leksykografieznych do opracowywania takich słowników,

-  przedmiot i formę definicji słownikowej wystarczającej do realizacji 

wymienion3 ch funkcji tych słowników.

PODSTAWY METODYCZNO-NORMATYWNE LEKSYKOGRAFII SPECJA

LISTYCZNEJ

Odpowiedzi na te pytania poszukiwano w polskich i międzynarodo

wych źródłach normatywnych oraz instrumentażowych (ISO R/7O4.. Nam

ing Principles, ISO R/919 -  Guide for the Preparation of Classified 

Vocabularies, ISO R/1O87 -  Vocabulary of terminology, PN 80/N-02004

- Wytyczne do opracowywania norm -  Normy terminologiczne, nawiązu

jące do materiałów IS O ), Pomijając tu, jako problem wymagający odręb

nego omówienia, ogólnikowość i nieprecyzyjność sformułowań zaleceń i 

zasad terminologicznych, stwierdzić należy, że problemem zasadniczym, 

bo wskazującjTn źródło nieporozumień i niekiedy błędów w opracowaniu 

leksykograficznym terminów, są ustalenia dotyczące przedmiotu definicji 

słownikowych. Podstawową kategorią, na której opierają się zasady' ter

minologiczne ISO i którą przyjęto jako przedmiot definicji słownikowych, 

jest "pojęcie", definiowane następująco; "Concept -  any unit of thought, 

generally expressed by a term or letter symbol or by any other symbol" 

(Pojęcie -  jakakolwiek jednostka myśli, na ogół wyrażana za pomocą 

terminu, symbolu literowego lub jakiegokolwiek innego symbolu) (ISO 

R/1O8 7 ) .  "Pojęcie -  myślowe odzwierciedlenie cech charakterystycz

nych przedmiotu lub zjawiskaj myślowy odpowiednik nazwy" (P N -8O/N-

-02004).
Ten pimkt wyjścia służy jako podstawa do wprowadzenia dalszych 

terminów związanych, takich jak; "system of concepts" (system pojęć).
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"classified ŝ '̂ stem of concepts" (sWasyHko-wany system pojęć) itp., trak« 

toiwanycli również jako przedmiot definicji w słownikach terminologicznych. 

Związki między tak określonym przedmiotem definicji a "terminem", który 

również jest jednostką słownikov/ą definiowaną w standardach ISO , scha« 

rakteryzowane zostały następująco:

Termin (dla pojęcia) symbol konwencjonalny przydzielony poję»  ̂

ciu, składając;' się z dźwięków lub ich pisemnej reprezentacji (any eon» 

veni.ional sjTribol for a concept which consist of atriculated soxmds or of 

their v/ritten representations).

Znaczenie, sens (terminu) -  pojęcie odpowiadające danemu termi

nowi (a concept corresponding to a given term).

Źródło takiego ujęcia nie jest trudno wskazać odwołując się do 

najczęściej wykorzystywanych w leksykografii teorti znaczenia, jak choć

by często cytowanego trójkąta semiolycznego Ogdena-Richardsa, ilustru

jącego tradycyjną koncepcję między wyrazami a rzeczami:

Znać zenie /Po j ęcia/

Forma Odpowiednik pozajęzykowy (Obiekt, Desygnat)

Konsekwencje wynikające stąd w scharakteryzowanej vyiej sytuacji 

użytkownika terminologii są widoczne również w tekstach norm ISO , np.

-  "Pojęcia objęte słownikiem powinny być uporządkowane zgodnie z przy

jętą klasyfikacją".... (ISO R/860)j 

_ "Wybierając jakiś termin a nie jego synonim..." (ISO R/9l9).

Zacytowane zalecenia sugerują istnienie w słownikach nieazleżnie 

pojęć i terminów, odróżnianych jeszcze od synonimów. Dochodzi zatem 

w dokumentach normatywnych do paradoksalnej sytuacji "renesansu" pla

tońskich idei i rzeczy, natomiast na gruncie pragmatycznych instrukcji 

leksykograficznych prowadzi do prawdziwego chaosu w zakresie 'termino

logicznych podstaw terminologii". Zamieszanie to wyraża się między inny

mi we wprowadzaniu w materiałach metodycznych takich określeń, jak: 

"zawartość semantyczna pojęcia, znaczenie pojęcia (choć z zacytowanego 

standardu ISO wynikałoby, że pojęcie jest w nim utożsamione ze znacze-
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ulem terminu), treść znaczeniowa pojęcia, pojęcie formalne itp. ” U ję 

cia przyjęte w standardach ISO są także w części powtórzone w nonnie 

polskiej.

Inną kolejną konsekwencją założenia przyjętego ISO R/704  ̂ Naim- 

ing Principles, iż definicja jest werbalnym opisem pojęcia (Definition -  

verbal description of a concept), widoczną także w normie polskiej PN » 

-80/N-02004, jest określenie dopuszczalnych środków i sposobów defi

niowania oraz warunków poprawności definicji w słownikach terminolo

gicznych również w powiązaniu z pojęciem. Na przykład w tekście normy 

polskiej wymieniono cztery warunki poprawności definicji, spośród któ

rych trzy dotyczą: ścisłości, adekwatności i zrozumiałości pojęcia, przy 

czym warunek zrozumiałości objaśniono jako "posługiwanie się w definicji 

pojęciami tylko uprzednio zdefiniowanymi lub uznanymi za powszechnie 

znane". Nie sprecyzowano przy tj'm kryteriów uznania pojęcia za po

wszechnie znane. Z kolei w standardzie ISO R/1087 przyjęto następujące 

określenie definicji kontekstowej: "Definiowanie poprzez podanie przykładu 

użycia (stosowania) j termin definiowany podany jest w zdaniu, którego 

znaczenie jest znane lub łatwe do odgadnięcia". Odstąpiono tu bez w3̂ jaś- 

nień od zasady definiowania pojęć na rzecz terminu, który -  jak wynika 

z przytoczonych zaleceń -  może być włączony do słownika rówmolegle z 

pojęciami, lecz nie wiadomo w jaki sposób od nich odróżniany, skoro рэ- 

jęcia są wyrażane poprzez terminy.

Przytoczony prg^kład definicji kontekstov/ej reprezentuje równocze

śnie fragment aparatu definicyjnego przewidzianego w aktualnych dokumen

tach normatywnych dla słowników terminologicznych (ISO R/704, IO87 

oraz P N -8O/N-02044) .  Na aparat ten składają się poncidto:

-  definicja klasyczna przez podanie najbliższego terminu (w tekstach: 

pojęcia) nadrzędnego (rodzaju) oraz różnicy gatunkowej,

-  definicja realna, oparta na denotacji budowana przez podanie najbar

dziej charakterystycznych cech desygnatu terminu.

Nic wskazano tu możliwości posłużenia się definicjami tworzonymi 

według innych zasad, nie uwzględniono także środków do wyrażaiiia re

lacji znaczeniowych między jednostkami słownika i ewentualnej hierarchii 

terminów połączonych relacją genetyczną właściwą, ani też możliwości
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roźriicowa.iiia formy i^efiTiicji zależnie od celu. i przeznaczenia słownika, 

bwiadczy to o niewielkiej przydatności stosowanych obecnie dla potrzeb 

leksykografii specjalistycznej środków metodycznych, w tym również apa«. 

ratn lingwistycznego. Szczególnie niepokojąca jest na przykład trudność 

ze Wskazaniem konkretnej teorii znaczenia przyjętej ja.ko podstawa usta

leń normatywnych.

SEMANTYCZNY JAKO ŚRODEK DEFINIOWANIA ZNACZENI

TERMINÓW

W sytuacji, kiedy dość pilne staje się rozszerzenie funkcji trady

cyjnych słowników terminologicznych, niezbędne wydaje się zrewidowanie 

i uporządkowanie podstaw leksykografii specjalistycznej przez p r^ ję c ie  

następujących założeń:

-  przeznaczenie słownika stanowi zasadniczy składnik warunkujący wybór 

rozwiązań we wszelkich sprawach szczegółowych wynikających z budo- 

wy tego słownika;

-  przedmiotem definicji słownikowych są terminy (wyrażenia języka);

-  środkiem organizującym strukturę definicji w słownikach terminologicz

nych mógłby być metajęzyk semantyczny, oparty na konotacyjnej inter

pretacji znaczenia.

Idea zastosowania w funkcji metajęzykowej dla potrzeb leksykogra

fii specjalnego języka semantycznego jest znana z prac J. Apresjana,

A. Wierzbickiej i in. Koncepcji tych nie można uznać za wystarczające 

dla potrzeb terminologii specjalistycznej i przetwarzania informacji 

ze względu na brak w nich środków do wyrażania wiedzy pozajęzykowej 

odzwierciedlanej m.in. w omawianych relacjach paradygmatycznych i ko

jarzeniowych jętyków informacyjnych.

Realizacja metajęzyka cech semantycznych dla terminów pełniących 

funkcje informacyjne, metainformacyjne i wyszukiwawcze byłaby możliwa 

tylko dla ściśle określonych dziedzin wiedzy na podstawie tekstów i ter

minów języka naturalnego. Opracowanie uniwersalnego języka tego rodza

ju należy uznać za nierealne przy osiągalnym obecnie aparacie lingwi

stycznym, a semantycznym w szczególności. Jako podstawowe składniki 

takiego języka należałoby wykorzystać:
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a) wypracowany dla JIW zestaw relacji językowycli (paradygmatycz- 

lych generycznych i niegenexycznych oraz pozajązykowych, a zwłaszcza 

wyspecyfikowanych dla poszczególnych dziedzin wiedzy re lfc ji kojarzenior, 

vych);

b ) systemy nmożliwłające ogólną i specjalistyczną kategoryzację ter- 

ninów, stanoAwiące ważne narzędzie organizacji pola semantycznego w 

słownikach języków informacyjnych -  nsta^ania wymiarów' tego pola oraz 

andowy drzew hierarchicznych terminów;

c) zestawy cech konotacyjnych terminów pocholżących ze słowników 

a określonym przeznaczenin.

Ostatni z wymienionych składników metajęzyka służącego do sfor- 

nalizowanego definiowania terminów stwarza największe trudności ze 

względu na konieczność rozstrzygaria każdorazowo o wyborze cech naj

istotniejszych. Postulowane w literaturze językoznawczej [^m.in. 2 ]j roz

graniczanie w definicjach słownikowych (języka ogólnego) "naukowego"

L "potocznego, naiwnego" obrazu rzeczyw'lstości należj" uznać za niew/y- 

.ccnalne. Problem ten dotyczy również doboru cech konotacyjrych termi

nów reprezentujących jeden zakres tematyczny lecz różny zakres wykorzys

tania - np. terminy z zakresu informatyki definiow'ane dla naukowców teore

tyków, użytkowników z przemysłu oraz dydaktyki na pozioniie szkół śred

nich i wyższych.

Pewną propozycją wartą rozważenia dla omaw'iam/ch celów wydają 

się wskazane na początku artykułu doświadczenia i doi'obel z prac nad 

budową kodów semantycznych, traktowanych jako środek zapisu informa

cji i metainformacji. Jednym z ważniejszych składników tych kodów jest 

wykaz elementarnych cech dysłynktywnych przybierających określone war

tości, wymaganych do rozróżnienia obiektów będących przedmiotem opisu 

(elementów rzecz3hvistości pozajęzykowej lub jednostek języka naturalne

go ). Obok znanych od wielu lat projektów kodów' semantycznych w infor

macji naukowej, jak na przykład wspomniany kod J. Perry ’ ego i A. Ken

ta dla metalurgii, kod BIT (język PX-kodów) Skorochodki, Pszenicznej, 

SYNTOL P .C . Grossa, J. Gardina i P . Levy’ ego, pragniemy wspomnieć 

o dwu opracowaniach, powstałych w powiązaniu z badaniami nad polskimi 

czasownikeuni oraz nad opisem zjawisk pozajęzykowych. Rozwiązania
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przyjęte w łych. pracach można wyhorzystać jaho środeh opisu cech ho« 

notacyjnych terminów w definicjach słownikowych.

Opracowanie pierwsze autorstwa B , Bojar i O. A. Wojtasiewicza[^3j 

zawiera propozycję kodu semantycznego do opisu dyscyplin sportowych. 

Podstawą opisu jest zestaw osmLu opozycji cech dystyhklywnych wyhra» 

nych z punktu widzenia elementarnych cech relewantnych do opisu isto

ty zwycięstwa w danej konkurencji sportowej, zorganizowanych w tabli

cy łącznie z założonymi wartościami tych cech. Są to;

-  rodzaj poruszającego się ciała,

-  instrument ruchu,

-  ośrodek ruchu,

-  grawitacja,

-  kształt toru ruchu ciała,

-  dystans,

-  punkt docelowy ruchu,

-  czas trwania ruchu.

Praca B . Bojar [ 2 j  powstała przy wykorzystaniu badań nad opisem 

czasowników ruchu w języku polskim do charakteiystyki sytuacji związa

nych z operacją transportowania, rozumianej jako ruch obiektów w wyróż

nionej przestrzeni fizycznej. Do opisu tych ^tuacji wykorzystano następu» 

jące elementarne kategorie znaczeniowe;

1 . Obiekty pierwotne podlegające transportowaniu;

-  informacja rozumiana szeroko, również w sensie biologicznym, cha

rakteryzowana przez takie cechy, jak semantyczność i znakowość, 

utrwalona-nieutrwalona, rodzaj sygnału będącego jej nośnikiem, 

rodzaj nośnika,

-  energia; elektryczna, mechaniczna lub teruuczna, magazynowana 

lub nie,

-  substancja charakteryzowana przez jej stan skupienia (stały, płynny 

i gazowy).

2. Operacje transportowania, rozumianego jako przemieszczenie dzięki 

michowi wymuszonemu lub inicjtwanemu, charakteryzowane według;

-  ośrodka, w którym odbywa się ruch (stan materii),

-  udziału powierzchni, tj. styku ośrodków.
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- stosowania prowadnicy Inb nie,

- stosowania kontenera lub nie.

Wjmiicnione wyżej kategorie semantyczne wraz z ich formalny

mi wykładnikami mogą być łączone w celu tworzenia opisu różno

rodnych, złożonych sytuacji rzeczywistości językowej i pozajęzykowej, 

a w tym również do formułowania sformalizowanych definicji terminów 

w słownikach specjalistycznych.

W podsumowaniu ogólnego przeglądu pragmatycznych problemów wy» 

magających pilnego rozwiązania w ramach prac nad tworzeniem lingwistycz

nych podstaw systemów informacji stwierdzono, że:

1 . Coraz częstsze stosowanie automatyzacji w pracach leksykogra- 

ficznych oraz informacyjnych (rozwój systemów informacji on-line) po

woduje konieczność mot^fikacji metod definiowania terminów w słowni™ 

kach specjalistycznych. W doij'chczasowym rozwoju środków metodycz

nych stworzonych dla potrzeb leksykografii specjalistycznej obserwuje 

się wyraźną dwutorowość. Zalecenia normatywno-metodyczne tradycyjnej 

leksykograiii opierają się na platońskiej koncepcji znaczenia, zakładają

cej dualizm idei i rzeczy, nieprzydatnej jako podstawa teoretyczna defi

nicji słownikowych. Są przy tym sformułowane niedostatecznie precyzyj

nie, aby mogły służyć jako podstawa opracowania definicji terminów w 

skomputeryzowanych bankach informacji terminologicznej. Zalecenia te 

wymagają zrewidowania i aktualizacji stosownie do nowych, zmodyfikowa

nych funkcji słowników terminologicznych. Wyspecjalizowana funkcja 

słowników języków informacyjno-wyszukiwawczych (metainformacyjna i 

wyszukiwawcza) przyczyniła się do wypracowania bardziej sformalizo

wanego niż w tradycyjnych słownikach terminologicznych aparatu definicyj

nego terminów tych języków, dostosowanego także do skomputeryzowa

nego przetwarzania informacji. Na aparat ten składają się głównie ozna

czenia relacji semantycznych między terminami (stosuńlcowo mało wyspe

cyfikowane) oraz zróżnicowane wzorce organizacji pola semantycznego 

ję:g^ków informacyjno-wyszukiwawczęych. Formalizacja i zwięzłość środ-
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кол*/ definioAvania terminÓA*/ językóлw ш£огтасуртОвЛ*/узгг1к1л*/алусгусЬ znacz» 

nie ogranicza przydatność sloAvnikó>v \/ pełnieniu fvmkcji infórmacyj» 

nej, >vłaści>vej tradycyjnym sło>vnikom terminologicznym.

2. ZaproponoAvana artyknle koncepcja budoAvy słoAwników termino» 

logicznych pelrdących funkcje: informacyjną, metainformacyjną i Avyszu» 

kiAwaA*/czą Awymaga opracoAvania zaktualizowanego aparatu definicyjnego 

opartego na konotacyjnej interpretacji znaczenia i wykorzystującego me» 

tody opracowania leksykograficznego terminów, stosowane w ]ęzykach in

formacyjno-wyszukiwawczych, w tym także w kodach semantycznych. Wy» 

daje się to szczególnie ważne wobec tendencji do rozszerzania w syste» 

mach informacji możliwości komunikowania się u:^tkowników z systemem 

w języku zbliżonym do naturalnego.
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USIG OF DEFINITION APPARATUS OF INFORMATION RETRIEVAL 

LANGUAGES IN TERMINOLOGICAL DICTIONARIES

S umma ry

The article is  a modified version of the paper entitled "Linguis

tic and extralinguistic knowledge in definitions in terminological dictio

naries" presented at the international conference "Meaning and Lexico

graphy" held at the Institute of English Studies, Univex'sity of Łódź 

in June 19 8 5 . Its aim is to present an approach to definitions of terms 

in terminological dictionaries which expands in some degree the point 

of view adopted in linguistic works and which is typical for scientific 

information.

In this connection there are discussed the metainformative and 

retrieval functions of information retrieval languages (IRL) with spe

cial regard to searching of information in on-line systems by mass users. 

On the other hand some features of semantic codes as representing the 

second tendency in the development of IRLs are shown. The definition 

apparatus used in both types of iRLs is described together with indi

cating differences between paradigmatic systems of iR ls^  and of natural 

language. This apparatus includes: set of linguistic and extralinguistic 

relationships, categorization of terms and hierarchical trees.

The basic operations performed when compiling of dictionaries of 

IRLs and of traditional terminological dictionaries are then compared.

The evaluation of actual normative and methodic materials for special 

lexicography is done, with the regard to the associative theory of mea-
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niisg adopted as a basis of definitions, tinefficient in conditions of usinf 

dictionaries fboth of IRLs and traditional ones) for computerized infor* 

mation processing. There is  advanced some proj)osd to use the set of 

connotative features of term.s as the element arranging of definitions in 

temunological dictionaries and as a basis of semantic metalanguage.

ИСШОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ОПРЕДЕЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ 
ЯЗЫКОВ В ТЕРШШОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ

Р е з ю м е

Статья является модифицированной версией доклада под загла
вием "Лингвистические и внелингвистические знания в определениях в 
терминологических словарях", представленного на международной 
конференции "Значение и лек икография", организованной в июне 
1385 г* Институтом английских исследований в Университете в Ло
дзи. Статья представляет подход к дефинициям в терминологических 
словарях расширенный по сравнению с точхск зрения принятой в 
лингвистических работах и одновременно характерный для научной 
информации.

В связи с этими обсуждены метаинформационная и поисковая 
функции информациоино^поискового языка {ШЯ) с особым учетом пои> 
ска информации в режиме диалога, проводимого в широком масштабе.
С другой стороны, указаны некоторые черты семантических кодов, 
представляющих одно из направлений развития Ш  Я. Охарактеризован 
аппарат определений используемый в дескрипторных Ш Я  и семанти
ческих ходах, с указанием различий мевсду парадигматической сис
темой Ш Я  и естественного языка. Этот аппарат включает: набор 
языковых и внеязыковых отношений, категоризацию терминов и иерар
хические дерева. Сравнены основные onepaxtHn проводимые при разра
ботке словарей Ш Я  и традиционных терминологических словарей, 
проведена оценка актуальных Н0рмвтИв*т*х ж методических материа
лов для специальной денсихографик, с учетом ассоциативной теории
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значеняяу принятой как основа определений, но недостаточной в 
условиях использования словарей в автоиатизированном поиске кн- 
фохшации.

Предложена концепция использования коннотативных признаков 
терминов, как элемента органиеуюцего определения в терминологи
ческих словарях и являющегося основой семантического метаязыка.



JADWGA SADOWSKA 

Biblioteka "Narodowa

INDEKSY PRZEDMIOTOWE DO TABLIC KLASYFIKACYJNYCH 

PROBLEMY PRAKTYCZNE

Eiiiikcje indeksu przedmiotowego. Wybór i bu
dowa hasła indeksowego. Formy zinwertowane. 
Inwersja celowa i nadmiarowa. Skupienia tema
tyczne. Określnlki i ich uogólnienia. Odsyłacze 
całkowite i uzupełniające. Układ graficzny in
deksu.

Języki informacyjno-wysztikiwawcze typu klasyfikacji należą do ję

zyków szeroko rozpowszechnionych w światowej praktyce bibliotecznej 

i informacyjnej. Do najbardziej znanych i stosowanych należą: Klasyfi

kacja Dziesiętna Deweya, Klasyfikacja Bibliograficzna Blissa, Klasyfika

cja Biblioteki Kongresu, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, Klasyfika

cjom przypisuje się wiele wad (zwłaszcza klasyfikacjom monohierarchicz- 

nym), z których najważniejsze to nienadążanie za poziomem wiedzy, nie

możliwość indeksowania wieloaspektowego, mała głębokość podziałów. 

Zauważa się też ich zalety -  uniwersalność notacji, szeroki zasięg sto

sowania, stosunkową łatwość posługiwania się tablicami (zob. 2 ) .

Klasyfikacje biblioteczno-bibliografićzne uzupełniane są indeksami 

przedmiotowymi, które stanowią ich integralną część. Posługiwanie się 

tablicami klasyfikacyjnymi bez indeksu jest kłopotliwe, zarówno dla in- 

deksatora, jak i dla użytkownika, Dobry indeks przedmiotowy może być

'Zagadnienia Informacji Naukowej" 1986 nr 1 (4.8v
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czynnikiem zwiększającym popularność danej klasyfikacji (zob. uwagi o 

Klasyfikacji ipziesiętnej Deweya, l ) .

Indeks przedmiotowy powinien dokładnie wskazywać miejsce danego 

zagadnienia w strukturze klasyfikacyjnej, a także odzwierciedlać wszyst« 

kie aspekty i ujęcia, z punktu widzenia których rozpatruje się temat.

Im bardziej rozbudowana kla^fikacja, tym bardziej dokładny i jednolity 

metodyczne powinien być indeks przedmiotowy. W praktyce nie zawsze 

udaje się to osiągnąć, gdyż brak jest jednoznacznych ustaleń i wzorców 

w tej dziedzinie. Wiele problemów rozwiązuje się w sposób intuicj'^jny, 

starając się umożliwić użytkownikowi dotarcie do wszystkich zagadnień 

zarejestrowanych w tablicach klasyfikacyjnych. Być może nie jest w ogó

le możliwe sformułowanie, a tym bardziej przestrzeganie takich zasad.

Indeks powinien być opracowywany z myślą o użytkowniku, dostoso

wany do jego możliwości i potrzeb. Powstaje tu jednak od razu problem, 

wjTnagający odpowiedzi na pytania: o jakiego użytkownika chodzi, jakie 

są jego wymagania, jakie jest jego przygotowanie teoretyczne, jakie ma 

pr^gotowanie praktyczne itp. Mimo braku zadowalających odpowiedzi na 

te pytania, braku jednoznacznej metodyki tworzenia indeksów przedmioto

wych, warto^ sobie uświadomić problemy związane z przygotowaniem in

deksu do tablic klasyfikacji biblioteczno-bibliograficznych.

Indeks przedmiotowy do tablic klasyfikacyjnych rozumiany jest jako 

alfabetyczłiie uporządkowany zbiór haseł (prostych i złożonych), ot’zwier- 

ciedlających zawartość treściową i strukturę klasyfikacji, z uwzględnie

niem ich odpowiedników w postaci symboli. Trzeba tu podkreślić, że 

indeks odsyła do symboli prostych, uwzględnionych w tablicach, nie wy

kazuje symboli złożonych i rozbudowanych, tworzonych za pomocą tablic 

pomocnicach. Ale zbiór dokumentów (np. w bibliografii), uporządkowany 

na podstawie takiej klasyfikacji, powinien uwzględniać wszystkie symbole, 

zarówno proste, jak i złożone, jeżeli tylko jakikolwiek dokument zostanie 

za ich pomocą sklasyfikowany. ,

HASŁO INDEKSOWE

Hasło indeksowe tworzone jest na podstawie tablic klasyfikacyjnych, 

zgodnie z prsyjęiymi zasadami języka haseł przedmiotowych. Z zagadnie-
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niem tym wiąże się problem wyboru hasła i nadanie mu odpowiedniej for- 

Wybór hasła indeksowego

Podstawowy problem w wyborze hasła do indeksu przedmiotowego 

to zgodność terminologiczna ze zrębem głównym tablic oraz adekwatne 

wyrażenie zawartości treściowej odpowiednich symboli (zob. 3 ) .  Indeks 

nie zastępuje tablic ani w indeksowaniu, ani w wyszukiwaniu, ale ma 

wskazać zawartość treściową symbolu w inny sposób niż wyrażają to 

tablice główne. Zakładając, że cechą charakterystyczną klasyfikacji 

jest wyeksponowanie ujęcia, co wyraża się podziałem na odpowiednie 

dziedziny wiedzy, a w ramach tych dziedzin podział wskazujący ujęcie 

ogólne, historyczne, teoretyczne, praktyczne itd., należałoby przyjąć, 

że indeks powinien eksponować przedmio!.. Zatem w indeksie nie powin

ny występować hasła typu:

Handel zbożem ale Zboże -  handel 

Historia literatury ale Literatura • historia 

Filozofia nauki ale Nauka .  filozofia 

Fizjologia roślin ale Rośliny • fizjologia 

Jest jednak wiele terminów, które pozornie mogłyby być potraktowane, 

jak przedstawione wyżej, chociaż wymagają innego podejścia, n p .: 

Filozofia przyrody 

Prawo pracy 

Teoria gier

W takich przypadkach należy być ostrożnym i nie eliminować tego typu 

zapisów, ponieważ są one samodzielnymi jednościami znaczeniowymi i 

w takiej postaci powinny być znane użytkownikowi.

Hasło indeksowe może być przejmowane bezpośredmo z tablic lub 

może być przekształcane tak, aby jego postać bi' ł̂a zgodna z zasadami 

budowy języka haseł przedmiotowych.

Postać hasła indeksowego

Hasło indeksowe może mieć postać prostą lub złożoną. Hasło w po

staci prostej składa się z samego tematu jedno— lub wielowyrazowego,
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■w postaci złożonej temat uzupełniony jest określnikami. Wybór postaci 

prostej lub złożonej podyktowany jest wieloma względami, m.in. rozumie

niem sarniego tematu, metodyką tworzenia indeksów, związkiem z termino

logią przyjętą w tablicach itp. W przypadku indeksu przedmiotowego waż

na jest jednak nie tyle postać hasła, co postać samego tematu i wynikają

ce stąd konsekwencje praktyczne. Dotyczy to tematów wielowyrazowych, 

z którymi wiąże się zagadnienie inwersji. Zagadnieniu temu warto poświę

cić nieco uwagi, ponieważ spotykany się z nim przy tworzeniu i korzy

staniu z każdego indeksu przedmiotowego ( także w indeksach do książek 

i wydawrdctw informacyjnych). Skrajne rozwiązania, tzn. odrzucenie form 

inwertowanych lub inwertowanie wszystkich tematów wielowyrazowych, są 

nie do przyjęcia, chociaż to drugie rozwiązanie przyjmowane jest w zwią

zku z techniką komputerową.

Spróbujmy zatem określić bliżej przypadki, w których warto stoso

wać inwersję lub z niej zrezygnować, zakładając, że mamy do cz3nienia 

z indeksem оргасолхуп«/апут tradycyjnie. Z pewnością nie można tu liczyć 

na rozwiązania pełne. Chodzi jednak o to, aby rozwiązania intuicyjne w 

tej kwestii ograniczyć do minimimi, podając przynajmniej w przybliżeniu 

zasady, którymi można się kierować prty opracowywaniu indeksów przed

miotowych, pozwalające rezygnować z mechanicznego odwracania wszyst

kich tematów wielowyrazowych.

Inwersję należałoby stosować w następujących przypadkach:

a) gdy temat w swojej pierwszej części zawiera rzeczownik o treści 

bardzo ogólnej, np .: elementy, nauki, procesy, systemy, wyroby, 

związki,

n p .: Elementy budowlane 

Nauki ekonomiczne 

Procesy techniczne 

Wyroby metalowe

W tego typu tematach główny element znaczący znajduje się na drugim 

miejscu i należałoby go wyeksponować przez wysunięcie na pierwszy 

plan.

b ) gdy temat składa się z więcej niż dwóch elementów, z których dal

sze są treściowo ważne, n p .:
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Sztuka orientalna antyczna 

Organizacje rządowe międzynarodowe 

Układy scalone monolityczne

Hasła te należałoby poddać inwersji, wysuwając kolejne elementy na pierwszy 

plan.

c ) gdy hasła indeksowe tworzą pewną całość tematyczną, np.:

Kosmiczna przestrzeń 

Kosmiczne loty 

Kosmiczne pojazdy 

Kosmiczne prawo 

Kosmiczne promienie 

Kosmiczne sondy 

Kosmiczne stacje

d) gdy tematy w formie prostej i zinwertowanej funkcjonują (lub po= 

tencjalnie mogą być tak odbierane) jako formy równoprawne, np .:

Organizacje międzynarodowe i Międzynarodowe organizacje 

Tworzywa sztuczne i Sztuczne tworzywa 

Turystyka piesza i Piesza turystyka 

* Nie warto wprowadzać form zinwertowanych dla terminów 

powszechnie znanych i przyjętych, np .:

Fizyka atomowa 

Geografia fizyczna 

Medycyna sądowa 

Ciało stałe 

Rośliny ozdobne

Kryterium to jest niestety niezbyt wyraźne i łatwo tu o niekon

sekwencje. Mniejsze wątpliwości co do inwersji mogą budzić terminy, 

w których występują wyrażenia typu: ogólny, powszechny, stosowany, 

teoretyczny itp ., n p .:

Historia powszechna 

Językoznawstwo porównawcze 

Administracja państwowa 

Patologia ogólna

Granica określająca stosowanie form zinwertowanych nie jest wy

raźna, dlatego często odwoływać się trzeba do rozwiązań intuicyjnych, Z
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pewnością ma tu również znaczenie wielkość indeksu oraz jego przeznaczenie, 

Drugim zagadnieniem związanym z postacią hasła indeksov/ego jest 

zapis z okresinikiem (~am i). Nie we wszystkich W3rpadkach okresinik jest 

jednak potrzebny, bo chociaż precyzuje temat, to wpływa nieco na ogra-, 

riczenie czytelności indeksu. Na pewno należy stosować określniki w na- 

stgpiijących pr2ypadkach;

a ) jeśli temat bez określnika może wydać się wieloznaczny lub mało zna« 

czący, np .:

Dumping

Ochrona osobista 

Tytuły ochronne

b) jeśli temat kojarzyć się może z inną dziedziną niż wskazują to ta

blice, np.:

Drzewa (matematyka)

Adaptery (informatyka)

Inkluzje (mineralogia)

c) jeśli określnik jest D'agmentem sformułowania przejętego z tablic, 

n p .:

Socjologia środowisk inżynierskich 

Odżywianie niemowląt i dzieci 

Zapisy te po przekształceniu zachowują określnik, a więc:

In^nierowie -  socjologia środowiska 

Srodowdsko inżynierskie -  socjologia 

Niemowlęta -  od^wianie 

Dzieci -  odżywianie

Można zrezygnować z okre siników kiedy temat jest charakterystyczny 

tylko dla jednej dziedziny, np .:

Amorficzne związki (chemia)

Osadowe skaty (geologia)

Zjawiska krasowe (geologia)

Jako określniki można potraktować też niektóre sformułowania, które 

podłegatyly inwersji, osiągając w sposób nieformalny pewne skupienia 

tematyczne.

Można więc zrezygnować ze sformułowań zinwertowanych typu:
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Zawodo'We choroby 

Zav/odov/e dokształcanie 

Zav/odowa etyka 

Zawodowa gwara 

zasttjpnjąc je zapisami typti:

Zawód

choroby zawodowe 

dokształcanie zawodowe 

etyka zawodowa 

gwara zawodowa

Każdy z zapisów występujący tutaj w charakterze określnika jest trak» 

towany jako hasło samoistne, znajdujące się w odpowiednim miejscu 

w ciągu alfabetycznym, a więc;

Choroby zawodowe

Dokształcanie zawodowe

Etyka zawodowa

Gwary zawodowe

Indeks przedmiotowy podaje hasła w układzie alfabetycznym, a więc 

formalnym. Aby osiągnąć pewne skupienia tematyczne stosuje się o™ 

kreślniki w sposób podany wyżej (zastępując inwersję) lub w sposób, 

który do pewnego stopnia systematyzuje zagadnienia należące do tego 

samego tematu, nie odtwarzając jednak samych tablic, n p .;

Katalogi biblioteczne 

alfabetyc zny 

przedmiotowy 

rzeczowy 

sy Stern aty c zny

Kobiety
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choroby

emancypacja

higiena

organizacje

psychologia

Ten sposób zapisywania jest szczególnie istotny w przypadkach, gdy 

zagadnienia należące do jakiegoś tematu rozproszone są w różnych 

działach tablic.

Przy okazji ókreślników warto też zwrócić uwagą na jeszcze 

jedno zagadnienie, mianowicie uogólnienia. W praktyce często spotyka.  ̂

my się ze sformułowardami typu: akty prawne, rczporządzerda, ustawy 

w jakiejś dziedzinie lub podstawy teoretyczne, teoria jakiejś dziedziny. 

W takich przypadkach, aby być w zgodzie z adekwatnym oddaniem tre« 

ści symboli, należałoby użyć w charakterze ókreślników wszystkie wy« 

mienione sformułowania, a więc n p .:

Kultura

akty prawne 

rozporządzenia 

ustawy 

Fizyka

podstawy teoretyczne 

teoria

OkreślnikL te, jak widać, są określnikami synonimieznymi i w takich 

przypadkach należałoby sprowadzić je do postaci najogólniejszej, a 

więc: Kultura .  prawo 

Fizyka -  teoria

zwłaszcza jeśli symbole, do których odsyłają są takie same. Uogólnię., 

nie dotyczy także takich przypadków, kiedy temat należy do dziedziny, 

mającej dalszy podział szczegółowy, n p .;

Antybiotyki »  chemia bioorganiczna (wystarczy -  chemia-'*

Uogólnienia nie są błędem w indeksie, nie obniżają też jego wartości, 

trzeba jednak pamiętać o tym, aly były one stosowane konsekwentnie 

przy wszystkich tematach.
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ODSYŁACZE

Odsyłacze są zapisami pomdciiiczymi w indeksie przedmiotолузгт. 

Mogą mieć cłiarał«.ter całkowity Inb uzupełniający. Stosuje się je w spo« 

sób mniej lub bardziej konsekwentny, Dotyczy to zwłaszcza odsyłaczy u« 

zupełni a jących (zob. 4 ) .

Odsyłacze całkowite

Odsyłacze całkowite stosuje się zwykle av następujących sytua

cjach:

1 ) kierując od terminu nie prtyjętego do przyjętego w daitym systemie, 

n p .:

2 ) Samouctwo zob. Samokształcenie

Edukacja permanentna zob. Kształcenie ustawiczne

2 ) kierując od nazwy kategorialnej do nazw szczegółowych, np .: '

Języki zob. nazwy poszczególnych jęjyków

3 ) kierując od drugiej części nazwy złożonej do całej nazwy, n p .; 

Żeleński Tadeusz zob. Boy-Żeleński Tadeusz (sytuacja ta zwykle 

nie dotycjy tablic)

Tobago zob. Trynidad i Tobago

л ) kierując od tematów zinwertowanych do prostych, jeśli występuje 

przy nich większa ilość określników, np .:

Lekki przemysł zob. Przemysł lekki

ekonomika

modelowanie

organizacja

5 ) kierując od zapisów składających się z tematu i okresinika, po 

których występują określniki dalszego rzędu, np.:

Systemy -  teoria zob. Teoria systemów

eksploatacja

metodologia

zastosowanie
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w biolc^ii 

w chemii

Odsyłacze są zapisami pomocniczymi podają synnholn). Powo

dują one rozbudowę indeksu, dlatego często nie przywiązuje się do nich 

większej wagi, chociaż są one istotnym elementem informacyjnym, zwła

szcza w przypadkach wskazujących metodę indeksowania.

Odsyłcaczo uzupełniające

Odsyłacze uzupełniające stosowane są do zasygnalizowćinia istnie

nia tematów (haseł) pokrewnych. Zwykle sieć tych odsyłaczy jest nie

pełna. Pewnego rodzaju ideałem byłoby odtworzenie w indeksie sieci 

odsyłać2ęy uzupełniających z tablic głównych. Nie jest to jednak chyba 

konieczne, ponieważ indeks z założenia nie służy (nie powinien słu

żyć) do uyszukiwania bezpośredniego. Powinien tylko wskazywać dane 

zagadnienie i odsyłać do struktury hierarchicznej tabłic. Niemniej jed

nak odsyłacze uzupełniające spotyka się w każdym indeksie przedmio- 

tow3on.
Odsyłacze uzupełniające mogą też mieć charakter orientacyjny w 

takich przypadkach, kiedy itie wymienia się wszystkich zagadnień, a tyl

ko wskazuje sposób poszukiwań, np.:

Teoria zob. też nazwy poszczególnych zagadnień z okrcślnikiem 

teoria

Oznacza to, że należy ustalić przedmiot zainteresowania i sprawdzić, 

czy pod odpowiednim tematem występuje dany określnik, np ,:

Sztuka

teoria

Wychowanie

teoria
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Czasem w indeksach spotyka si^ odsyłacze uzupełniające kierujące do 

zagadnień pokrewigrch, ałe znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, 

n p .:

Religia zoh. też Religie 

Wojsko zoh. też Wojskowość
Ч

Z tego typu odsyłaczy można zrezygnować, ponieważ ich wartość inTormiir- 

cyjna jest niewielka.

Odrębnym zagadnieniem jest symetryczność odsyłaczy. Jak wiadomo 

z praktyki katalogu przedmiotowego, odsyłacze symetryczne stosuje się 

dla zagadnień równorzędnych. Jednak w przypadku indeksów można chyba 

je rozszerzyć także na zagadnienia podrzędne i nadrzędne.

UKŁAD GRAFICZNY INDEKSU

Układ graficzny ma bezpośredni v/plyw na czytelność indeksu. Z 

zagadnieniem tym wiąże się przede wszystkim sposób traktowania tema., 

tów i okresiników wielowyrazowych. Zazwyczaj spotyka się dwa sposo., 

by przedstawiania zapisów indeksowych:

l )  traktowanie tematów i okre siników wieloivyrazowych jako samodziel., 

nych jednostek leksykalnych, np .:

Sport

Sport amatorski 

Sport balonowy

Wojsko

shiżba administracyjna 

służba łączności 

służba sprawiedliwości
(UKD 5Л6)

) traktowanie tematów i określnikóiv wielowyrazowych jako określniki 

gatunkowe (w stosunku do tematu lub do okre sinika poprzedzające

go ), np.:
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Równania
całkowe

funkcyjne

różniczkowe

cząstkowe

zwyczajne

Wyroby

budowlane

gumowe

dla gospodarstwa domowego 

me dyc zne-produkcja

sanitarne

lakierowe

ftalowe

modyfikowane (PKT, I wyd.)

Możliwy jest też sposób pośredni, tzn. traktowanie tematów jako jed

nostek samodzielnych, natomiast opuszczanie części wspólnej określni- 

ków. Przykladovy^ zapis wyglądałby następująco:

Woda

uzdatniame 

chemiczne 

mechaniczne 

Woda morska

sole

biogenic zne 

mineralne

Wybór sposobu zapisu często związany jest z możliwościami typogra- 

ficzn3rmi, a często ze sposobem traktowania tematów wielowyrazowych 

i tzw. okresiników gatunkowych.
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Przedstawione wyżej problemy związane z metodyką tworzenia in

deksów przedmiotowych są wynikiem obserwacji praktycznych. Uie są 

to z pewnością wszystkie problemy wymagające rozwiązania czy też 

bardziej jednoznacznych ustaleń. Dlatego warto byłoby opracować in

strukcję tworzenia indeksów przedmiotowych nie tylko do tablic klasy

fikacyjnych, ale także do katalogów systematycznych i wydawnictw in

formacyjnych. Literatura poświęcona temu zagadnieniu jest bardzo ubo

ga, chociaż bez indeksów przedmiotowych nie sposób się obejść w prak» 

tyce informacyjnej.

Przykłady w przedstawionym materiale zostafy  ̂ wzięte z indeksów 

przedmiotowych do Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej FID 54-6 oraz 

Polskiej Klasyfikacji Tematycznej (wersja 1 i U l).
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SUBJECT INDEX FOR CLASSIFICATION TABLES  

PRACTICAL PROBLEMS

Su m m a ry

A subject index is a part and parcel of lib ra iy - and bibliogra

phic classification tables as it reflects their structure and content.
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There are presented In the article some problems related to the prac. 

tice of preparing of subject indexes. In particular tliese problems in

clude: structure and selection of headings, using of inverted forms of 

phrases, using of subheadings and of references. The author calls also 

the attention to the graphic display of index and to its influence on the 

legibility of index records.

ПРЕДЯЕТБЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ КЛАССМИКАЦИОЕНЫХ ТАБЛИЦ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Р е  3  ю ы е

Предметный указатель является неотъемлемой частью таблиц 
библиотечно-библиографических классификаций, так как отражает 
их структуру и содержание. В статъе представлены проблемы свя
занные с практикой создания предметных указателей. В частности, 
они охватывают: структуру и выбор предметного заголовка, исполь
зование инверсивных форм выражений, использование подзаголовков 
и ссылок. Обрацается внимание на графическое оформление указа
теля и его влияние на удобочитаемость индексных записей.



M A T E R IA Ł Y  I P R Z Y C Z Y N K I

EWA CHMIELE S К A„GOR CZY CA

Instytut BiEliotekoznawstwa 
i Informacji Naukov/ej UW

KLASYFIKACJA BIBLIOGRAFICZNA BLISSA

Historia powstania Klasyfikacji Bibliograficz
nej /кв/. Cechy charakterystyczne KB: u- 
klad tablic, zasada porządkowania, tablice po
mocnicze, alternatywność symboli, mnemonika 
i zwięzłość notacji, indeks przedmiotowy. Wa
dy i zalety KB 1 . Wydanie skrócone i rewizja 
schematu. Zmiany dokonane w wydaniu zrewi
dowanym -  KB 2. Cechy charakterystyczne 
KB 2 i stan prac nad systemem. Rozpowszech
nienie i perspektywy stosowania Klasyfikacji 
Bibliograficznej.

Większość opracowań dotyczących Klasyfikacji Bibliograficznej -  

KB (Bibliographic Classification -  ВС ) rozpoczyna się od stwierdze

nia, że stworzeniu i doskonaleniu swego dzieła Bliss poświęcił prawie 

pół wieku. I rzeczywiście, pierwszy projekt i uwagi dotyczące tworzo

nej klasyfikacji przedstawił w artykule w "Library Journal" w I9 l0 r . ,  

ukończył zaś swój schemat dopiero w' 1953 r .  -  dwa lata przed śmier

cią. W wyniku tych prac powstał system oceniany jako najbardziej in

teresujący ze wszystkich uniwersalnych schematów klasyfikacyjnych, 

pojawił się jednak zbyt późno, aby stanowić zagrożenie dla królują- 

C3̂ ch już wtedy w bibliotekach KUU, UKD i Klasyfikacji Biblio

teki Kongre su.
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HlSTOiRlA POWSTANIA KLASYFIKACJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Henry Evel3m Bliss (l870-l955) po ukoAczenin studiów w College 

of the City of New York w l89l r . rozpoczął pracę w bibliotece tej 

Uczelni, pozostając tam aż do emerytury. Dość wcześnie zajął kryty

czne stanowisko w stosunku do wszystkich istniejących wówczas klasy., 

fikacji bibliotecznych i po krótkotrwałej próbie przerobienia schematu 

Klasyfikacji Rozciągliwej Cuttera postanowił do porządkowania zbiorów 

swej biblioteki utworzyć całkowicie nowy system, spełniający, jego 

zdaniem, znacznie lepiej od poprzednich zadania stawiane tego typu 

klasyfikacjom. Opracowanie systemu poprzedziły dwie prace teoretycz

ne, które wywarły znaczny wpływ na bibliotekoznawstw'o w latach trzy

dziestych i czterdziestych, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Praca pierw, 

sza "The Organization cf Knowledge and the System of the Sciences”, 

wydana w 1929 r . ,  dotyczyła ogólnych problemów klasyfikacji nauk, na

tomiast praca druga "Tiie Organization of Knowledge in Libiaries and 

the Subject Approach to Books", wydana w 1933 r . ,  ograniczała się 

do problemów związanych z porządkowaniem piśmiennictwa w bibliote

kach i bibliografiach.

Ogólny zarys swego schematu klasyfikacyjnego, bardziej szczegó

łowy od projektu z l9 l0  r . , przedstawił Bliss po raz pierwszy w l935 r . 

w pracy pt. "A System of Bibliographic Classification" [^Sj. Przychylno 

przyjęcie, z jakim praca ta spotkała się w środowisku amerykańskim i 

biylyjskim, skłoniła Blissa do rozpoczęcia opracowywania na tej bazie 

tablic pełnych, szczegółowych, co -  jak już wspomniano -  zabrało mu 

resztę życia. Tom 1, zawierający długi, liczący aż l 88 stron wstęp, 

tablice poddziałów wspólnych i działy A-G (Nauki fizyczno i przyro.ini- 

cze ), ukazał się w 194-0 r . ,  tom 11 obejmujący działy И-К (Antropo

logia, Oświata, Psychologia i Socjologia) -  w 1946 r . Oba te tomy 

poddane zostały rewizji i ponownie opublikowano w tzw. drugim wy

daniu KB w l953 r .  Tom 111, zawierający pozostałe części tablic, tj. 

działy 1 -7  (Nauki humanistyczne. Historia, Religia, I:tyka, Język i 

Literatura, Sztuki i B ibliografia), ukazał się w 1953 r . j  w tym sa

mym roku pojawił się również indeks przedmiotowy do tablic stanowiący
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tom IV . Wszystkie części schematu KB, jak i poprzednie prace Blissa, 

-wydane ly ly  przez HW Wilson Company

Bliss przy ustalaniu porządku działó-w, który u-ważał za najważ., 

niejszą cechę klasyfikacji, -wykorzystał zasady przedsta-wione we wcześ«. 

niejszych swych pracach teoretycznych, takie jak: Względność (Relati- 

■vity) klasyfikacji. Alternatywność lokacji. Podporządkowanie szczegółor. 

wego ogólnemu (Subordination of special to general), Skupianie-tematów 

pokrewnych (Collocation of i-elated subjects), oraz najważniejszą z nich 

.  zasadę zgodności z tzw. consensusem naukowym i oświatowym, z któ

rej -  jak sam Autor stwierdził -  wyłoniły się wszystkie pozostałe. Za

sada ta oznacza dostosowanie układu klasyfikacyjnego do układu wydzia

łów uczelni i akademii naukowych oraz do sposobu, w jaki poszczególne 

dyscypliny i tematy nauczane są w szkołach i uniwersytetach. KB prze

znaczona była dla bibliografii i bibliotek gromadzących piśmiennictwo 

naukowe, miała więc w ten sposób odzwierciedlać oczekiwania i przy

zwyczajenia większości użytkowników, zaspokajać wymagania studentów 

i specjalistów poszczególnych dziedzin. W rezultacie takiego podejścia 

■wyłonił się schemat o doskonałej strukturze, pozwalający na bardzo 

szczegółowe klasyfikowanie (choć nierównomiernie), oceniany powszech

nie jako przewyższający pozostałe systcmj'  ̂ klasyfikacyjne.

UKŁAD TABLIC KLASYFIKACJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Tablice KB poprzedzone są dwiema tablicami synoptycznymi, pierw

szą -  bardzo zwięzłą, drugą -  ogólniejszą, w których Bliss przedsta

wia za pomocą dwuwymiarowej matrycy opracowaną przez siebie klasyfi

kację nauk, na której opiera układ klas głównych KB. Porządek nauk 

oparty jest na założeniach ewolucyjnego rozwoju świata, tj. kolejno 

uszeregowano: nauki fizyczno-chemiczne, przyroda nieorganiczna, nau

ki biologiczne, nauka o człowieku i społeczeństwie. Każda dziedzina 

nauki ujęta jest w czterech płaszczyznach:

-  ftlozofia danej nauki

-  właściwa nauka

-  hi storia nauki

-  "techniki i sztuki" (tj. praktyczne stosowanie danej nauki).
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Tablice główne rozpoczyna grupa dziewięciu działów służących kia», 

syfikowaniu prac ogólnych i wielotematycznjch, nie pasujących do żadnej 

z klas głównych, takich Jak enc3'klopedie ogółne (specjalistyczne umie

szczone są w odpowiednich działach), miscellanea, książki antykwarycz

ne, czasopisma itp. Działy tc oznakowane są cyframi od 0 do 9 , pozo

stałe zaś klasy główne, obejmujące poszczególne dziedziny wiedzy -  du- 

Ż3oni literami od A do Z, np. :

A Filozofia i nauka w ogóliK)ści 

AM/AY Matematyka 

В Fiz3'ka 

C Chemia 

D Astronomia 

DG Geologia 

DQ Geografia itd.

Tablice główne poprzedzone sa, "tablicami systematycznymi", ope- 

rującvmi symbolika cyfr i dużvch liter, peh"i’ącymi funkcję poddziałów 

pomocnicz3'ch. Tablic tych jest kilkadziesiąt i są dwojakiego rodzaju:

1) ogólne, tj. możliwe do stosowania w każdym dziale (odpowia- 

dają poddziałom wspólnym UKD/;

2)  specjalne, których stosowanie «graniczone jest do pewnych tyl

ko działów (odpowiadają j>oddziałom analitycznym UKD),

Tablice pomocnicze ogólne zawierają tylko cztery dziaty:

Tablice 1 , Poddziały wspólne formy (cyfry 1 -9 ), np. B i Słownik z fi

zyki, B2 Bibliografia z fizyki, B3 Historia fizyki, Вб Czasopisma 

z fizyki ltd. Ciekawostką jest tu nietypowa dla formy klasa "sta

rych i usuniętych książek".

Tablice 2. Poddziały geograficzne (małe litery a/z), np. a -  Ameryka, 

b - Starty Zjednoczcie, d -  Europa, e -  Anglii, cd -Londyn, ł 

tak IłOd oznacza Szpitale w Europie, HOe -  Szpitale w Wielkiej 

Brytanii, HOed -  Szpitale w Londynie. Poddziały miejsca występu

ją w dwu wersjach, ogólnej i szczegółowej, istnieją Jednak działy, 

np. L -O  Historia społeczno-polityczna, które dysponują własnymi 

możliwościami oznaczania miejsca i symbole poddzlołów geogroflcznych 

nie są w nich w ogóle wykorzystywane.
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Tablice 3. Poddziafy języka i narodowości (duże litery poprzedzone 

przecinkiem ,A / ,Z ) ,  np., M „ j^z,yk i naix)dowość angielska, P -  

polski itd ., i tak XRY,M  » Tłumaczenia z literatury portugalskiej 

na angielski, XRY, P ~ na polski. W rzeczywistości nie można uznać 

łych tablic za poddziały wspólne, gdyż mogą być wykorzystywane tyl™ 

ko w połączeniu z symbolami z działu Literatura i Filozofia, teore

tycznie jednak mogą być używane do przedstawiania języka dokumentu 

w każdym dziale.

Tablice Z. Poddziały czasu (duże litery Л/ Z ), np. A -  Starożj^tność,

N -  XIX wiek, i tak TU3A -  Podatki w starożytności, TUJ3N -  Po

datek dochodowy w XIX w. W tym przypadku, podobnie jak w tabli

cach 2 , istnieją działy, np. Literatura posiadające własną, odrębną 

peidodyzację, tzn. takie, w których poddziałów wspólnych czasu nie 

stosuje się.

Pozostałe tablice poddziałów wspólnych, oznaczone jako 4a, 4-b, i 4-c, 

znajdują się w dziale łłistoriaj 4a -  dla podziału według krajów, 4b -  

według stanów, 4c -  według wojen. Ten ostatni podział nie staгюwi ty

powej fasety poddziałów wspolnj’̂ ch, nigdzie nie jest jednak wyjaśniona 

przyczyna wyróżnienia wojen z ogólnej perio<tyzacji histoTycznej.

Tablice systematyczne specjalne, czyli poddziałów analitycznych, 

odnoszą się do poszczególnych działów, np. tablice 13 (dla poddziałów 

stosowanych dla chorób i patologii) zawierają D -  Diagnoza, E -  Etio

logia, l'} -  Terapia itp. Oznaczenia te dodawane są po przecinku do 

symboli oznaczających choroby, np. HPSM  -  Epilepsja, a H PSM ,E  -  

Etiologia epilepsji, IIP SM, N -  Terapia epilepsji itp. Większą szcze

gółowość można osiągnąć rozbudowując te symbole dzięki zapożyczeniom 

z tablic głównych, np. PN  oznacza Terapię (ogólnie), a HNY -  Psy- 

choterapięj końcowe Y z tego symbolu można wykorzystać do rozbu- 

dov/y poddziału analitycznego "N " otrzymując PPSM , NY -  Psychote

rapia epilepsji.

Istnieje możliv/ość wykorzy'^stania kilku symboli różnych poddzia

łów pomocniczych przy' jednym symbolu głównym. Dla uniknięcia nie

jasności, z któitych tablic pochodzą poszczególne elementy takiego zło

żonego symbolu, B liss zalecił z czasem poprzedzanie dużych liter z
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tablicy języka 3 cyfrą ”4-", a dur/cli liter z tablicy czasu 4- "  cyfrą "3" 

(zgodnie z tablicą l ) ,  W przypadku elementów zaczerpniętych z tablic 

1 i 2 nie może być wątpliwości, ponieważ obie stosują zróżnicowany 

alfabet (cyfry 1 małe litery ).

Pomimo wprowadzenia do KB możliwości łączenia symboli (tzw. 

środków syntetyzacjl) Avielokrotnie "wylicza" Bliss w tablicach tematy 

złożone, możliwe do ’ utworzenia przez wykorzystanie wspomnianych za™ 

sad łączenia, a co gorsza -  czasami nie będące w zgodzie z tablicami 

głównymi, np. w dziale Keligia Pa umieszczone są poddziafy analityczne 

l 6 "do rozbudowy jakiejkolwiek religii, sekty, kościoła, lub w'spólnoty 

religijnej". Znajdujemy tam symbol C na oznaczenie "Założyciela (twór

cy) tej religii, sekty itp .” Mimo tych możliwości "wyliczeni" zostali 

Budda - PJC i Mahomet -  PKC, ale Chrystus już bez litery C jako 

PlsIB. Tego rodzaju "niekonsekw^encje" znaleźć można w prawie każdej 

z tablic systematycznych.

Same tablice charakteryzują się nierównym poziomem co do logicz

ności i szczegółowości. Zawierają pewną liczbę, choć niewielką, odsy

łaczy, instrukcji i scope notes, czasami trochę nietypowych, np. przy 

dziale "Dokumentacja" znajdujemy: "definicji dokumentacji i dyskusji 

nt. różnicy między dokumentacją a bibliografią szukaj we wstępie",

Wadą KB jest również brak zasad szeregowania utworzonych sym

boli (także złożonych) w zbiorze (w katalogu lub bibliografii). Z przy

kładów jednak podanych w opracowaniach ustalić można następujący po

rządek:

l/9 ; a/z ; -  j , ; A/Z 

np.:

TJVP Papiernictwo 

UVP2 Bibliografia

UVP3 Historia

UVP3K XV111 wiek

UVP4-e Wielka Brytania

UVP4eK XVni Wiek

UVP,C  Badania chemiczne itd.
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Utrudnieniem przy stosowaniu tego porządku są wspomniane już, 

wprowadzone \J późniejszym okresie, identyfikatory "3 " i **4-" dla pod- 

działów wspólnych języka i czasu.

ALTERMATYUT^OSC SYMBOLI

Najhardziej charakterystyczną cechą KB, po raz pierwszy zasto» 

sowaną w klasyfikacji, jest wprowadzenie zasady alternatywności sym» 

holi, alternatywnych posycji niektórych działów w układzie klasyfikacyj~ 

nym. Alternatywność można rozumieć dwojako: l )  alternatywność uję

cia, punktu widzenia, podejścia (alternative treatment), 2 ) alternatyw

ność umiejscowienia jakiegoś działu ŵ  układzie tahlic (alternative loca

tion) .

Alternatywność ujęcia występuje w większości schematów klasyfi

kacyjnych w zastosowaniu do niektórych tematów, np. hiografie poszcze

gólnych osóh mogą hyć rozproszone pod różnymi zagadnieniami luh skur. 

pione w jednym miejscu, hez względu na dziedzinę, z którą są związa

nej podobnie można potraktować zagadnienia prawne. Natomiast alterna

tywność lokacji jest cechą charaktery^styczną tylko dla KB.

Jak już w'spomniano. Bliss przywiązywał dużą wagę do porządku 

klas w schemacie, starając się stworzyć układ odpowiadający w miarę 

możliwości wszystkim użytkownikom. Każdy system klasyfikacyjny ma 

jednak charakter umowny i jest wyrazem suhieklyAvnego punktu widzenia 

jego twórcy. Schemat dostosowany do potrzeb większości zawsze nie 

będzie zadowalał pewnej grupy użytkowników, którzy chętniej widzieli

by niektóre działy w innej kolejności i w innjTn sąsiedztwie. Istnieją 

takie tematy, dla których w jednakowym stopniu odpowiednie są dwie 

lub więcej pozycji w układzie, np. prawo międzynarodowe może być 

umieszczone w dziale Prawo lub w dziale Nauki polityczne w obrębie 

lla ty  Stosunki polityczne. W celu dostosowania układu do potrzeb ab

solutnie Wszystkich użytkowników wprowadził Bliss pewną liczbę alter

natywnych lokacji dla takich "wątpliwych" działów, np. Psychologię 

możemy oznaczyć symbolem I (tworzy wtedy samodzielny, odrębny
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dział zTiajdajt^cy się przed działem J Oświata) lab podporządbo>vać dzia« 

łowi A » Filozofia, Nauka w ogólności pod symbolem AJ, pozostawiając 

S3'̂ mbol I pusty. Podobne rozwiązanie zastosowano dla Biochemii, która 

może być umieszczona pod EH w ramach działu Biologia lub pod CS w 

dziale Chemia. Analogicznie na niższych szczeblach podziału, np. Foto« 

grafia może być w KB umieszczona w dziale Technika lub w dziale Sztu.  ̂

ka. Historia gospodarcza może być podporządkowana Histerii ogólnej lub 

Ekonomii itd.

Każda biblioteka stosująca KB może wybrać jakąkolwiek z tych al

ternatywnych pozycji, tę, którą uzna za najkorzystniejszą z punktu wi

dzenia struktury swych zbiorów i potrzeb użytkowników. Oczywiście, w 

momencie dokonania wyboru preferowanej pozycji pozostałe symbole (od

rzucone) muszą zostać z klasyfikacji danej biblioteki usunięte, pozosta

ją symbolami pusiymi. Szerokie zastosowanie zasady altematjnvnosci 

wynika z troski Blissa o uwzględnienie zainteresowań i poglądów róż

nych szkół myślenia.

Zasada alternatywności symboli stanowi niewątpliwą zaletę klasy

fikacji, zwiększając jej elastyczność, o ile jednak jest stosowana w 

sposób umiarkowany. Zdaniem wielu autorów w KB jest ona nadużywa

na, co prowadzi do naruszenia logicznego porządku systemu. Szczegól

nie dotldiwe jest to w tablicach działu I, w któiych umieszczono tak du

żą liczbę alternatywnych sjymboli, iż użytkownik może mieć wrażenie, 

że postawiono go przed zadaniem stworzenia tego działu od podstaw'.

Inną wadą takiego rozwiązania jest znaczne zróżnicowanie schematu 

KB w poszczególnych bibliotekach, nie za^jewniające ich kompatybilności, 

oraz trudność zastosowania tego typu klasyfikacji do katalogowania cen

tralnego .

NOTACJA KB

Bliss wniósł cenny wkład do teorii i praktyki notacji i chociaż 

sam określił notację jako "podrzędną i pomocniczą" w stosunku do sa

mego układu, to w praktyce jednak przywiązywał do niej dużą wagę, 

szczególny nacisk kładąc na prostotę i zwięzłość (krótkość) symboli.
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w  jednjon ze s-wych artykułów stwierdził, że "tiżyteczność istniejących 

systemów klasyfikacyjnych jest zmniejszona hardziej przez nieefeklyWm 

ność ich długich i skomplikowanych symboli niż przez nie spełnianie 

przez nie innych zasad klasyfikacji bibliograficznej".

Dla tablic gldwnj'-ch KB wybrał Bliss duże litery alfabetu łaciń

skiego A -Z , lecz dla tzw. "anterior numeral classes” i poddziałów 

wspólnych formy -  cyfry arabskie 1- 9 , a dla poddziałów wspólnych 

miejsca małe litery a -z . Tak więc, chociaż tablice główne wykorzystu

ją notację "czystą" (jedIюrodną), przy symbolach złożonych notacja 

staje się mieszana. Ponadto jako wykładnik kategorii języka i czasu 

stosowany jest przecinek, a dla oznaczania relacji fazowych (tzn. do 

łączenia elementów zaczerpniętych z różnych klas, a nie z różnych 

faset tej samej k lasy), zalecany jest myślnik. Co więcej, nie uzaśad- 

niając tego nigdzie, wprowadza Bliss czasami jeszcze inne znaki nie

konwencjonalne, np. (Finlandia -  M M &), % czy apostrof (Afryka -  

V * ) itp ., choć tylko yj ostatnim tomie. Poza tym czasami w tablicach 

głównych też trafiają się male litery, np. w Chemii Clg -  Hydrogen 

proxide. W rezultacie baza notacji jest bardzo rozbudowana, a nie

które S3onbple złożone są dalekie od prostoty (szczególnie trudne do 

wymówienia), np.

jQHa, YZA3 f  Historia Stowar:g/^szenia Wykształcorych Kobiet 

w Ameryce

Pamiętając o możliwości nierozróżniania zera od litery "O" Bliss 

eliminuje zero całkowicie, wspomina też o możliwości mylenia cyfry 1 

z literą "1" oraz cyfry 2 z literą "Z " ,  zapomina jednak, że cyfra 1 

i litera '1 " w większośpi maszyn do pisania mają identyczny wygląd.

Inną wadą takiej mieszanej notacji jest to, że porządek elemen

tów w zapisie złożonjon nie jest oczywisty, tzn. nie wiadomo czy
N

pierwszeństwo mają litery duże czy małe, cyfry czy przecinek lub 

myślnik itp. Sąm B liss nie dał, niestety, cp do tego żadnej wska

zówki .

B liss wykazywał wyższość notacji literowej nad cyfrową w jej 

większej "pojemności", możliwej d z i^ i  znacznie szerszej bazie no

tacji składającej się z 26 znaków w stosunku do lO cyfr. Pt*2y pró-
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bach udoMk/odnietiia -wyższości notacji litero-wej powoływał się na prace 

W-undta i Ladda w załcresie psychologii eksperymentalnej, z któr3'̂ cli wy« 

nikało, że kombinacje literowe, a szczególnie trzylite?t4>we, są x><̂ dobno 

najszybciej przyswajane i zapamiętywane przez innysl 1-udźki, Z tego 

powod-u Bliss wykazał tak dużo troski o to, aby długość symboli przy» 

dzielanj'̂ ch hasłom nie przekraczała trzech znaków. Wydaje się, że 

przeoczył jednak jedną bardzo istotną zaletę cyfr arabskich « ich po

nadnarodowy charakter, niezależność od alfabetó-w różnych języków na

turalnych, a więc zaletę, która przy tworzeniu system-u przeznaczonego 

do jak najszerszego, w miarę możliwości międzynarodowego wykorzy

stania, powinna mieć decydcijące znaczenie.

Uznając krótkość symboli za najistotniejszy element notacji ■̂̂’pror. 

wadza bardzo szeroką bazę (26 liter dużych pliis litery małe plus cyf

ry ) dającą ogromne możliwości kombiIюwania oraz wykorzystuje jeszcze 

inne sposoby mające na celu osiągnięcie zwięzłości symboli, np. l )  re

zygnuje czasami w interesie zwięzłości notacji ze szczegółowości syste

mu, tzn. "obcina" najniższe poddziały; 2 ) z ogromną rozwagą przydzie

la  syrv'.bole tematom, dążąc, do tego, aby tematom często vy^korzystywa- 

Tiym dawać symbole krótsze*; З) rezygnuje często z ekspjresywności no

tacji, czyli zdólrości komunikowania relacji hierarchicznych poprzez 

fflugość i strukturę symboli, tak że np. AqN znajdujące się za AQ nie.- 

koniecznie reprezentuje temat podrzędny, ale i współrzędny, CS nie mu

si być podrzędne w stosunku do C, oba symbole mogą oznaczać tematy 

jednego poziomu. Skrajnym p r2ypadkiem jest stosowanie czasami krót

szych symboli dla -podklasy niż dla klasy nadrzędnej (o ile jest to, 

oczywiście, usprawiedliwione dużą ilością dok-umentów na dany te

mat), np.

AK Nauka w ogólności

AZ Nauki fizyczne

AZD Fizyka i chemia

*  Przy ocenianiu "popularności" tematów popełniał jednak Bliss 
często błędy; np. -wyraźnie widoczne jest zachwianie proporcji ilości 
znaków bazy notacji przydzielonej różnyon działom, o wiele za dużo 
dla nauk historycznych, o wiele za mało dla nauk matematyczno-przy
rodniczych i technicznych.
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в Fi гука

С Chemia

То "ohses_y jne" niemal dążenie Blissa do zwięzłości symholiki pro», 

wadzi nieraz do zachwiania logiczności układu, przyznać jednak trzeba, 

że wspomniane wyżej metody nie są na ogół nadużywane, np. zrezygno

wanie ze szczegóicwości jest bardzo ograniczone, tak aby nie kolidowa™ 

io /. potrzebami użytkowników. Wynikiem takiego podejścia jest notacja 

bardzo "gościnna" (prodiiklywna) i faktycznie najkrótsza z wszystkich 

znanych systemów klasyfikacyjnych. A oto kilka przykładów zwięzłych 

symboli dla tematów o znacznej szczegółowości:

UTHJ -  Farby wodne w dekorowaniu wnętrz mieszkalnych 

DHP -  Przekształcenia materiałów skalnych w geologii 

GEP -  Biochemia mięśni u zwierząt 

PGG -  Demony w mitologii

Notacja literowa ma jeszcze jedną zaletę, daje możliwości wpro« 

wadzenia tzw. "mnemoniki literowej", czyli przydzielania pewnym tema

tom takiej kombinacji liter, która jest łatwa do zapamiętania poprzez 

skojarzenie (podobieństwo) z nazwą tego tematu. Bliss traktował mne

monikę literową jako jeszcze jeden środek osiągania "prostoty" notacji 

(obok zwięzłości), choć nie na tyle ważny, aby podporządkować mu in

ne cechy klasyfikacji, np. wybraną kolejność działów. Przykładów mne

moniki literowej można znaleźć w KB dużo, n p .:

CD -  Chemical dynamics 

HB -  Human body 

HH -  Human hygiene 

NA - North America 

NB -  British America

Mnemonika literowa nie jest oceniana zbyt wysoko przez teorety

ków klasyfikacji. W większości wypadków zależy od znajomości kontek

stu symboli w tablicach, tzn. YC tylko wtedy kojarzy nam się z nazwi

skiem Chaucer, kiedy wiemy, że Y oznacza literaturę angielską, AM 

jako matematyka, jeśli wiemy, że A oznacza ogólną klasę nauk ścis

łych . Poza tym niekonsekwentne stosowanie tego środka, tzn. tylko 

tam, gdzie nie burzy on ustalonego porządku klas, może być czasami
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mylące, nasuwające błędną interpretację, np. znajdując PE w kontek-» 

ście religijnym można uznać ten symbol za "Protistant evangelists", co 

nie jest zgodne z prawdą. Środki mnemoniczne, będące przedmiotem 

badań psychologicznych, są najczęściej sprawą indywidualnych skoja. 

rżeń; to co u jednego spowoduje natychmiastowe skojarzenie, u drugie^ 

go może się wcale nie sprawdzić. Największą jednak wadą mnemoniki 

literowej jest jej ograniczenie tylko do jednego języka naturalnego, w 

tym wypadku jętyka angielskiego, nie ma więc charakteru międzynaro

dowego .

INDEKS PRZEDMIOTOWY

Tablice KB są uzupełnione obszernym indeksem przedmiotowym 

(tzw. "relative index"), wydrukowanym dla wygody użytkowników w 

oddzielnym tomie, zawierającym około Д5 tys. haseł, z których tylko 

5 tys. stanowią synonimy. Od samego początku indeks ten był kryty

kowany za braki wynikające z niezrozumienia przez Blissa w pełni 

roli indeksu A/Z do tablic systematycznych oraz za liczne pomyłki. 

Występowanie błędów', niekonsekwencji i nieprawidłowości oraz w/yraź- 

nie widoczną subiektywność oceny co do umieszczenia lub pomijania 

niektórych zapisów wytłumaczyć można tym, że Bliss opracował in

deks zupełnie sam, w dość późnym wieku i najwyraźniej w pośpiechu. 

Tego typu wady łatwe są jednak do usunięcia, poważniejsze to te, 

które spowodowane są widocznym brakiem zrozumienia samej idei i za

sad tworzenia ekonomicznego i efektywnego indeksu. Indeks przedmio

towy służyć ma z założenia wskazywaniu miejsc tematów w schemacie 

klasyfikacyjnym oraz skupieniu tematów, które w schemacie są roz

proszone, tak więc powinien wskazywać relacje nie odzwierciedlone 

explicite w tablicach, hdeks nie powinien odtwarzać zgrupowań tema

tów występujących już w samym schemacie w' takim samym lub podob

nym porządku, co zdarza się dość często w indeksie KB, np.

Dermatologia HV

- anatomia HVA

- diagnoza HVE
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a zapalenie HVP 

-  chirurgia HVS itd.

W rzeczywistości powinny być tu uwzględnione tylko takie aspekty der

matologii, które nie znajdują się w dziale HV i jego poddziałach Cprzy 

wprowadzeniu ogólnego działu HV Dermatologia). Pozostałe można bez 

trudu odnaleźć przeglądając ten dział w tablicach, bez niepotrzebnego 

zwiększania objętości indeksu. Przykładów "powtórzeń" tego typu moż

na znaleźć w KB bardzo dużo, np. pod hasłem "Railroads, railways" 

znajduje się około 80 haseł z których tylko Л nie są podrzędne w sto

sunku do tej klasy w tablicach.

Nie zr o ziarnie nie idei indeksu pzedmiotowego jest tym bardziej ra 

żące, że sam Bliss bardzo ostro krytykov;ał indeksy do innych klasy

fikacji, np. do KDD; okazafy się one w końcu lepsze od stworzonego 

przez niego.

ROZPOWSZECHNIENIE I AKTUALIZACJA KLASYЕ1КАСД BIBLIOGRA

FICZNEJ

Jak już wspomniano. Bliss zmarł w 2 lata po ukończeniu swego 

dzieła, nie miał więc możliwości przekonać się, że chociaż nie zdobył 

popularności we własnym kraju (U S A ), to schemat jego został przyjęty 

w pewnej liczbie bibliotek brytyjskich. Bardziej jednak istotnym dla 

przyszłości KB niż praktyczne jej stosowanie w bibliotekach był od

dźwięk teoretyczny i zdobycie grupy zapalonych wielbicieli, którzy stwo

rzyli "British Committee for the Bibliographic Classification", prze

kształcony w 1967 r .  na "Bliss Classification Association" (B C A ), na 

którego Qzele stanął Jack M ills.

Biblioteki zaczęły wpro.y/adzać KB jeszcze przed powstaniem osta

tecznej wersji, po ukazaniu się ogólnego zarysu w 1935 r .  W 194-7 r . ,  

czyli rok po zakończeniu wydania pełnego tablic, stosowało tę klasyfi

kację około 50 bibliotek, badania z 1967 r .  podawały liczbę 80 biblio

tek, głównie akademickich, specjalnych i naukowych. Większość z nich 

w Wielkiej Brytanii i krajach Wspólnoty Brytyjskiej, tylko dwie w USA  

-  kraju, w którym klasyfikacja ta powstała, w tym biblioteka College4i
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w Nowjon Jorku, w której tworzył i pracował B liss. Oszacowania J.

Millsa z 1969 r .  oceniają liczbę bibliotek stostijących KB,na około 

80 «  90 , nie są to jednak ustalenia precyzyjne, gdyż ocena ta oparta 

ly la  głównie na ilości członków BCA, a jak się później okazało, nie 

wszyscy n^tkownicy są członkami BCA i nie wszyscy członkowie są 

użytkownikami. Poza tym -  zdaniem Bakewella [[2 ]  r, liczba ta mnsi 

być obecnie dużo niższa, gdyż w latach siedemdziesiątych widoczna 

była wyraźna tendencja przechodzenia z KB na Klasyfikację Bibliote^ 

ki Kongresu lub KDD (łącznie z biblioteką Blissa w New York City 

College) .  Wielu obecnych u^tkowników KB są to biblioteki związane 

z oświatą lub służbą zdrowia, jako że te dwa działy uznane są za 

najlepsze w cafym schemacie.

Do nieznacznego wzrostu popularności KB przyczj-niły się wyda-, 

ne po śmierci Blissa tablice skrócone, opracowane przez School Lib

rary Association w 19б7 г . ,  tzw. "Abridged Bliss Classification".

Jest to dobrze wyważony schemat klasyfikacyjny przeznaczony głównie 

dla mafych bibliotek szkolnycn, którym zależy na prostej klasyftkacji 

z krótką notacją. P r ^  skracaniu dokonano pewnych zmian w schema

cie, częściowo go aktualizując, głównie w działach nauk matematyczno- 

-przyrodniczych. Włączono na przykład takie klasy, jak cybernetyka, 

podróże kosmiczne, maszyny liczące, ekonometi’ia, EWG itp., których 

w wydaniu pierwotnym nie było. Poza tym wyraźnie widoczne jest zo

rientowanie tych tablic na programy szkolne, np. te działy, które nie 

stanowią przedmiotów nauczania, jak np. psychologia czy prawo, są 

albo całkowicie usunięte albo minimalnie tylko rozbudowane.

Tablice pełne nie były w ogóle wznawiane. Jedyrą ich kontynuacją 

był publikowany nieregularnie przez wydawcę KB (HW Wilson, New 

York) "Bliss Classification Bulletin", dotyczący ogólnych problemów 

KB lub sugerujący pewne uzupełnienia lub zmiany. Po przejęciu biu- 

łetjTiu przez BCA przekształcono go w rocznik (ukazywał się zawsze 

w grudniu) i zamieszczano tam rewizje niektórych działów, np. astro

nomii, energii atomowej, drukarstwa. Co jednak ważniejsze, BCA podjęło de- 

cyzję przygotowania nowego, całkowicie zrewidowanego wydania tablic 

pełnych KB. Decyzję tę podano do wiadomości w grudniu 196Д r . w
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"B liss Classification Bulletin", a odpowiedzislnyin za tę rewizję ■wyzna

czony zostęił wieloletni redalstor biuletynu, członek -  założyciel i prze

wodniczący BCA «  Jack M ills, wykładowca Szkoły Bibliotekarskiej w 

Polytecłmi<b pf Nortb ^London.

Prace podjęto w i»łow ie 1969 r . ,  po zgromadzeniu odpowiednich 

funduszów, umożliwiających rozpoczęcie rewizji, a pierwszym posunię

ciem łtyło ustalenie celów, metod 1 zasad tego przedsięwzięcia. Przewi- 

dyw^ano 2- tomowe wydanie i bardzo optymistyczny tepmin zakończenia ca

łej rewizji w l972 lub 1973 r .  Jednakże dopiero w 1976 r ,  M ills opu

blikował swoje zrewidowane poglądy nt. metod i zasad opracowywania 

nowej wersji klasyfikacji Blissa, powszechnie już wtedy nazywanej 

KB 2 (ang. БС 2) w opozycji do wersji pierwotnej KB 1 . Zmiany do- 

tyctyfy między innymi formy opracowania i wydania KB postanowiono 

publikować schemat w częściach, każdą z nich zaopatnjijąc w oddzielny 

wstęp i indeks, zactynając od 1976  r .  tomem zawierającym wstęp i 

dziafy J -  Oświata, P -  "Religia i W .. Sztuki piękne.

W rzectywistości publikacje rozi»częto w 1977 r . ,  ale od razu 

trzema tomami: 1 Wstęp i tablice pomocnicze, II J -  Oświata, 111 P -  

"Religia. Według danych z 1983 r .  []l]| sześć z zaplanowanych dziewięt

nastu części zostało już opublikowanych, jedna jest w druku, osiem -  

w "zaa-wansowanym" stanie opracowania, ale cztery wymagają jeszcze 

znacznego wkładu pracy przy porządkowaniu materiału. Praca ta -wyko

nywana była głównie przez J. M illsa, przy współpracy Valerie Lang 

(później Vanda Broughton), oraz częstej konsultacji członków CRG,

W 1982 r .  pojawity się jednak trudności, głównie natury finan

sowej, które przyszłość KB 2 postawiły pod znakiem zapytania. Zobo

wiązanie i odpowiedzialność, jakie ciążyły na autorze i szkole w Po

lytechnic oi North London w stosunku do bibliotek, które przyjęły już 

KB 2 licząc na jej ukończenie^ zmusity do szukania środków niezbęd

nych do zrealizowania tych prac na zewnątrz. Wysłano p^nad 200 li

stów do różnych instytucji i osób zainteresowanych ewentualnie ukoń

czeniem schematu, a w "International Classification” ukazał się dra

matyczny apel Millsa o pomoc dla KB 2 [^ ij. Przedstawia on dokład
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nie obecną sytuacją, stan zaawansowania prac i przeszkody, które sta- 

nąly na drodze dalszego rozwoju KB.

Postąp w zakresie publikacji tablic w ciągu ostatnich 2-3 lat jest 

znikomy, zapoznanie sie jednak z przyczynami zmniejszania tempa publi

kacji ~ pokrzepiające. W trakcie wydawania działu К -  Społeczeństwo; 

socjologia, antropologia społeczna, folklor itd. (opracowanego ponad 

dwa lata temu) postanowiono przejść na produkcją całkowicie zautomaty

zowaną, przy Awykorzystaniu komputera PNL. Opracowanie skomplikowa

nych programów wydawniczych, m.in. automatycznego tworzenia indeksu 

A/Z, zajęło bardzo dużo czasu, strata ta jednak zostanie zrekompenso

wana z nadwyżką w przyszłości przy skomputeryzowanej prod\ikcji wydaw. 

niczej pozostałych działów.

Z najnowszych doniesień wynika, że opracowywana jest ostate

czna wersja klasy A -  Matematyka i U/V -  Technika (najobszerniejsza 

pojedyncza klasy w KB 2 ), oddano do druku klasy E/G -  Nauki biolo

giczne, a dla wszystkich pozostałych klas przygotowane są mniej lub 

bardziej zaawansowane projekty

CECHY CHARAKTEPYSTYCZNE KB 2

Nowe Awydanie Klasyfikacji Bibliograficznej, jak można tego oczeki

wać po scnemacie nie aktualizowanym ponad 20 lat, zostało poddane 

tak radykalnej zmianie, że powszechnie traktowane jest jako całkowi

cie nowy system. Ogólny jednak zaiys schematu przypomina układ 

KB 1 , tzn. poszczególne części ułożone są w tym samym porządku 

klas głównych, jak schemat oryginalny, z wyjątkiem klasy Z -  Bie 

bliografia i bibliotekoznawstwo. Z czterdziestu pięciu "tablic syste- 

maycznych" KB 1 część została włączona do tablic głównych, pozo

stałe zaś, których symbole można stosować w całym schemacie, two

rzą rozszerzone "Tablice pomocnicze" (Auxiliary Schedules), opubli

kowane w tomie pierwszym.

Zachowano wiele cech pierwotnych systemu, szczególnie tych, 

za które hyl ceniony, jak zgodność z consensusem, alternatywność, 

zwdęzłość symboliki itp., eliminując jednocześnie w miarę możliwości wady.
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Notacja została jeszcze bardziej uproszczona, wykorzystuje teraz 

tylko duże litery i cyfry (cyfry dla poddziałów wspólnych i dla relacji 

fazowych). Mnemonika literowa jest stosowana, podobnie jiik w KB 1 , 

tylko wtedy gdy nie burzy to ustalonego wcześniej porządku klas. Nie,, 

hierarchie.zność symboliki posunięta jest jeszcze bardziej ze względu na 

dążenie do jak największej zwięzłości symboli oraz zapev/nienia większej 

gościnności- Oprócz tego zastosowana została idea notacji retroaktywnej, 

pozwalająca na opuszczanie liter w drugiej i dalszej fasecie symbolu 

złożonego, jeśli wykładniki faset okrywają się z wykładnikiem fasety 

pierwszej, np.

JM Szkoły podstawowe

JKO Języki obce jako przedmiot nauczania szkolnego

JIE Pomoce audiowizualne w nauczaniu 

Symbol złożony dla temap’ "Pomoce audiowizualne w nauczaniu języków 

obcych w szkołach podstawowych" będzie miał postać. JM KO lE , a nie 

JM JKO JIE, ponieważ "J" jest powtarzającym się wykładnikiem fasety .

Najistotniejszą zmianą w KB 2 jest opdrcie, schematu na zasadach 

klasyfikacji całkowicie fasetowej, co stwarza między innymi konieczność 

rozbudowy środków syntetyzacji, KB 1 uznać mpżna raczej za schemat 

wyliczający, wykorzystujący środki syntetyzacji w niewielkim wymiarze, 

głównie dzięki "tablicom systematycznym". W KB 2 każda |юszczególna 

klasa posiada strukturę fasetową oraz własny Iюrządek zapisu (formułę 

fasetową). Szczegółowa instrukcja zasad fasetowości i tworzenia S3rm- 

boli złożonych według ustalonej formuły fasetowej znajduje się we wstę« 

pie do każdej części, wraz z przykładami ilustrującymi rozwiązania 

charakterystyczne dla danej dziedziny.

Przy ustalaniu formuł fasetowych starano się przestrzegać wypra

cowany przez CRG znormalizowany porządek zapisu, ustalający nastę

pującą kolejność kategorii:

Rzecz (interpretowana jako Cel lub Produkt końcowy). Rodzaj,

Część, Własność, Proces, Operacja (Czynność), Wykonawca

W rzeczywistości Mills proIюnuje s3rmbol JMK OlE, ponieważ 
zaleca rozbijanie na grupy trzyliterowe, jest to jednak tylko kwestia 
umowy na iluliterowe bloki będziemy dzielić symbol.
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(roziimiany bardzo szeroko, nie tylko jako osoba). Miejsce 

i Czas.

Porządek ten w niewielkim stopniu modyfikowano, dostosowując go do 

potrzeb poszczególnych działów, np. w dziale Medycyna zaproponowa« 

no następującą formulę fasetową:

Osoba -  System, Organ, Część •• Proces • Czynność  ̂ Wykonaw»

co w zastosowaniu do konkretnego zapisu ma postać:

Serce -  Zastawka -  Zwężenie « Badania -  Radiografia. 

Zinterpretować to można jako stosowanie radiografii (wykonawca) do 

czynności badania klinicznego patologicznego proce su zwężenia zastaw., 

ki sercowej (organ/część) .

№e jest to jednak porządek jedyny. Wprowadzona l>owiem przez 

Blissa alternatywność lokacji została w KB 2 w pełni zachowana, a 

nawet rozszerzona na alternatywność porządku zapisu. 1 tak np. w 

dziale J -  Oświata można p ru jąc  porządek "Osoba nauczana" przed 

"Przedmiotem nauczania", co da zapis "Szkoły podstawowe Języki 

obce"; można jednak przyjąć porządek odwrotny, tj- "Języki obce «  

Szkoły podstawowe", jeśli chcemy materiał sklasyfikować według przed» 

miotów a nie P/pów szkól.

Wydawcy ICB 2 zdawali sobie sprawę z wad indeksu przedmioto.. 

wego utworzonego przez Blissa, dążyli więc do ich wyeliminowania 

w rewizji schematu, co jednak nie w pełni im się udało. W dotych- 

czas wydanych tomach dostrzeżono już wiele braków (pominięć^, nie» 

zgodności z tablicami i błędów w pisowni (np. Holidiays), a poza 

tym nie wszystkie powtórzenia cafych klas układu systematycznego 

zostaty z indeksu wyeliminowane. Niemniej indeks ten uznanj*̂  jest 

za znacznie lepszy, a dostrzeżone błędy mogą być jeszcze usunięte 

prty" tworzeniu indeksu kumulacyjnego do całości tablic. Zadecydowa

no bowiem, że każdy tom KB 2 będzie posiadać swój własny indeks, 

natomiast po zakończeniu rewizji całego schematu utworzony zostanie 

indek s zbiorc zy.

Indeksy KB 2 tworzone są za pomocą komputera metodą łańcu

chową, podając kontekst w jakim dane słowo występuje w tablicach
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(służy to m.in. wyeliminowainu fałszywych Koordynacji i wieloznaczno»- 

ś c i). Jeśli przy danym terminie występuje więcej niż jeden symbol, to 

dla odróżnienia znaczeń lub aspektów tego terminu dodawany jest określ™ 

nik zaczerpnięty najczęściej z tablic. Istnieje jednak wiele haseł, p r ^  

к^гз'-сЬ określnika nie umieszczono, choć znaczenie ich nie jest jasne 

bez zbadania kontekstu w tablicach, np.

Diminishing (zanikanie, zmniejszanie) H JEM

Indeks KB 2 kieruje tylko do tymboli prostych, a nie złożonych - 

i to głównie do pojęć o wąskim zakresie (na końcowych stopniach drze™ 

wa klatyfikacjgnego), dzięki czemu użytkownik może sprawdzić, w ja

kich dyscyplinach występuje interesujący go temat. 5згтЬо1е alternatyw™ 

ne nie są w indeksie uwzględnione, dotrzeć do nich można przez sjrmbol 

preferowany. Dominuje wyraźnie pisownia angielska a nie amerj-^kańska, 

np. Aetiology not Etiology, tak więc o ile KB 1 była systemem amery

kańskim, to KB 2 uznać należy za zdecydowanie brytyjski.

PRZYSZŁO ŚĆ  KLASYFIKACJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Wyniki prowadzonych w ostatnich latach badań wskazują na gwał

towne zmniejszanie się i tak już niewielkiej liczby bibliotek stosujących 

KB 1 ; świadczyć to może o tym, że los tej klasyfikacji jest już wła

ściwie przesądzony i powiększy ona szeregi klasyfikacji "-ttymartych".

Oceniając ten system na gruncie teoretycznson stwierdzić trzeba, 

że ma on dużo zalet a mało wad. Łączy w sobie erudycję, dogodny 

układ i łatwość w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb z krótko

ścią i gościnnością notacji. B liss popełnił jednak kilka błędów prowa™ 

dzących do drobnych ale "kłopotliwych" wad systemu, jak rozproszenie 

tablic pomocniczych, brak paginacji utrudniającej ich odnalezienie, nie 

najlepszy indeks, pozostawiająca dużo do życzenia typografia (szata 

graficzna) itp. Najpoważniejszym jednak błędem był brak stworzenia 

zaplecza organizacyjnego, czuwającego nad rozpowszechnieniem i aktua

lizacją systemu.

Czynnik, który w najwi^szym stopniu wptynął na klęskę KB 1 , 

ma charakter "chronologiczny"; system ten narodził się stosunkowo
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późno, w czasach kiedy w większości bibliotek królowa^ już inne kla

syfikacje, takie jak KDD, IJKD czy Klasyfikacja Bibioteki Kongresu. 

Reklasyfikacja zbiorów jest procesem tak żmudnym, kosztov'nym i cza- 

sochłoniym, iż niewiele bibliotek decyduje się przejść na inny system, 

nawet jeśli jest on zdecydowanie lepszy.

Trudniejsza do przewidzenia jest przyszłość KB 2. Z zaangażowa

nia autorów i postępu prac wynika, że najprawdopodobniej schemat ten 

zostanie ukończony, nie wiadomo lŷ lko kiedy. Pozostaje jednak istotne 

pytanie; na jakich użytkowników może liczyć KB 2? Z bibliotek wyko

rzystujących pierwotną wersję KB, dla których początkowo .tworzono 

rewizję, już teraz można stwierdzić, iż niev.'iele zdecyduje się na cał

kowite przyjęcie nowej edycji, oznacza to bowiem prawie zupełną rekla- 

^fikację zbiorów. Poza tym, jak już stwierdzono, liczba tych bibliotek 

jest już niewielka.

Tak więc KB 2 musi liczyć na zdobywanie nowych odbiorców, co 

nie będzie zadaniem łatwym, nawet jeśli uznamy ją za najlepszą i naj

nowocześniejszą uniwersalną klasyfikację dokumentacyjną. Istnieją bo

wiem uwartinkowania o charakterze zewnętrzn3nn, nie wypływające z za

let lub wad schematu, decydujące o jego popularności, uwarunkowania 

głównie natury instytucjonalnej i ekonomicznej, które m.in. zadecydo

wały o klęsce pierwszej wersji tej klasyfikacji. Najważniejsze z nich, 

to ogromna popularność trzech '’konkurencyjnych” kla*-yfikacji: KDD, 

UKD i Klasyfikacji Biblioteki Kongresu , oraz czas i koszty reklasy- 

fikacji (cynnik ten nie dotyczy bibliotek nowych lub tych, które nie 

posiadaty" do tej pory żadnego systemu opracowania rzeczowego swych 

zbiorów ) .

Dość dużym ciosem dla rozpowszechnienia tej klasyfikacji było 

podjęcie decyzji nieumieszczania symboli KB 2 w opisach dokumentów 

prygotowywanych centralnie, zarówno w formie tradycyjnej na kar

tach katalogowych, jak i w formie nowoczesnej na taśmach kompute

rowych, przez Bibliotekę Kongresu w USA i w systemie MARC w Wiel-

Wśród powodów zrezygnowania z KB 1 bibliotekarze często wy
mieniali brak znajomości tej klasyfikacji przez czytelników, przyzwy
czajonych przez biblioteki publiczne-i szkolne do KDD {_2j.
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kiej Brytanii. Decyzja ta podyktowana była, poza względami ekonomicz

nymi, m.in. alternatywnością symboli zakładającą dnże rozbieżności w 

schematach różnych bibliotek. Zamieszczanie na tych kartach symboli KDD 

i IClesyfikacji Biblioteki Kongresu uatrakcyjnia obie klasyfikacje tym bi

bliotekom, które nie decydują się na indywidualne opracowywanie sw3<̂ ch 

księgozbiorów, lecz wolą korzystać z symboli gotowych, przydzielanych 

dokiimentom w trakcie procesu wydawniczego.

Pomimo tych dość pes3rmistycznych perspektyw twórca KB 2 -

M ills wierzy, że zyski ze sprzedaży tablic pozwolą nie tylko na utrzy

manie i aktualizację systemu, ale i na odpowiednią kampanię reklamową, 

która pomoże docenić jego wartość oraz przeczyni się do większego roz

powszechnienia.

Optymistyczne jest to, że część bibliotek już teraz, przed ukoń

czeniem systemu, zdecydowała się przyjąć go do porządkowania swych 

zbiorów. Są to głównie biblioteki uniwersyteckie o zbiorach ogólnych, 

lub biblioteki specjalne z dńedziny ochrony zdrowia lub opieki społe

cznej, np. Scottish Health Services Centre i National Council for One- 

-Parent Families. Poza tym -  zdaniem twórców -  KB 2 jest cennym 

źródłem słownictwa, doskonale zorganizowanego i o bardzo wysokim 

stopniu szczegółowości, do budowy jakiegokolwiek specjalistycznego 

PW , np. UNESCO podjęło decyzję p r^ jęc ia  KB 2 jako "klasyfikacji 

wzorcowej" (ang. master classification) dla międzynarodowego zinte

growanego tezaurusa z Zakresu nauk społecznych.

Ze względu na liczne zalety i ciekawe, nowatorskie rozwiązania 

KB 2 zasługuje zarówno na szerokie stosowanie praktyczne, jak i uzna

nie teoretyczne i chociaż co do pierwszego można mieć wątpliwości, 

stałe miejsce w teorii JIW już teraz KB 2 ma zapewnione.
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MARTA GRABOWSKA

In sty tut в iblioteko znaw s tw a 
i Informacji NankoM'ej UW

FRANCUSKIE ZAUTOMATYZOWANE BAZY DANYCH: 

FRANCIS I PASCAL

Krótka historia "Btilletin Signaletique". Ba
za danych w zakresie nank społecznych: FRAN
CIS. Bada danych w zakresie nauk matematycz
no-przyrodniczych: PASCAL. Telesystem QUE- 
STEL.

Wiele bibliografii i innych wydawnictw informacyjnych, po zasto

sowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej, przekształciło się w 

zautomatyzowane bazy danych. Proces ten, mający miejsce na przeło

mie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, spowodował powstanie na świe. 

cie wielu wji-specjalizowanych baz danych. Bazy te przyjmowafy niekiedy 

inne nazwy niż dotychczasowe bibliografie i informatory, toteż trudno 

niejednokrotnie zorientować się, że są one swego rodzaju kontynua

cją publikowanych dawniej bibliografii i wydawnictw informacyjnych. 

Jednym z takich wydawnictw, które od wielu lat wptywało do naszych 

bibliotek i było podstawowym narzędziem pracy w dziedzinie informacji 

naiikowej, jest francuska bibliografia analityczna "Bulletin Signalóti- 

que ".

"Bulletin Signaldtique", wydawany od 1940 r .  przez Ośrodek 

Dokumentacji francuskiego Centrum Badań Naukowych w Patyżu (Cen

tre de Documentation du Centre National de la  Recherche Scientifique -
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CNRS), iikaz3rwał się początkowo (w latach 194-0» 1956) pod nazwą 

letin Analitiqne". Wydawnictwo to publikowane było najpierw w 3 czą» 

ściach: l )  matematyka, fizyka i chemia, 2) biologia, rolnictwo i prze

mysł spoiyAvczy, З) filozofia i historia nauki. Później -  w 1965 roku 

wprowadzono podział na 24 serie, z których 6 obejmowało nauki huma

nistyczno-społeczne (kwartalniki), a l8 obejmowało nauki matematyczno- 

-przyrodnicze (miesięczniki) ^ iS j . Z biegiem czasu przybywało serii 

w poszczególnych grupach nauk tak, że w 1971 roku było już lO serii 

z nauk humanistyczno-społecznych i 3l serii z nauk matematyczno-przy

rodniczych [ 14J. Bibliografia ta aż do l97l roku była jedyną bibliogra

fią analityczną o zakresie pełnym, tj, rejestrującą piśmiennictwo ze 

wszystkich dziedzin wiedzy i o zasięgu międ^narodovym-

Materiał w poszczególnych seriach ułożony był w działach i pod

działach, a opis bibliograficzny dokumentów uzupełniafy krótkie analizy 

wskazujące. Przypomnijmy, że od 1970 roku w ramach "Bulletin Signa- 

lótiąue" publikowano serię poświęconą informacji naukowej i dokumenta

cji, początkowo pt. "Information scientifique et technique", a później pt. 

"Sciences de information Documentation".

IQa przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych podjęto 

próby automatyzacji całego wydawnictwa. W związku z tym w latach 

1972-1973 powstały dwie odrębne bazy danych; baza FRANCIS doty

cząca nauk humanistyczno-społecznych i baza PASCAL dotycząca nauk 

matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Obydwie bazy istnieją 

niezależnie od siebie, ale nadal w obrębie CNRS.

BAZA FRANCIS
/

Baza FRANCIS (franc.; Fichier de Recherches bibliographiques 

Automatisees sur les NouTeaut^s la  Communication et I ’ jriformation en 

S^ciences humaines et sociales, ang.; French Retrieval Automated

*  Radziecka bibliografia an^ityczna "Referativnyj Źumal’ " do 
1970 r .  rejestrowała piśmiennictwo z nauk matematyczno-przyrodni
czych. Dopiero w 1971 r .  Akademia Nauk ZSRR zaczęła wydawać 
serie poświęcone naukom społecznym.
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■Network for Current Jniormation in Social and Hiiman Sciences) ntwo-. 

rzona została przez oddział CNRS zajiimjący się informacją w naukach 

hiunanistyczno-społecznych, tj. Centre de Documentation on Sciences 

"Humaines - CDSH, który powstał w ramach CNRS w 1970 roku j [ l j -  

Baza ta obejmuje literaturę z zakresu nauk hum ani slyczno-społecznych 

i ekonomicznych; do 1.0l.l9S5 zgromadzono w niej ponad 1 min. opir,

sów dokumentów. Roczny przyrost waha się w granicach 90 tys. opisów
I

artykułów z ok. 9 tys. tytułów czasopism oraz innych typów wydawnictw.

Baza FRANCIS składa się obecnie (l.O l.S S ) z 23 podbaz. Są to 

następujące podbazy:

1) filozofia,

2 ) oświata,

3 ) socjologia,

4-) historia nauki i techniki,

5 ) literaturoznawstwo,

6) językoznawstwo,

7 ) prehistoria i protohistoria,

8) sztuka i archeologia (staroiytna kultury Bliskiego Wschodu, 

zji i kultury Ameryki),

9 ) religia,

10) nauki administracyjne,

1 1 )  etnologia,

1 2 ) historia sztuki i archeologia (średniowiecze, I'enesans, wiek 

XVII i XVIII oraz XIX i X X ),

13) geografia,

1 4 ) Ameryka Łacińska,

15) problemy zatrudińeińa i kształcenie zawodowe,

1 6 ) informatyka i nauki prawne,

1 7 ) ochrona zdrowia,

18 ) zarządzanie przedsiębiorstwami,

19 ) ekonomia,

20 ) prawo starożytne,

21) geografia tropikalna,

2 2 ) historia Francji,

2 3 ) oszczędność energii.
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Pier-wszych jedenaście podbaz (baz specjalistycznyclO ~ to dotych« 

czasowe serie "Bulletin Signaldtique" poświęcone naukom humanislyczno- 

espolecznym. Ta częśc bazy powstała w 1972 roku. Następnie • w la

tach 1973-198 0  »  dołączone były pozostałe bazy specjalistyczne. Są to 

na ogół znane bibliografie francuskie lub międzynarodowe opracowywane 

zuykle w CNRS, które także poddano automatyzacji i dołączano kolejno 

do bazy TRANCIS, Dla przykładu, baza nr l3 -  to "Bibliographie Gćo- 

graphique Internationale", opracow3rwana przez Laboratoire Intergeo 

CNRS, baza 17 -  to "Science humaines de la sante" »  RESHUS, baza 

19 -  to "Economie generale" -  ECODOC itd.

W związku z udostępnieniem systemu FRANCIS użytkownikom w 

trybie online wszystkie podbazy podzielono na 2 grupy: FRANCIS-H  

dotyczący nauk humanistycznych i FRAŃ CI S-S~ dotyczący nauk społecz

nych.

FRANCIS-H obejmuje następujące podbazy; filozofia, historia 

nauki i techniki, literaturoznawstwo, językoznawsttt'o, prehiston'.a i 

protohistoria, sztuka i archeologia, religia, historia sztuki i archeo

logia -  łącznie 8 podbaz.

FRANCIS-S obejmuje natomiast następtijące podbazy; oświata, 

socjologia, nauki administracyjne, etnologia, geografia, Ameryka Ła

cińska, problemy zatrudnienia i kształcenia zawodowego, informatyka 

i nauki prawne, ochrona zdrowia (baza RESHUS), zarządzanie przed

siębiorstwami (baza DOGE) [^l2j, ekonomia (baza ECODOC) [ 12] ,  

oszczędność energii.

Dwie bazy nie mają przydziału: prawo starożytne i geografia 

tropikalna, x>oiiieważ nie są one udostępniane online. Ostatnio planuje 

się także przyłączenie nowej bazy specjalistycznej; przestępczość i 

nieprzystosowanie społeczne młodocianych.

Spośród ■ftymienionych baz specjalistycznych najliczniejsza jest 

podbaza nr l2 zawierająca (na dzień 1.01,85) l55 tys. opisów. Dru

gą co do wielkości jest baza nr 9 -  religia, która Uczy ц 8 tys. opi

sów. Obie baty należą do FRANClS-H. W obrębie FRANCIS-S naj

liczniejsza jest px>dbaza nr 2 , tj. oświata, która liczy 82 tys. opi

sów. Roczny przyrost w wymienionych bazach waha się odpowiednio
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\j granicach l3  ООО opisów w bazie nr 12, 9 lOO opisów w bazie nr 9 

i 5 Д00 w bazie nr 2

W całym systemie FRANCIS przeważają opisy artykułów z czaso« 

pism, które stanowią 86,2?ó. Inne typy rejestrowanych dokiimentów to: 

książki, material^ z konferencji i zjazdów, dysertacje, raporty z ba« 

dań, akty prawne i mapy. W systemie dominuje literatura w języku an., 

gielskim -  35%, później francuska .. 3l%, niemiecka 12%. Z języków 

słowiańskich: literatura w ję^ku  rosyjskim stanowi 3%, a w polskim 

2%. Łącznie w systemie FRANCIS rejestruje się literaturę w 34- j^zy« 

kacb, w tym w chińskim, japońskim, hebrajskim, arabskim, wietnamskim. 

Przewagę stanowi piśmiennictwo europejskie .. 6 /%. Piśmiennictwo USA  

i Kanady łącznie stanowi 20%, a Europy Wschodniej 7% {^llj •

Opis dokumentów w systemie składa się z następujących ele

mentów :

1) numer ewidencyjny dokumentu w systemie,

2) opis bibliograficzny,

3 ) charakterystyka deskryptorowa,

4 ) streszczenie.

Numer ewidencyjny dokumentu w systemie składa się z trzech 

części: końcówki roku rejestracji dokumentu w systemie, numeru pod- 

bazy i numeru dokumentu w ramach danej podba^, n p .: 84-6l7"N  

0590 . W opisie bibliograficznym, poza elementami standardowymi, 

uwzględnia się instytucję, którą reprezentuje autor pracy, oraz po

daje się określenie typu dokumentu i jego język.

System FRANCIS w całości dostępny jest w trybie online po

przez telesystem QUESTEL. Ponadto 17 baz specjalistycznych do

stępnych jest poprzez telesystem CIRCLE (O rsay), a baza oszczęd

ność energii dostępna jest także (łącznie z systemem PA SC A L ) po

przez IRS/ESA RECON.

Serwis informacyjny QUESTEL [ ц ]  dysponuje podobnym soft- 

warem jak np. amerykański system DIALOG i jest oparty na podstawo

wych operacjach Boole’ owskich. Jednakże warto zwrócić uwagę na pew

ne cechy szczególne. Przede wszystkim wyszukiwanie może się odbywać 

według charakterystyki deskryptorowej, następnie -  oddzielnie według
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imitermów zaczerpniętych z tytułu dołcunieiitu, jego streszczenia i char, 

rakterystyki deskryptorowej, a ponadto według autora (indywidualnego 

łuh korporatywnego), typu dokxunentu, daty publikacji, źródła, w któ

rym zamieszczona została praca, a także wedhig numeru ewidencyjnego 

doktimentu w systemie. Wyszukiwanie jest możliwe zarówno w jednej 

podbazie, jak i w wielu podbazach, tj. po podaniu np. deskryptora lub 

unitermu system wj'^szuka rełewantne dokumenty we wszystkich podbazach 

systemu FRANCIS. Ta cecha serwisu QUEST EL powoduje, że jest on 

leps2y  pod tym względem niż amerykański system DIALOG, a to dzięki 

temu, że podbazy FRANCIS tworzone były w podobny sposób i w jed« 

nym miejscu (CNR S), podczas gdy w systemie DIALOG bazy składowe 

są różnego pochodzenia i dysponują różnymi charakterystykami rzeczo

wymi rejestrowanych dokumentów. Naturalnie baza FRANCIS jest przy 

tym znacznie mniejsza niż baza DIALOG.

W ramach danej bazy specjalistycznej można przedstawić na ekra

nie strukturę podziału stosowaną w wersji drukowanej, tj. działy i 

X»ddzialy. Wiele jest dwujęzycznych podbaz, które operują terminami 

zarówno francuskimi, jak i angielskimi.

Poza możliwością korzystania w trybie online FRANCIS udostęp

nia szeroko profile SDI zarówno standardow'e, jak i bibliografie 

retrospektywne specjalne (na żądanie). W ramach poszczególnych se

rii publikuje się wykazy standardowych profili i szeroko je rozpo

wszechnia. Co do wersji drukowanych poszczególnych baz specjalistycz- 

lych -  to dotychczasowe serie "Bulletin Signaletique" tikazują się na

dal, lecz sporządzane są maszynowo, natomiast pozostałe podbazy wy

dają swoje bibliografie w odmiennej już szacie graficznej niż "Bulletin 

Signaletique". W CDSH można również zamówić kopie dokumentów o iy - 

ginalnych.

BAZA PASCAL

System PASCAL utworzony został w 1973 roku przez oddział 

CNRS, zajmujący się informacją w naukach matematyczno-przyrodni

czych, tj. CD ST -  Centre de Documentation Scientifique et Technique |]2j.
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CDST istnieje od początku istnienia CNRS, tj. od 19Д0 roku, Do 

l972 roku wydawał on serie "Bulletin Signaletique" poświęcone naukom 

matematyczno-przyrodniczym. Opierając się na tych seriach, w 1973 r . 

utworzono bazę PASCAL. Zgromadzono tam dotychczas (I .O 1 .85 ) 5,5 min 

opisów dokumentów. Obecnie struktura systemu PASCAL jest skomplikon 

wana i dość rozbudowana. Utworzono dwie bazy: PASCALEM (multi« 

disciplinaire)i PA SC A L -S  (sectoriel) |[9^.

PASC AL-M  jest bazą wielodyscyplinarną i gromadzi literaturę 

światową z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

Są to artykuły z Д200 czasopism naukowych uznanych za najważniejsze 

czasopisma naukowe na świecie. Jest to więc literatura wyselekcjonowa

na, o pewnym stopniu ogólności i ważności [8 ] .  PASCAL-M  obejmuje:

1 ) nauki o życiu (biologia, medycyna, psychologia),

2 ) nauki ścisłe i techniczne,

3 ) nauki o Ziemi,

д) naukę o informacji naukowej, doktimentację.

W systemie PASC AL-M  nie figurują tylko nieliczne nauki, jak np. 

aeronautyka, fizyka jądrowa, wojskowość. Przyrost roczny w PASCAL- 

-M  wynosi Д00 tys. poztycji.

PA SC A L -S  stanowi jakby rozwinięcie bazy PASC AL-M . Jest to 

zespól 12 baz specjalistycznych w ramach poszczególnych dziedzin wie

dzy, których zadaniem jest gromadzenie kompletnej literatury w ramach 

danej dziedziny. Вагу PASCAL-M  i PASC AL-S  pokr^’̂ wajq się w pew

nym stopniu, lecz podczas gdy PASCAL-M  rejestruje literaturę bardziej 

ogólną i v/yselekcjonowaną, to PA SC A L-S  dąży do kompletności w ra

mach 12 następujących dziedzin wiedzy:

1 ) nauka o informacji naukowej, dokumentacja,

2 ) energia,

3 ) metalurgia, 

ą )  spawalnictwo,

5 ) budownictwo, roboty publiczne,

6) nauki o Ziemi,

7 ) przemysł rolniczy,

8) biotechnologia,
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9) zoologia bezkręgowców (ochrona środowiska),

lO) produkcja żywnościowa, 

u) medycyna tropikalna,

12 ) onkologia.

Jak można zauważyć, na przykład problemy informacji naukowej i 

dokmnentacji reprezentowane są zarówno w PASCALEM i PASCAL.,S. 

Jednakże w bazie PASCALEM rejestrowana jest tylko literatura ogólna 

o znaczeniu światowym z wybranych owych 4200 najważniejszych czaso« 

pism naukowych, w tym z zakresu informacji naukowej i dokumentacji. 

Natomiast baza specjalistyczna z zakresu informacji naukowej i dokit.. 

mentacji w' ramach systemu PASCAL-S  dąży do kompletnej rejestra

cji piśmiennictwa w tym zakresie.

Opis dokumentów w bazach PASCAL-M  i PASCAL-S  jest podobny 

do opisu stosowanego w systemie FRANCIS. Tutaj jednak wszystkie ty

tuły dokumentów tłumaczy się na jęz. angielski, jak również terminy 

indeksowe i tablice klasyfikacji. Niektóre podbazy PASCAL-S  <tyspo- 

nują nawet odpowiednikami niemieckimi, np. metalurgia.

Wydaje się cztery rodzaje publikacji, opartych na bazach PASCAL. 

-M  i PA SC A L -S :

-  PASCAL SIGMA,

-  PASCAL THEMA,

_ PASCAL FOLIO,

_ PASCAL EXPLORE.

PASCAL SIGMA jest wydawnictwem obejmującym wszystko, co 

wpływa do bazy PASCAL-M  i publikowane jest w trzech częściach:

1 ) nauki ścisłe i techni.czne -  lO części,

2 ) nauki o tyciu 1 (biologia i psychologia) -  8 części,

3 ) nauki o tyciu II (medycyna) .  8 części.

Każda z tych części publikowana jest w postaci lO numerów rocznie.

PASCAL THEMA jest odzwierciedleniem baz PASCAL-S  i obej

muje l2 części odpowiednio do baz danych PA SC A L -S . Każda seria 

ukazuje się także lO razy w roku.

PASCAL FOLIO jest wydrukiem offline z baz PASCAL-M  albo 

PA SC A L -S , obejmującym jedną dziedzinę, np. akustyka.
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PASCAL EXPLORE natomiast dąży do kompletnego wykazania li

teratury zarówno z PASC A L-M , jak i PASC A L-S  na określony temat, 

np. lasery.

PASCAL FOLIO i PASCAL EXPLORE publikowane są w postaci 

zestawień standardowych, a ich wykazy rozpowszechniane są w specjal- 

n5''ch broszurach informacyjnych. Każda seria PASCAL FOLIO i EXPLO

RE posiada lO numerów rocznie

Z zakresu informacji naukowej i dokumentacji znana jest powszech

nie seria "PASCAL THEMA. Sciences de 1’ information. Documentation. 

P A S C A L -S " . Zgodnie z lym, co powiedziano wyżej, oznacza to, że 

seria ta jest odpowiednikiem bazy z zakresu informacji naukowej i do

kumentacji w ramach P A S C A L -S , a wiąc bazy dążącej do zarejestrowa

nia kompletnej literatury w tej dziedzinie.

Całość systemu PASCAL dostępna jest poprzez telesystem QUESTEL  

tak, jak system FRANCIS, toteż zasady wyszukiwania są podobne. 

Cały system działa zarówno w języku francuskim, jak i angielskiem.

Poza możliwością korzystania w trybie online system PASCAL  

udostępnia profile SDl, specjalne bibliografie retrospektywne, taśmy 

magnetyczne, kopie dokumentów oryginalnych, mikrofisze oraz na 

zamówienie prowadzi serwis tłumaczeń dokumentów oryginaliych na ję«

^ k  francuski [^З]].

Prezentacje działania obydwu systemów: FRANCIS i PASCAL, 

jakie miałam okazję obejrzeć w ich siedzibach, nasuwają wniosek, że 

Francja dysponuje ciekaw3nni, całkowicie oryginalnymi i często bardzo 

nowoczesn3nni rozwiązaniami w budowie i działaniu zautomatyzowanych 

baz bibliograficznych. Do takich n a le^  zaliczyć: możliwość operowa

nia danymi w dwóch, a nawet w trzech językach, ujednolicenie zasad 

wyszukiwania w wielu bazach równocześnie oraz tworzenie baz, któ

rych kryterium podziału jest stopień ogólności i ważności piśmiennic

twa w tej samej dziedzinie wiedzy, a nie tylko dziedzina jako taka. 

Warto dodać również, że we Francji chętnie korzysta się z rodzimego
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lub europejskiego sprzętu komputerowego, a nie '^Iko ze sprzętu ame« 

rykańskiego. Podejmuje się również próby badania i prognozowania roz,^ 

woju nauki na podstawie baz FRANCIS i PASCAL, które łącznie obejmu

ją cale ważniejsze naukowe piśmiennictwo światowe
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ELŻBIETA ARTOWTCZ

Instytut Bibliotekoznav/stAva 
i Informacji Naukowej UW

PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO W PROCESIE 

KOMUNIKACH Z UŻYTKOWNIKIEM „ SYSTEM q PROC

Kierunki prac badawczych i wdrożeniowych zwią
zanych z automatycznym przetwarzaniem języka 
naturalnegoj systemy konwersacyjne (symulacyj
ne ), zautomatyzowany przekład z języków obcych, 
moduty komunikacji z użytkownikiem w systemach 
informacji faktograficznej. Architektura modułu 
komunikacji z utytkownikiem QPROC, opracowa
nego w Wielkiej Brytanii. Striiktura i zasób 
słownika modułu QPROC. Formalizm opisu skład
ni zdań języka naturalnego » D&Qs (deskrypcje 
i kwalifikatory). Zasady , funkcjonowania anali
zatora składni zdań języka naturalnego. Proce
sy transformacji zapytań użytkowników realizo
wane przez bloki funkcjonalne modułu QPROC.

KIERUNKI PRAC NAD PRZETWARZANIEM JĘZYKA NATURALNEGO

Jednym z głównych czynników warunkujących rozwój i zakres wy

korzystania skomputeryzowanych systemów informacji jest niewspółmier

ne do potrzeb użytkowników rozwiązanie problemów budowy środków ję

zykowych, pełniących funkcję metainformacyjną względem zbiorów infor

macji tych systemów oraz wyszukiwawczą dla użytkowników. Prowadzo

ne są prace nad zmniejszeniem barier językowych istniejących w syste-
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mach informacji: między systemem i użytkownikiem oraz między syste™ 

mami informacji stosującymi różne języki informacyjno-wyszukiwawcze. 

Prace te obejmują:

«  budowę języków umożliwiających bardziej precyzyjne opracowanie 

rzeczowe zbiorów informacji, dla których istotną pomocą są terminolo

giczne banki danych oraz precyzyjne kodowanie informacji -  na przy

kład kodów semantycznych;

-  budowę języków wj^szukiwawczych ułatwiających i upraszczających 

realizację funkcji Avyszukiwawczych w systemie -  należących do tak zwa

nych modułów komunikowania się z użytkownikiem w języku naturaln3on, 

nazywanych także systemami przetwarzania czołowego Ĉ n̂g. front-end 

system);

-  opracowanie nowych modeli organizacji zbiorów inlcrmacji w sy

stemie, uwzględniających złożone powiązania między danymi oraz umożli

wiających przeprowadzanie na tych danych nowych operacji logicznych,

z których najważniejszą jest operacja wnioskowania.

Rezultaty tych prac widoczne są nie tylko w szczegółowych roz

wiązaniach w konkretnych systemach -  przyczyniają się także do zasad

niczych zmian w architekturze systemów, co wyraża się w odrębnym 

traktowaniu: samej bazy danych, systemu zarządzania bazą danych wraz 

z odpowiednim jęiykiem programowania oraz modułu komunikowania się 

z użytkownikiem. Tendencja do autonomizacji poszczególnych modułów 

systemów informacji, wyrażająca się m ięd^ innymi w nazywaniu ich 

odrębnymi systemami, powoduje niekonsekwencje terminologiczne w li

teraturze przedmiotu. Może to prowadzić do nieporoziimień polegają

cych między innymi na utożsamianiu systemów informacji (na przykład 

systemów pelnotekstowych) z modułami komunikacji. Źródeł tych nie

konsekwencji można doszukiwać się nie tylko w aktualnych tendencjach 

rozwoju systemów informacji, lecz także we wcześmejszych pracach nad 

wykorzy Staniom komputerów do przetwarzania tekstów języka naturalnego 

prowadzonych na święcie od przeszło 30 lat ze względów poznawczych 

i pragmatycznych.

Badania stanowiące realizację celów poznawczych i opartych na 

metodach lingwistyki, psychologii, - logiki i informatyki doprowadziły do
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powstania nowej dyscypliny naukowej ™ lingwistyki komputerowej (com~ 

putational linguistics), a równocześnie ich rezultatem praktycznym stały 

się skomputeryzowane systemy symulujące proces komunikowania się z 

człowiekiem (np. symulujące psychiatrę i stosowane jako narzędzie wstęp« 

nych badań diagnostycznych), generujące opowiadania dla dzieci, a nawet 

interpretujące fakty, z dziedziny polityki [ l ] .  Prace podporządkowane 

potrzebom czysto pragmatycznym wiązaJy się z koniecznością:

-  przyspieszenia procesu przekładu z różnych języków naturalnych 

w dużych organizacjach międzynarodowych «  na przykład EWG, ONZj 

.  rozbudowy powstających w ostatnich latach systemów doradczych 

(export systems, advisory systems) poprzez zwiększenie możliwości 

prowadzenia z nimi konwersacji na temat określonej dziedziny wiedzy;

-  przyspieszenia procesu wprowadzania i wyprowadzania informacji 

w systemach za pomocą ludzkiego głosu, co ciągle jeszcze znajduje się 

na etapie spektakularnych eksperymentów.

Wobec zróżnicowania celów wskazanych kierunl^ów prac i badań trud^ 

no mówić o istnieniu rzeczywistych powiązań między nimi na poziomie me

tod i wyników w sferze rozwiązań językowych. Dodatkowym czynnikiem 

powodującym ograniczenie możliwości wykorzystania ich wyników jest 

ścisłe tizależnienie rozwiązań lingwistycznych od pakietów programów 

stosowanych w poszczególnych systemach, wymagających odrębnego opa

nowania przez użytkownika rozkazów właściwych różnym językom progra

mowania. Rozwiązaniem idealnym byłoby stworzenie uniwersalnego, stan

dardowego modułu komunikowania się w języku naturalnym, niezależnego 

od różnych pakietów programów i zróżnicowanych zasobów wiedzy po

szczególnych systemów. Należy przy tym podkreślić, mając na uwadze 

różny stopień emocjonalnego nacechowania prezentacji rozwiązań pro

ponowanych przez poszczególnych autorów, że termin "przetwarzanie 

języka naturalnego" dotyczy zawsze pewnych ograniczonych, uproszczo

nych podzbiorów tego języka, umożliwiających realizację paru wybranych 

funkcji języka naturalnego, nigdy zaś języka naturalnego w całości.

Funkcje przewidziane dla modułów komunikacji w systemach 

informacji, głównie w systemach faktograficznych, można ująć 

następująco:
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- zdjęcie z użytkownika obowiązku szczegółowej znajomości bazy da« 

nych systemu (jej zawartości informacyjnej i organizacji) j

-  dostarczenie użytkownikowi podręcznego, skomputeryzowanego słow

nika terminologicznego, ukazującego związki znaczeniowe między termi

nami wyszukiwawcz3rmij

-  przybliżenie składni języków wyszukiwawczych do składni języka 

naturalnego i wyeliminowanie tym samjmi sztucznej składni tychże języ

ków wyszukiwawczych;

-  włączenie do oprogramowania systemu informacji procedur i środkóv/ 

umożliwiających poprawną interpretację zapytań niekompletnych lub skró

towych, zwłaszcza anaforycznych;

-  zapewnienie zwięzłości i maksymalnej uniwersalności języków wy- 

szukiw awc zych.

Przykłady prób rozwiązań zgodnych z powyższymi kryteriami,poda

wane w literaturze, są związane najczęściej z przetwarzaniem informacji 

faktograficznej, niezbędnej w celach sprawozdawczych lub konsultacyj- 

lych. Nakłada to na moduły komunikowania się ograniczenia dwojakiego 

rodzaju: informacyjne i strukturalne. Ograniczenia informacyjne wynika

ją z zakresu tematycznego zbiorów danych, natomiast ograniczenia struk

turalne związane są z modelem organizacji informacji w bazie. Bazy da

nych o tej samej strukturze organizacyjnej (na przykład relacyjne) mogą 

różnić się zakresem tematycznym i odwrotnie. Wspólnymi elementaini 

strukturalnymi systemów informacji, w których komunikacja z użytkow

nikiem jest możliwa w języku zbliżonym do naturalnego są:

-  moduł analizy składniowej wyrażeń języka naturalnego wchodzących 

w skład zapytań użytkowników (ang. parser),

-  generator sformalizowanych zapisów zapytań stanowiących podstawę 

automatycznej realizacji procesów wyszukiwawczych wewnątrz systemu,

-  procedury dostępu do zbiorów informacji w systemie przy określo

nym modelu organizacji tych zbiorów.

Zagadnieniem podstawowym w projektowaniu modułów komunikacji 

są przyjmowane przez projektantów procedury analizy składni zdania 

języka naturalnego oraz formalizm opisu składni zdania, uwzględnia

jący relacje syntagmatyczne zachodzące między jego składnikami. For-
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malizmy opisu składni zdań języka naturalnego zastosowane w większo

ści funkcjonujących systemów informacji z dostępem w języku naturalnym 

zostafy opracowane dla ję ^ k a  angielskiego, w którym pozycyjna gra

matyka umożliwia automatyczne określanie funkcji wyrażeń składowych 

zależnie od ich miejsca w zdaniu. Opierają się między innymi na wyko

rzystaniu sieci semantycznych i rachunku predykatów [ s ] .

ARCHITEKTURA MODUŁU KOMUNIKACJI W SYSTEMIE INFORMACJI

Jako przykład modułu komunikacji w języku naturalnym posług  w 

niniejszym artykule projekt QPROC (Querry PROCessing) przygotowa

ny w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Southhampton [? ] .  Został on 

wykorzystany do wyszukiwania informacji w trzech niezależnych bazach 

danych faktograficznych:

-  w dziedzinie łucznictwa,

-  w bazie firmy komputerowej ICL o nazwie COPSE ( Customers, O r

ders, Products and Stock Enquiries),

-  w bazie ELECTION, zawierającej dane о wynikach wyborów parla

mentarnych w Wielkiej Brytanii, wykorzystywanej dla celów sprawo

zdawczych przez rozgłośnię BBC w 1982 roku,

Do implementacji posłużył komputer PDP ll/34 oraz oprogramowa

nie napisane w języku PROLOG. Rozwiązania w zakresie procedur a- 

nalizy składniowej zdań i formalizmu ich opisu są zbliżone do rozwią

zań wstępnie scharakteryzowanych wyżej.

Podstawowymi składnikami systemu zawierającego moduł komunika

cji w języku naturalnym są: baza danych, system zarządzania bazą 

(D B M S ), programy w języku PROLOG, słownik systemu, formaliżm 

opisu zdań języka naturalnego stosowany w procesie ich przekładu z 

postaci naturalnej na sformalizowaną, analizator składni zdań, kon

troler poprawności ortograficznej zapytań użytkowników, a także pro

cedury odwoływania się do użytkownika przez system w celu uzyskania 

wyjaśnień o nierozpoznanych przez system słowach lub w celu spraw

dzenia czy pytanie zostało zinterpretowane poprawnie, Powdązania mię

dzy poszczególnymi elementami struktury systemu ilustruje poniższy 

schemat QPROC.
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w  wymienionych bazach danych wykorzystanych do Implementacji 

programów QPROC przyjęto relacyjny model organizacji danych, które 

zostały zgrupowane w wyodrębnionych, zhierarchizowanych dziedzinach, 

a w ich ramach według atrybutów identyfikowanych przez nazwy tych 

atrybutów, prtybierających określone wartości, połączonych relacja», 

mi. Wybór dziedzin danych w konkretnej bazie jest ściśle podporząd- 

koweiny sferze wiedzy (praktycznej lub naukowej), z której informacja 

jest przetwarzana. Przykładowe wykazy zhierarchizowanych dziedzin 

przyjętych w wymienionych bazach COPSE i ELECTION przedstawia», 

ją się następująco:
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Baza ELECTION

to  sobą (person)

Ezecz (thing)

--------------------- Wyhory (election)

--------------------- Lokalizacja (location)

—  Okręg wyborczy 

(constituency) 

—  Obszar (area)

Przynależność do partii (marginalily)

Miara (measure)

j Glosy (vote)

Partia (party) 

■Tytuł (title)

■Pok (ys.a.r)
I---- ------Data (date)

Atrybutami (nazwami je identyfikującymi) są: symbol "id" służący 

do identyfikacji osoby, okręgu wyborczego, wyborów, przynależności 

partyjnej (stronnictwa) i okręgu wyborczego, a ponadto wiek, tytuł, 

obszar, członek, okręg wyborczy, data, partia, kandydat, głosy, wy» 

bory. Nazwy dziedzin mogą być więc równocześnie nazwami atrybutów. 

Wykładnikami relacji dwuargumentowych w bazie są trzy czasowniki: 

ubiegać się (contest), wygrać (win), przegrać (lose), które mogą 

wiązać atrybuty "kandydat" 1 "wybory", a w przypadku czasownika 

(re lacji) "przegrać" także atrybut "partia".

Za pomocą relacji jednoargiunentowych wyrażane są wystąpienia 

poszczególnych atrybutów, na przykład "osoba", id ■ X.

Nazwami atrybutów w bazie COPSE mogą być: symbol "id" jak w 

bazie ELECTION, nazwy dziedzin z wyjątkiem dziedziny "Pieniądze", 

dla której wprowadzono atrybuty szczegółowe "Limit kredytowy", "Ce» 

na jednostki", "Daty" »  atrybut "Data zamówienia", "Magazyn" .  atry» 

buty "Magazyn produktów", "Magazyn domu towarowego", "Dysponowana 

ilość", "Poziom zamówienia", "Ilość zamówiona". Czasowniki będące 

wykładnikami relacji w bazie COPSE są: kosztować (cost), zawierać
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(contain), trzymać (liold), ■umieścić (place), obsłużyć (serve) i ku«. 

pować (buy).

Baza COPSE

Osoba (person)

Pzecz (thing)

Klient (customer)

Sprzedawca (salesman)

Miara (measure)

I--------------------  Hość (quantity)

Lokalizacja (location)

---------------------  Adres 1 (address 1)

---------------------  Adres 2 (address 2)

---------------------- Hrabstwo (county)

---------------------  Kod pocztowy (post..
code^

---------------------- Region (region)

----------------------Dom towarowy (ware.-
house)

Skrzynia (bin)

Nazwa (name)

Data (date)

Opis (description)

Pieniądze (money)

Produkt (product)

Zamówienie (order)

Magazyn (stock)

Przytoczone wykazy dziedzin wraz z ich atrybutami, które mogą 

przyjmować określone wartości, np. "Osoba” * SMITH, Okrąg wy» 

borczy" »  Wiltshire, ilustrują wspominane ograniczenia informacyjne 

systemu. Za dziedziny (i atrybuty) uniwersalne można uznać jedynie 

"datę" i "lokalizację". Wartości atrybutów mogą być stalą (jak przy
toczone nazwisKo - SMITH) lub zmienną "Osoba" = X. Odszukanie wartość 

atrybutów w bazie umożliwiają operatory porównania : = < .
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Slo~wml< systemu QPROC

Jest ściśle związany z funkcjonowaniem submodułów realizujących 

analizą syntaklyczną i semantyczną zapytań u^tkowników. Pełny slownil 

systemu (fiill vocabulaiy) składa się z czterech części;

_ slow'nikii podstawowego (basic vocabulary),

-  słownika danych (data dictionary),

_ słownika synonimów (synonyms),

-  słownika roboczego (make vocabulary)»

Słownik danych jest źródłem informacji dla użytkownika i progra», 

mów realizujących procesy wyszukiwawcze o zakresie tema1yczn3Tn i 

zawartości bazy danych, ponieważ zawiera wykaz nazw dziedzin, atry« 

butów i relacji, za pomocą których możliwe jest wiązanie poszczegól™ 

nych atrybutów. Na przykład wymieniony czasownik "buy” występujący 

w bazie COPSE jest interpretowany jako wykładnik relacji "deal «  

mieć do czynienia", wiążącej zestaw następujących atrybutów; 

deal Atrybut Dziedzina

Customer
Salesman
Price
Location

Organization
Organization
Money
Location
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Słownik podstawowy dostarcza niytkowmkcwi słownictwa, niezbęd» 

nego do prowadzenia dialogu z systemem i reagowania na odwołania sy» 

stemu. W systemie QPROC zawdera on 80 słów. Ta liczba słów okazała 

się wystarczająca do wyszukiwania informacji w powiązaniu ze słownie 

Idem danych. Potwierdziło to wyniki eksperymentalny cli badań prowadzCr, 

nych w USA nad optymalnym zasobem slownikov/ stanowiących podstawę 

dialogu w systemach z dostępem w jęzj-ku naParalnym. Okazało się, że 

użytkownicy z powodzeniem rozwiązywali zadania wyszukiwawcze przy 

słowniku ograniczonyrm do 300 słów' '̂ 225 słów języka ogólnego, 75 ter.  ̂

minów' specjalisty'cznych). Zwiększenie zasobu słownika do 500 słów 

(Л25 słów języka ogólnego i 75 terminów specjalislyczny'ch) nie zmle„ 

niło wyników rozwiązania zadań. Stwierdzono także, że korzystne jest 

włączanie do słownika podstawowego nazw własn3'ch (na przykład na., 

zwisk, nazv/ miejscowości), ponieważ umozliw'ia to systemowi “zrozu.- 

mienie" pytania rakże wówczas, kiedy nazwy te nie są związane z ba.™ 

zą danych, czyli nie stanowią wartości atrybutów [3 ] .

Słownik synonimów stanowi -  według autorów sy»̂ ; temu .. najsła« 

biej opracowany jego element. Rozwiązaniem, idealnym bjdby słownik 

jęz3'̂ ka naturalnego, w którym znaczenie jednostek leksykalnych ЪзТоЪу 

vyyrażone za pomocą pewnego metajęzyka semantycznego, opartego nci 

zbiorze elementarnych cech semantycznych (semantic primitives). Ba., 

dania podstawowe w lingwistyce nie doprowadziły dotąd do W3rników 

satysfakcjonujących potrzeby s3’'stemćw analogicznych jak omav'iaiiy 

QPROC. Przy okazji prac nad słownikiem dla QPRCC stwierdzono, 

że przyjęte w tradycyjnej leksykografii definiowanie słów jęz3'l>a na., 

turalrego za pomocą inn3fch słów nie zapewnia niezbędnej precyzji 

definicji ani nie umożliwia wykazania związków semantycznych międty 

definiowanymi słowami (na przykład relacji s3rnonimii). S30ionimia 

jest rozumiana w systemie QPROC bardzo szeroko. Jako synonimy 

traktowane są także nieregularne formy fleks3'jne słów, wprowadzane 

do słownika jako samodzielne jego jednostki, np. "sprzedać"» sell 

(forma czasu teraźniejszego) i "sold" (imiesłów czasu przeszłego).

Słownik roboczy »  umożliwia połączenie zawartości słowników czą» 

stkowych w pełny słownik systemu, stanowiąc zbiór przejściowy między 

nimi.
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Słoynik pełny grtipuje cale słov,'n.ictwo ^stemtij opatrzone defini

cjami zkadoAvanyrai v/edlug następnjącego schematu;

s ł o w o ’ (c z ę ś ć  m o w y , "KONTYNUACJA", KOŃCÓWKA FLEKSYJ- 
NA_, ZNACZENIE ).

Pozycja opisu "Kontynuacja" służy do wskazania kontekstu wystąpień sło

wa w wyrażeniach złożonych. Dotyczy to zwłaszcza fraz nominalnych, 

które mogą tworzyć listę wystąpień kontekstowych. W przypadku braku 

tego elementu definicji w pozycji tej zapisywany jest symbol "n il" , zna

czący "nothing" (n ic ). Znaczenie słowa jest formułowane za pomocą 

środków formalizmu, który zostanie scharakteryzowany w dalszej czę

ści artykułu, przy równoczesnym v/ykorzystaniu nazw dziedzin i atrybu

tów bazj'" danych. Na przykład definicja prz3rmiotnika "social", stanowią

cego część składową wyrażenia "social democrat" (socjaldemokrata), 

ma następującą postać;

s o c i a l ’ (RZECZOWNIK, "DEMOCRAT", LICZBA POJEDYNCZA 

Partia; SD P ).

Z kolei definicję czasownika TOOK, tj. formy czasu prtyszłego sformuło

wano następująco;

ЧТООК’ (CZASOWNIK, "n il" , CZAS PR ZESZŁY D O K O N A N Y TAKE) 

Definiowanie czasownika "take", stanowiącego jak wszystkie czasowniki 

w systemie wykładnik relacji, odbywa się przez wyliczenie wszystkich 

atrybutów wraz z ich dziedzinami, które mogą być związare tą relacją. 

Definiowanie spójników -  na przykład "and" (iv -  sprowadza się do o- 

pisu składni języka namrainego ze wskazaniem kontekstów utycia tego 

słowa. Dopuszcza się wprowadzanie do słownika także wyrażeń idioma- 

tycznych.

Formalizm opisu zdań języka naturalnego -  język D&Qs

Oprócz scharakteryzowanych słowników w systemie QPROC stosuje 

się pewien język formalny (nazywany formalizmem), który pozwala na 

takie przekształcenie (przekład) zdań języka naturalnego, że możliwe 

staje się realizowanie na tych W3rrażeniach operacji logicznych zapisa

nych w instrukcjach programów PROLOGu", Opracowaińe formalizmów
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do opisu struktur jępyka naturalnego związane jest m.in. z nazwiskiem 

amet^rkańskiego językoznawcy N .A . Chomsky'ego. Sformułowane przez 

niego koncepcje "struktur powierzchniowych" i "struktur'głębokich" 

zdania wyrażaiych za pomocą drzew zfdeżności składników zdania i s*u.̂  

żących do odzwierciedlenia odpowiednio struktury syntaktycznej i se« 

mantycznej zdania nie znalazfy zastosowania w charakteiyzowanych sy» 

Sternach z dostępem w języku naturalnym. Równocześnie były krytykować 

ne przez jętykoznawców z teoretycznego punktu widzenia jako nieuza» 

sadniona próba rozdzielenia semantyki do składni. Do bardziej roz

powszechnionych metod analizy struktur składniowych, stosowanych w 

tystemach z dostępem w języku naturalnym, należą wzmiankowane sie

ci semantyczne, a zwłaszcza sieci uogolnionj'ch przejść (ATN .  Aug

mented Transition Networks), oraz jako aparat logiczny -  rachunek 

predykatów. Podstawę aparatu formalnego zastosowanego do analizy 

zdań języka naturalnego w systemie QPROC stanowi również rachunek 

predj'^katow oraz teoria deskr3rpcji B . Russela [^ń]. Na tej podstawie 

zbudowano dla potrzeb systemu język formalny oznaczany D&Qs (Des

cription and Qualifiers -  Desktypcje i Kwalifikatoty). Na środki for

malizmu D&Qs składają się:

-  określniki formalne,

-  hierarchia kwantyfikatorów jak w jęsyku predykatów, ,

-  spójniki logiczne " & ", ”o r", "not",

-  symbole zmiennych oraz symbole stosowane w języku PROl.OG,

-  formuty rachunku predykatów,

-  reguły składniowe D&Qs.

Określniki formalne odzwierciedlają różne znaczenia przedimków 

"the", "a ", "any", "which", "what". Przedimek "the" implikuje, że 

istnieje tylko jeden jednoznaczny zbiór odwołań do danej frazy nomi

nalnej -  na przykład "the Wiltshire customer" implikuje, że istnieje 

tylko jeden klient z Wiltshire, natomiast przedimki "a, any, which, 

what" implikują istnienie wielu odwołań. Podstawowymi jednostkami 

(wyrażeniami elementarn3ani) języka D&Qs są desktypcje i kwaliii- 

katoty. Desktypcja zawiera określnik (a, any znaczący tyle co jaki

kolwiek, pewien), zmienną, na prtykład "a Wiltshire customer" ma
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deskrypcję "any X .customer" (X, ^Wiltshire’ ) .  Deskiypcje służą do 

sformalizowanego opisu fraz nominalnych zdania. Kwalifikatorem jest 

dowolna formuła rachunku predykatów wyrażona symbolem "is qual" 

(jest kwalifikowany) i zawierająca deskiypcje tam, gdziekolwiek rachu

nek pred3'̂ katów wymaga wystąpienia argumentu relacji. Zastosowanie 

deskrypcji i kwalifikatorów do analizy i sformalizowanego opisu zdania 

powoduje podział zdania na tzw. frazy związane (related phrases), 

czyli deskiypcje i frazy kwalifikujące (qualifying phrases) kwalifi« 

katory. Czasowniki wchodzące w skład fraz kwalifikujących są następ» 

nie traktowane jako relacje basy danych, natomiast frazy nominalne, 

prsysłówki »  jako atrybuty tejże bazy. Jako przykład grafu powstają» 

cego w wymku analizy poslutymy się ponownie frazą "a Wiltshire 

customer"

any/deser/

I----------------
Customer/ deser/

is qual |[xj
___ I

is qual [ x j

Wiltshire Attribute

[X ]

Kwalifikator wewnątrz deskrypcji może zawierać inne deskiypcje jako 

element definiujący w zdardu. Na prtyklad zdanie "A  Westcountry 

customer buys pencils" (Klient z Westcountry kupuje ołówki) ma 

po stać:

buy (any X .customer (X, any Y.westcountry (Y ) )  ^pencils’ ) ,  

gdzie X -  zmienna oznaczająca klienta, Y «  zmienna oznaczająca kii. 

enta z Westcountry. Deskrypcje mpgą być łączone za pomocą spój. 

ników "o r" analogicznie jak frazy jęsyka naturalnego.

W celu umożliwienia interpretacji zdań złożonych lub wieloznacz. 

nych, takich jak na przykład "AU the salesmen serve a customer in 

Wiltshire", które może być interpretowane dwojako:

-  wszyscy sprzedawcy obsługują jednego klienta w Wiltshire,

-  wszyscy sprzedawcy obsługują wielu (jakichś) klientów w Wiltshire,
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■wpr ОЛЬ'ad zon о złożoną postać kAvalifikatoró>.v n tz\J. клу alifikator Cnr», 

rytego, льугагап4 fonrmłą *qual (■‘C^Zmienna  ̂ , <^qnalj!> ) ,  umożli>,via^

}'ącą następującą formalną reprezentację przytoczonego zdania; any 

X .customer (X , 'Aviltshire' )  is qua! (\', the Y,salesmen [  y ]  is qual 

(w , serve W, V ) ) .  Odrębne zmienne V, W av drugiej i trzeciej de« 

skxypcji służą do podkreślenia, że nie mają one znaczenia poza za« 

kresem tych deskrypcji.

R eg u ły  skladniOAve fo rm a lizm u  D & Q s  o k r e ś la ją  d o p u szcz a ln e  sp o «  

so by  fo rm a ln ego  o p isu  elementoAv zdań  ję z y k a  n a tu ra ln eg o . S ą  one  

ś c iś le  zAbńązane ze sk ład n ią  ję z y k a  PROLOG, P e łn y  zestaAb' ły ch  re-> 

g u ł je s t  n a s tęp u ją cy :

LH S ;; = RHS -  strona leAVa opisu (Left Hand Side) jest opisyAvana

(definiOAVana) przez stronę praAvną (Right Hand Side).

<  NON-.TERMINAL >  »  Awyrażenie skladoAb'e stojące po praAvej stronie 

opisu należy umieszczać aw naAviasach kątOAVych,

A|B o vyrazenie A lub В może AVystąpić po praAbej stronie

opisu,

A B|C D » wyrażanie A jest umieszczone po praAVej stronie o«,

pisu, za nim Awyrażenie B, następnie C i D,

« znak negacji należy stosoAwać jako operator prefik» 

salny, na początku ciągu Avyrażeń D&Qs 

’ e znaki koni.imkcji alternatj^Aby należy stosować jako 

Abyrażenia infiksalne, m ięd^ wyrażeniami opisywa

nymi.

Dopuszcza się konstrukcje zbudowane według następujących wzorców; 

Kwalifikator:: »  <CPredykat)> | <(Predykat)> (<(Atrybuty)> ), na przy«

kład "prawda" | osoba" (id=X, wiek Y )"

Kwalifikator;; *= <^Deskrypcja ^  iś qual ( <C Zmienna , < QAialif ̂  ) ,

"^berkshire’ is qual (V.klient (nazwa klienta»X, 

hrabstwo >= V ) ) "

Deskrypcja;: «  Stała

"'Sm ith '"

Deskrypcja;: «• <C Określnik )> -  Wskaźnik okre sinika « qual (< (Zmienna^

^ q u a l^ ) ,  any~2-qual /X,osoba (id=X, tytuł-profesor)

not •
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Deskrypcja:: -  <Deskrypcja> jest funkcją (<Zm ienna>, <Deskiyp«

c ja > )  "berkshire' is funct /V, the N„qual (X, klient 

/nazwa klienta-X, hrabstwo - V ) "

D eskiypcja:: -  <D eskiypcja> J & | er ] <D esktypcja> " ‘berkshi»

re ’  ^wilt shire ’  "

Wybór atrybutu -  <A trybut>  <  Znak porównania> <Zmienna>"id-X, 

Wiek >  У "

Analizator zdań języka naturalnego «  zasady działania

Ograniczenia informacyjne w funkcjonowaniu modułu komunikowania 

się użytkownika z systemem informacji są odczuwalne w znacznie mniej* 

szym stopniu na p43ziomie analizy syntaklyeznej zdania niż na poziomie 

leksyki systemu. Stąd modele analizy składniowej oparte na podobnym 

aparacie logiczno-formaln3rm można uznać za wspólną, choć nie uiiiwer* 

salną cechę niektórych grup systemów z dostępem w języku naturalnym. 

Jako przykłady można podać systemy REL i LIFER wykorzystujące sie* 

ci uogólnionych przejść do analizy zdania lub tzw. systemy z semanty

ką preferencyjną R. Schanka [̂ 6j .  W omawianym module QPROC za 

podstawę analizy składni zdań przyjęto tzw. gramatykę przypadków 

(cases ), której koncepcję sformułował Ch.J, Fillmore w pracy "The 

case for case" [ 2J, kwestionując zasadność koncepcji struk

tur powierzchniowych N .A , Chomsky'ego, nawiązującej do tra- 

dycyjiych kategorii syntaktycznych x50ómiotu i przedmiotu gramatyczne

go i logicznego. Koncepcja gramatyki przypadków opiera się na zało

żeniu, że zdanie jest dzielone na orzeczenie (czasownik) z jego przy

padkami, które Fillmore nazwał funkcjami, takimi jak agens, patiens, 

ergativus, benefactivus, dativus, locativus, instrumentalis, występu- 

jąc3rmi w zdaniu w określonej kolejności od strony lewej do prawej. 

Kolejność wystęix3wania przypadków stanowi o ich relatywnej hierar

chii, która może ulec zmianie w wyniku transformacji. Gramatyka 

przypadków jest przydatna do analizy pozycyjnej składni języka an

gielskiego, brak jest jednak podstaw do stwierdzenia jej przydatności 

do analizy zdań języków fleksyjnych. Zestaw przypadków Fillmore'a
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okazał się niewystarczająco precyzyjny dla potrzeb QPROC. Stwierdzo« 

no, że gramatyka zdama jest znacznie bardziej uzależniona od znaczeń 

wyrażeń składowych. Znaczeniami w QPROC są jak wiadomo relacje, 

dziedziny i atrybuty. Stąd też analiza przypadków wymagała ułożenia 

dla każdego czasownika reprezentującego relację bazy danych możli« 

wych wystąpień atrybutów łącznie z wyrażającą je konstrukcją skład

niową. Równocześnie przyjęto pewne ogólne założeiiia dotyczące zasad 

i zakresu stosowania przypadków' w analizie zdań przetwarzanych w 

PROC:

1 . Zdanie języka naturalnego składa się z czasownika i modyfika

torów (przypadków) -  na przykład "Smith contested an election at 

Wortliing" (Smith kandydował w 'д/yborach w WorthingVj "contest" jest 

czasownikiem z trzema modyfikatorami "Smith", "an election", "at 

Worthing ".

2. Czasownik może mieć formę złożoną -  na przykład "sell",

'*has sold", "has been sold".

3. Modyfikatorami czasownika mogą łyć : podmiot, rozpoznawany 

przez jego pozycję w zdaniu przed czasownikiem, a także dopełnienia 

wyrażane jako frazy nominalne (także wyrażenia przyimkowe), zdania 

względne lub przysłóv/ki.

4. Frazy nomAalne użyte w funkcji modyfikatorów mogą być nazwą 

własną (na przykład "Smith"), mogą гасгзтас się od przedimka "the"

z następującym po nim przymiotnikiem (na przykład "the Berkshire 

customer”) . Mogą same łączyć się w wyrażenia złożone z W3rrażeniami 

przyimkowymi lub zdaniami względnymi (na przykład "Customers in 

credit, who are served ty Collins"). Hie dopuszcza się stosowania 

w funkcji modyfikatorów przymiotników porównawczych (na przykład 

"a bigger order than IC L 's " ) ,  form superlatywnych przymiotników 

(na przykład "the biggest order in June"), liczebników porządkowych 

(na przykład "the first o rder"). Wymienione ograniczenia w zakresie 

dopuszczalnych konstrukcji i form wynikają z faktu, że ich przetwa

rzanie wymagałoby wyposażenia programów systemu w procedury wnios

kowania kontekstowego, co nie zostało dotąd rozwiązane w żadnym z 

funkcjonujących systemów z dostępem w języku naturalnym.
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5. Dopuszcza się stosowanie jako zapytań zdań będących; pytania- 

mi ("Is  Collins the salesman for IC L ? "), rozkazami ("L ist customers.,.", 

deklaracjami ("IC L  placed one order in June"). Podobną składnię mogą 

mieć zdania poboczne. "Nie dopuszcza się użycia wyrażeń będących nomi- 

nalizacjami ("Is IC L 's  paying for pencils recorded?").

6 . Modyfikatoiy są rozróżnialne semantycznie przez ich powiąza

nie z określonymi dziedzinami bajty danych.

Związanie modyfikatora z właściwym atrybutem dziedziny poprzez 

relację wyrażaną przez cza.sownik jest warunkiem przyznania przez sy

stem modyfikatorowi statusu przypadku gramatycznego. Umożliwia to tak

że poprawną interpretację zdań zawierających kilka modyfikatorów nie- 

rozróżińalnych gramatyczińe, gdyby ograniczono się tylko do analizy po

wierzchniowej zdania. Jako przykłady posłużą następujące zdama;

-  "John bought a car in Oxford in 197Д” (John kupił samochód w Oxfor-

dzie w 1974- roku ), w którym to zdaniu występują dwa modyfikatoiy "in 

Oxford" i "in 1974". Dzięki mechanizmowi interpretacji znaczeń wyra

żeń składowych zdania na podstawie definicji słownikowych wyrażeińa 

"Oxford" i "l974" są Interpretowane jako wartości atrybutów różnych 

dziedzin bazy danych -  "Oxford" -  dziedzina "lokalizacja", "1974" -

dziedzina "data", co umożliwia rozróżińenie ich funkcji w zdaniuj

-  "John bought a present for Jane" i "John bought a present for 5 

Zdama te mają identyczną strukturę powierzchniową z modyfikatorami 

"for Jane" i "for 5^  " ("dla Jane" i "za 5 " ) .  Modyfikatoiy te są rów

nież interpretowane na podstawie różnych dziedzin bazy danych ("osoba" 

i "pieniądze") i odpowiednio rozróżniane.

W związku z koniecznością rozwiązywania przez programy QPROC 

problemów analizy podobnych jak w przytoczonych przykładach opis 

czasowników. (re lacji) bazy danych uzupełniono informacją składniową 

przez prypisanie relacjom wiążącym poszczególne atrybuty przypadków 

gramatycznych. Przykładowo dla czasownika "buy" opracowano następu

jący zestaw pr'zypadkdw związanych z atrybutami relacji wyrażanej 

przez ten czasownik.
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buy Przypadki Dziedzitia/Nazwa atrybutu

Logical subject 
(Podmiot logiczny)

Osoba

Direct object 
(Dopełnienie bliższe)

Rzecz

Benefactive object 
(Dopełnienie dalsze)

Osoba

From-object
(Dopełnienie dalsze "od")

Osoba

For-object
(Dopełnienie dalsze "za")

Pieniądze

Instrument with, object
(Dopełnienie "instrument" "za pomocą, z ")

Pieniądze

Data
(Data)

Data

ln»object Lokalizacja

W celu umoiliwienia interpretacji zdań zawierających czasownik 

"bu3’" w stronie biernej, np. "A car was bought by John" (Samochód 

został zakupiony przez Johna), gdzie podmiotem logicznym jest John, 

wprowadzono do słownika jako oddzielną jednostką "be bought" lub 

buy 2 (być kupionym), posiadającą własną interpretację:

buy 2 Podmiot Przypadek Dziedzina

Pzecz By~ object
(Dopełnienie
"przez")

Osoba

Modyfikatory, dla których jako nrzypadek gramatyczny przewidzia

no "podmiot logiczny", mogą łączyć się z relacją wyrażaną przez cza

sownik "to be" (być). Relacja ta symbolizowana symbolami "id" i 

"equal" nie są częścią bazy danych, lecz zostały wbudowane w forma

lizm D&Qs w celu umożliwienia interpretacji zdań typu "How old is 

Smith?", "Worthing is in the South", "Which constituency is in the 

South?", "How old are Smith and Jones?" Zdania te uzyskają interpre. 

tację w D&Qs:

- ‘ south’ is*qual*(Y2, constituency /id -Y l,area=Y 2 )
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^what -1-qiial (X ,true) is qtial (Y l , ) *  south is qual (Y2.constituency 

( id -Y l ,a r e a -Y 2 ) ) ) ) .

■what-l-qual (X ,true)

'smith jones’ is qual (Y l ,  what-1»qual(X ,true) is qual (Y2.person (id -  

-Y l , a g e -Y 2 ) ) ) ) .

Xólejn3rm szczegolovorm problemem analizy składni i interpretacji 

znaczeń zdań są modyfikatory złożone. Ich elementem podstawo-vcym jest 

rzeczownik, natomiast pozostałe składniki mogą występować w trzech 

postaciach:

-  przymiotnika -  "the liberal candidate", związanego z dziedziny "oso« 

ba",

-  tzw. klasyfikatora «  "the Worthing election", związanego z dziedziną 

"okręg wyborczy",

.  frazy przyimkowej .  "the constituency with member Smith", związanej 

przez rzeczownik "member" z dziedziną "okręg wyborczy".

Interpretacja prz3n.mków wchodzących w skład modyfikatorów opie- 

ra się na przyporządkowaniu im stosowanych w QPROC operatorów po

równania; prz3rimkom:

of, at, in, on, odpowiada znak "in Worthing" (location-Worth

ing)

over, after, more than odpowiada znak "A  date after 1974-"

(date >  1974-)

under, before, less than odpowiada znak "< (" ,  "A date before 1974-" 

(date <  19 7 4 ) .

Przyimki nie mogą łyć traktowane niezależnie, lecz jedynie w po

wiązaniu z całą frazą nominalną. Na przykład do zinterpretowania fra

zy: "The vote for labour in the Worthing election" (Głosy na rzecz 

partii pracy w wyborach w Worthing) analizator składni musi najpierw 

stwierdzić, że tylko relacja "candidate" wiąże atrybuty "vote" z dwo

ma modyfikatorami "for labour" i "in the Worthing election", związanymi 

odpowiednio z dziedzinami "partia" i "election".

Koordynację wszystkich modyfikatorów w zdaniu (frazie) złożon3rm 

umożliwia czasownik wyrażający nadrzędną dla zdania relację, która 

w formalnym opisie za pomocą jętyka D8eQs traktowana jest jako tak
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zwany kwallftl^ator jądrowy (core qualifier), umożliwiający wybór z ba

zy danych ws:grstkich wartości atrybutów. Po dokonaniu tego wyboru 

kwalifikator jądrowy uzyskuje status prostego kwalifikatora. Na przy

kład analiza przytoczonej frazy "The vote for labour in the Worthing 

election" składa się z czterach etapów, spośród których znaczenie naj

ważniejsze ma wskazanie kwalifikatora jądrowego:

etap 1 - "The vote" - rozpoznany jako deskrypcja, kwalifikator jądrowy = 0; 

etap 2 -  "The vote for labour" -  stwierdzenie, że istnieje relacja "can

didate" łącząca atrybuty "vote" -  Y i która uzy

skuje status kwalifikatora jądrowegoj 

etap 3 -  "The vote for labour in the Worthing election" -  stwierdzenie, 

że kwalifikator jądrowy dopuszcza dołączenie jako kolejnego 

atrybutu (argumentu relacji) modyfikatora "in the Worthing 

election"|

etap Л -  stwierdzenie, że fraza jest kompletna; kwalifikator jądrowy 

przekształca się w kwalifikator prosty D A Q s : candidate 

(vote»Y, party-X, election»V).

Powyższe zasady i procedury analizy rozbudowanych modyfikato

rów w zdaniu nazwano ogólnie jako postmodyfikacja. Powoduje ona, że 

interpretacja frazy jest wyrażona jako funkcja ze zmiennymi V ,X ,Y . 

Postmodyfikacja znajduje zastosoAv^anie także w interpretacji zdań zło- . 

żonych, zawierających zdania względne. Przy analizie zdań złożonych 

jest wspomagana przez kolejną procedurę analizy i opisu składni zda

nia, nazywaną postkwalifikacją. Dzięki temti możliwe staje się "zrozu

mienie" w q PROC zdań typu:

1 . "The seat which Smith h o ld s ..."  (Mandat, który posiada Sm ith ,..).

2. "The emperor in his new clothe looked rldiculus" (Cesarz w swoim 

nowym ubraniu wyglądał dziwacznie),

3. "The seat, whose member is 5 4 . . . "  (Mandat, którego właściciel 

ma 54 la ta ).

W zdaniach tych składowe frazy lub zdania poboczne traktowa

ne są jako odrębne frazy lub zdania kwalifikujące. W przypadku 

gdy fraza lub zdanie występuje po nazwie własnej ( 1 ), nazywa się 

TO kwalifikacją alrybutywną, a po nazwie pospolitej - kwalifikacją
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ograniczającą. W рггуtoczonych zdaniach mamy do C2ynienia; w zdanin 

(1 ) z postkwaliflkacją atryhu^wną wyrażoną za p»omocą zaimka względ

nego "which"j w zdanin (2 )  ze ztożon3rm modyfikatorem wyrażonym przy

miotnikiem i frazą przyimkową, a w zdanin (3 )  z postmodyfikacją wpro

wadzaną przez zaimek względny "whose" (dopuszcza się także użycia 

zaimka "w here").

Opis formalny zdania ( i j ,  w którym zdanie poboczne ma znaczenie 

"Smith holds (okręg wyborczy -  X )"  w ję2yku D&Qs jest następujący: 

the-1-qnal (X , true -  the seat), сгуИ ^smith’ is qual (X, okręg wybor

czy, (id»*X, członek, k «»Y )).

O^ńs zdania ( 3 )  składa się z dwu części: "(o soba :X l) is  54", czy

li w D&Qs ^5 4 ’ is qual ( Y l ,  osoba (w iek=Y l, id=Xl)) oraz'whose member" 

lub "the member for constituency:X2“, czyli X2 is funct (Y2. the-l« 

-q u a l)X l, okręg wyborczy (id«»Y2, członek -  X l ) .

Pełna interpretacja formalna zdania zawiera następujące wyrażenia 

języka D&Qs: 

the-1-qual X2 

true 

&

X2 is funct /Y2

the-1-qual (X l, okręg wyborczy (id«Y2, członek -X l ) )  

is qual (Y3, ^54^ is qual Y l ,  osoba (wiek •» Y l ,  id «Y 3 )).

W przypadku załamania się realizacji programów związanych z któ

rymkolwiek z etapów lub z którąkolwiek z procedur analizy słownikowej 

Tub składniowej z powodu niemożności wyszukania w bazie danych atry

butów relacji lub samej relacji QPROC zwraca się do użytkownika z py

taniem "I must have missunderstood your question?" (Chyba źle zrozu

miałem twoje pytanie?), co oznacza konieczność sprecyzowania polece

nia przez użytkownika systemu. Analogiczną reakcję systemu przewi

dziano przy korekcie ortografii niezbędnej z powodu zwykłych błędów 

przy pisaniu pytania na klawiaturze terminala. Użytkownik posługuje 

się wyłącznie językiem naturaln3rm ze wskazanymi wyżej ogranicze

niami, nie znając zupełnie formalizmu D&Qs, ani zasad analizy se

mantycznej i syntaktycznej wyrażeń. Podstawą sprawdzenia poprawności
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ortograficznej pytań jest wykaz słów należących do słownika QPROC, 

określony w przytoczoignm schemacie moduhi QPROC jako analizator 

leksyki.

Przedstawiona charakterystyka głównych zasad i procedur umożli

wiających użytkowanie modułu komunikacji z systemem informacji stano

wi przykład ilustrujący kierunki prac nad przetvx'arzaniem języka natu

ralnego, ułatwiających dialog człowieka z systemem faktograficznym. 

Szczegółowy opis QPROC oraz innych modułów o podobnych funkcjach 

wykorzystywanych dla porównania jest opatrzony szeregiem warunków 

i wyjaśnień świadczących, iż autorzy omówionego projektu są świadomi 

ograniczeń zaproponowanego rozwiązania w zakresie środków lingwi

stycznych i logicznych. Głównym подтип projektu QPROC jest oprogi'a- 

тIюwanie w języku PROLOG, reprezenPającym nową grupę języków pro

gramowania, przeznaczonych do wykonywania operacji logicznych w 

odróżnieniu od starszych języków typu FORT^AM czy COBOL, służą

cych do celów obliczeniowych. Na aparat logiczny i lingwistyczny skła

dają się, jak to podkreślano w artykule, klasyczny rachunek predyka

tów, licząca około 80 lat teoria deskrypcji Russela i prawie 20-letnia 

gramatyka prtypadków Fillmore'a . Opracowane programy i zasady anali

zy składniowej modułu QPROC i innjch analogicznych projektów są już 

jednak dostępne na zasadach komercyjnych na rynku informacyjnym. Au

torzy tych projektów przewidują, że w najbliższym czasie będą one roz

wijane, tak że możliwe będzie ich łączenie i wybiórcze wykorzystywa

nie w sieciach teleinformatycznych. Należy także zauważyć, że omówio

ny w artykule przykład struktury modułu komunikacji z użytkownikiem 

ilustruje złożoność i pracochłonność zadań związanych z automatycznym 

przetwarzaniem jętyka naturalnego nawet w ograniczonym zakresie.
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R E C E N Z J E  I O M Ó W I E N I A

SŁOWNIE SEMANTYCZNY JĘZYKA ROSYJSKIEGO^

Rozwój współczesnej leksykografii jako dziedziny lingwistyki sto^ 

sowanej opiera się na podstawach teoretycznych tworzonych przez hada« 

nia w zakresie semantyki i gramatyki języka naturalnego oraz w zakre-,

Sie sztucznych informacyjno»wyszukiwawczych, stosowanych w systemach 

informacji i pełniących między innymi funkcję metainformacyjną względem 

tekstów języka naturalnego. Słownik języka naturalnego staje się w zwią» 

zku z tą funkcją nie tylko rejestrem jednostek leksykalnych lecz także 

narzędziem opisu modelu semantycznego tego jętyka, ułatwiając3an po» 

znawanie procesów rozumienia i generowania tekstów. Wzbogacanie tra» 

dycyjnej funkcji słownika, polegającej na wyjaśnianiu znaczeń wyrażeń 

języka naturalnego, o funkcję metajęzykową nabrało szczególnego znaczenia w 

związku z pracami nad automatycznym przetwarzaniem tekstów języka 

naturalnego, wymagającymi posługiwania się precyzyjnym opisem znaczeń 

wyrażeń jętykowych, interpretowanych przez programy komputera w pro» 

cesach automatycznego przekładu lub w innych transformacjach tekstów. 

Słomniki przydatne do tych celów powinny zawierać definicje wyrażeń 

sformułowane za pomocą specjalnego metajęzyka, podające znaczenia tych 

wyrażeń oraz wskazujące związki znaczeniowe z innymi wyrażeniami. Ta» 

ki metajęzyk, często nazywany metajęzykiem semantycznym, dla podkre» 

ślenia jego związku z polem semantycznym języka naturalnego, opiera się 

na zbiorze elementarnych cech semantycznych (nazywaiych semami, mnóż» 

nikami semantycznymi, komponentami semantycznymi, dyferencjalnymi ce-

 ̂ Opracowano na podstawie; KARAULOV Ju,N., MOL0ANOV V. I . ,  
AFANAS E V V . A . ,  MICHALEV N . V . ,  Russkij semantićeskij s lovar'. 
Moskva: Nauka 19^2, 564 s.
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chami semantycznymi, znacznikami semantycznymi, klasyfikatorami seman»

tycznymi, funkcjami leksykalnymi, znaczeniami elementarnymi), innożli-

wiających przedstauńcnie znaczeń wyrażeń jako uIюrządkowdnych zbio™
2

rów tych cech . Dlatego też słowniki zawierające wyrażenia zdefiniowa

ne za pomocą pewnego metajęzyka semantycznego nazywane są słownikami 

semantycznymi.

Podobne założenia przyjęli autorzy prezentowanego "Słownika se

mantycznego języka rosyjskiego", koncepcja budowy którego powstała 

niemal dwadzieścia lat temu w związku z pracami nad słownikienj-mi- 

nimum języka rosyjskiego dla cudzoziemców, w których wykorzystywano 

definicje istniejących wówczas dwu słowników języka rosyjskiego pod
w 3red. D .N , U?akova i pod red. S. I .  Ozegova . Celem podjętych następ

nie prac jest opracowanie tezaurusa języka rosyjskiego przydatnego w 

automatycznym przetwarzaniu tekstów oraz przy porównywaniu definicji 

różnych słowników. Podstaw  teoretyczne tak zamierzonych prac tworzj^ł 

jeden ze współautorów "Słownika semantycznego języka rosyjskiego”

Ju.N. Karaulov, autor szeregu prac w zakresie leksykografii^.

Na dotychczasowe rezultaty prac składają się wymieniony "Słownik 

semantyczny ję ^ k a  rosyjskiego" oraz "Słownik frekwenc3'̂ jny mnożników 

semantycznych języka rosyjskiego", pełniący funkcje pomocnicze w bu

dowie tezaurusa i omawianego "Słownika semantycznego". Przystępując 

do budowy słowników autorzy przyjęli założenie, że pole semantyczne 

słownika jest dyskretne, -czyli że możliwe jest jego przedstawienie za 

pomocą skończonego zbioru elementarnych cech semantycznych, listó. 

kombinacji których jest nieskończona, co stanowi o produktywności 

planu treści języka naturalnego. Dstalenie zestawu takich cech nie

APRESJAN Ju.D. Definiowanie znaczeń leksykalnych jako za
gadnienie semantyki teoretycznej. W : Semantyka i słownik. Red. A. 
Wierzbicka. Wrocław 1972.

^ KARAULOV Ju.N. LingvistiJeskoe konstruirovanie i tezaurus 
literaturnogo jazyka. Moskva: Nauka 1981, 383 s.

^ KARAULOV Ju.N. ObSJaja i russkaja ideografija. Moskva; 
Nauka 1976, 355 s.

KARAULOV Ju.N. Analiz matejazyka slovar^ja s 1юто5?1и 
evm. Moskva; Nauka 1982, 9ń s.
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zostało г- jak wiadomo zrealizowane dla żadnego ję ^ k a  naturalnego, 

ponieważ jedną z najważniaja^ch trudności stanowi samo wydzielenie 

cech semantycznych. Świadczy o tym także cytowana wyżej terminolo

gia używana w literaturze przedmiotu. W pracach nad budową słowni

ków semantycznych języka rosyjskiego taką elementarną cechę planu 

treści języka nazwano mnożnikiem semantyczn3rm, zdefiniowanym jako: 

"każde pełnoznaczne słowo występujące w prawej części słownika ob

jaśniającego (artykule hasłowym)". Stwierdzono równocześnie, że do 

•ustalenia istnienia związku znaczeniowego m ięd^ dwoma słowami ha

słowymi w ystarcz  wystąpienie w ich definicjach jednego wspólnego 

słowa (mnożnika semantycznego). Założenie to wymaga komentarza, 

ponieważ rzutuje ono na zastosowaną technikę budowy słowników (o- 

■publikowanego i planowanego), na ich zawartość i strukturę.

1 . Termin "mnożnik semantyczny" (lub którykolwiek z jego u- 

mownych ekwiwalentów) oznacza elementarną, niedefiniowalną jednost

kę słownikową metajęzyka sem^antycznego, mającą swoją jednoznaczną 

interpretację. Umożliwia to jej stosowanie do opisu znaczeń wyrażeń 

nieelementarnych języka naturalnego, na podstawie reguł gramatyki 

danego metajęzyka.

2. Ustalenie zbioru elementarnych jednostek znaczeniowych me

tajęzyka semantycznego może odbywać się przez analizę i wybór mini

malnych opozycji znaczeniowych między wyrazami języka naturalnego 

(cech dystynktywnych) -  na prtykład "męski-żeński", "ludzki-zwie

rzęcy" - które zakodowane w odpowiedni sposób stają się wykładni

kami kategorii semantycznych. Wykazy takich kategorii często opra

cowywane są także na zasadzie intuicyjnej, wspomaganej badaniami 

statystyczn3'mi wystąpień tych kategorii, co prowadzić może do niekon

sekwencji i błędów w interpretacji znaczeń wyrażeń nieelementarnych. 

Wiąże się z tym problem przyjęcia jako podstawy metodologicznej 

konkretnej interpretacji "znaczenia". W omawianych pracach towarzy

szących budowie słowników semantycznych mówi się równocześnie o 

definiowaniu słów i pojęć przez zbiory skojarzonych z nimi słów 

wprowadzonych do uprzednio opracowanych słowników tradycyjnych,

co świadczy o opieraniu się głównie na asocjacjonistycznej interpre-

157



tacji znaczenia, pozostawiającej znaczną dowolność w nstalanin poj^ć 

i ich skojarzeń.

3. Sfonmiłowanie, według którego wykładnikiem elementarnej cechy 

semantycznej może być każde słowo pod warunkiem jego wystąpienia w 

definicji słownikowej, stanowi zaprzeczenie zasadzie jedno-jednoznaczne» 

go przyporządkowania jediiostce leksykalnej metajęzyka semantycznego 

dystynktywnej cecły znaczeniowej. Oznacza to także przyjęcie za jed

nostki tego metajęzyka wyrażeń nieelementarnych przy równoczesnym 

braku kryteriów treściowych do ich wyróżnienia.

AutOTty omawianego "Słownika semantycznego" świadomi są x>otrze- 

by oparcia opisu znaczeń definiowanych na zbiorze uporządkowanych ka

tegorii semantycznych, tworzących pewien model rzeczywistości x>ozaję- 

zykowej nazywany "obrazem świata w tezaurusie" ("tezaurusnye znanija 

o m irę"). Stwierdzają równocześnie, że problem ten został praktycznie 

wyłączony z rozważali i rozwiązany fragmentarycznie. Próba wypraco

wania schematu klasyfikacyjnego, przydatnego w definiowaniu wyrażeń 

jętykowych za pomocą włączonych do tego schematu kategorii nazwanych 

dziedzinami i fasetami, nie dostarczyła jeszcze, ich zdaniem, rezulta

tów satysfakcjonujących. Początkowo jako podstawę wypracowania takie

go schematu przyjęto rozwiązanie ze słownika języka hiszpańskiego 

J. Casaresa , w którym zastosowano wykaz З8 dziedzin nauki, gospodar

ki i kultury, służących grupowaniu definiowanych jednostek leksykalnych. 

Wykaz ten nie może być uznany za zbiór kategorii semantycziych. Wy

korzystując doświadczenia z prac nad wskazanym słownikiem języka 

hiszpańskiego stworzono nowy schemat klasyfikacyjny, uwzględniający 

zasady światopoglądu materialistycznego i marksistowskiej metodologii 

nauk. Schemat zawiera dwanaście bloków tematycznych złożonych z 

kolei z faset, które następnie podzielono na dziedziny, nie omawiane 

jednak przez autorów. Ograniczymy się do przytoczenia jego dwu stop

ni podziału;
1 . Forma istnienia materii;

Czas. Ruch. Przestrzeń. Własności. Rozwój. Stosunki, relacje.

Energia. Stan. Forma, budowa.

CASARES J. Diccionario ideológico de la  langua espanola. Bar. 
celona 1975, '
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2. Milcro św iat fizyс zny:

Nomenklatura. \Wlasności. Procesy, zjawiska.

3. Mikroświat biologiczny:

Nomenklatura. Własności. Procesy, zjawiska.

Д. F lora: j

Nomenklatura. Wspólnota. Struktura. Własności, forma budowy. 

Procesy, zjawiska.

5. Fauna: -

Nomenklatura. Własności. Procesy, zjawiska.

6 . Człowiek jako istota żywa:

Odżywianie, Anatomia. Fizjologia. Medycyna.

7. Człowiek jako istota rozumna;

Potrzeby. Psychologia. Myślenie. Świadomość.

8 . Człowiek jako istota społeczna:

lndywidu\im (jednostka). Stosunki społeczne. Rodzina. Naród, 

państwo, typy osadnictwa. Instytucje społeczne.

9. Człowiek jako istota twórcza:

Praca. Wykształcenie. Obyczaje. Prawo. Język. Sztuka, kultxira. 

Nauka. Technika. Przem3'^sł. Rolnictwo. Pozostała działalność. 

Warunki bytowe. Religia, pseudonauka.

10. Ziemia jako obiekt:

Nomenklatura. Procesy, zjawiska. Budowa.

11. System słoneczny:

Nomenklatura. Własności. Procesy, zjawiska.

12. Makro świat:

Nomenklatura. Własności. Procesy, zjawiska.

Ponieważ schemat ten me został w praktyce wykorzystany przy or», 

ganizacji słownika jako bardzo ogólny i wymagający dopracowania, niece

lowe wydaje się jego szczegółowe omawianie z punktu widzenia poprawno

ści formalnej jego budo\iy. Autorzy przewidują, że główną funkcją słowni

ka może być hierarchizacja nadrzędnego słownictwa języka naturalnego, 

które obejmuje jednostki leksykalne nazwane deskryptorami .

^ Termin "deskryptor" jest tu rozumiany inaczej niż w teorii ję - 
tyków informacyjno-wyszukiwawczych.
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Technika budowy "Słownika semantycznego" przy wskazanych wyżej 

kryteriach wyboru "mnożników semantycznych" i niedoskonałości schema» 

tu klasyfikacyjnego sprowadziła się do:

I » opracowania metody kodowania słów uznanych za mnożniki seman» 

tyczne,

-  badania statystyki wystąpień słów w definicjach słowników S.I .  0 »  

Segova 1 D.N.  Ulakova, uzupełnionych analizą artykułów z tr^dziestu  

numerów gazety "Prawda".

Kodowanie elementarrych jednostek znaczeniowych jest ważnym 

punktem każdej pracy nad metajęzykiem cech semantycznych. W omawia» 

nym "Słowniku semantycznym" status mnożnika semantycznego mógł być 

w zasadzie przyznany każdej slowoformie,\która wystąpiła w definicji. 

Technikę kodowania slowoform określono jako "leksykalizację" dla za

znaczenia abstrahowania w pracach od aspektu syntaktycznego definicji, 

co nie wydaje się zasadne. Przy jej stosowaniu nie uwzględnia się bu

dowy morfologicznej słowoformy, odcinając końcówki fleksyjne wraz z 

częścią rdzenia. W rezultacie pozostaje część słowoformy nazywana 

quasi-podstawą (kvasi-osnova) zbliżona formalnie do hiperleksemu , 

stanowiąca formalny Identyfikator słowa, czyli kod mnożnika semantycz

nego w rozumieniu autorów. Dla rozróżnienia słów należących do jed

nej rodziny słowotwórczej, np. bolezn' (choroba), bol'noj (chory), 

bo i' (boi), wprowadzono quasi-pod stawy bo i' ( l )  i bo i' (2 ,3 ). Jed

nakże ponieważ w części opisowej słownika nie podano formalnych kry

teriów wydzielania quasi-pod staw, można przypuszczać, że kodowanie 

slowoform odbywało się raczej według zasad intuicyjnych. Podkreślono 

jedynie, że kierowano się przy t^m dążeniem do:

-  minimalizacji liter w kodzie (quasi-podstawie),

.  uzyskania segmentu o maksymalnej zdolności dyferenc3rinej,

-  zapewnienia jednoznaczności quasi-podstaw przy ich dekodowaniu.

Kodowaniu poddaino definicje Ц tys. słów, które następnie bada

no statystycznie. Do tych celów sformułowano progi wystąpień quasi- 

-podstaw, niezbędne do ustalenia grup słów nadrzędnych znaczeniowo.

Hiperleksem -  zbiór leksemów jednordzeniowych jednej lub wie
lu części mowy związanych relacją transformacji.
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nazwanych dcsTa^qitoraml i wykorzystywanych dalej Jako środek огда- 

nizacji leksyki włączone*.] do "Słownika semantycznego". Zakres często

ści wystąpień quasi-podstaw podzielono na trzy strefy;

-  strefa relewantności o częstotliwości wystąpień qnasi-podstaw 1-6,

zawierająca Z875 jednostek,

-  strefa przejściowa, o częstotliwości wystąpień 7-14, zawierająca

503 jednostki,

-  vstrefa deskryptorów, o częstotliwości wystąpień 15-69, zawierająca

183 jednostki.

Z kodowanych definicji wyłączono jednostki uznane za tak zwane 

mnożniki zerowe, które według autorów intuicyjnie trakpije się jako 

słowa o wysokitn prawdopodobieństwie wystąpień poza granicą strefy 

deskryrptorów -  na przykład ogół, sposób, miejsce, wielkość, własność 

oraz przyimki, spójniki i zaimki. (Mnożniki zerowe powinny właściwie 

stanowić wykładniki kategorii semantycznych). Równocześnie każde słowo 

kodowano w definicji jako własi\y mnożnik. Użycie wspólnych quasi-pod- 

staw w definicji słów stanowiło podstawę stwierdzenia związku znacze

niowego między tymi słowami. Tę część opracowania realizowano za 

pomocą 22 programów komputera. W rezultacie powstał najpierw słow

nik frekwencyjny mnożników semantycznych (quasi-podstaw) ułożony we

dług ich malejącej częstotliwości oraz alfabetyczny indeks quasi-pod- 

staw. Słownik frekwencyjny zawiera 5526 jednostek. Każda z nich 

jest opatrzona numerem porządkowym, liczbą wskazującą wszystkie 

jego wystąpienia oraz liczbą wskazującą jego wystąpienia w zbiorze 

deskryptorów i zbiorze przejściowym. "Słownik frekwencyjny" posłu=. 

żył do wygenerowania "Słownika semantycznego" zawierającego 1O6OO 

słów, wśród których 1 600 stanowią jednostki nadrzędne (deskr3rptoiy), 

w iją c e  i grupujące pozostałe 9 000 słów. Docelowy tezaurus języka 

rosyjskiego ma składać się z czterech części (w ejść):

1 ) wykaz deskryptorów wraz z ich wzajemnymi powiązaniami, 

na2tywany "Od pojęcia do pojęcia" w myśl założenia, że deskiyptory 

reprezentują pojęcia, a"nie zbioty elementarnych jednostek semantycz

nych;
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2) wykaz deskryptorów wraz z przypórządkowanyrd im mnożnikami 

(qnasi=podstawami), nazywany "Od pojęcia do znakti", (znakami są 

quasi-podstawy) j

3 ) W5̂ kaz quasi-podstaw i związanych z nimi deskryptorów, nazywa

ny "Od znaku do pojęcia";

a ) indeks permutacyjny quasi-podstaw, nazwany "Od znaku do zna

ku".

Opublikowany obecnie "Słownik semantyczny języka rosyjskiego" 

stanowi realizację części "Od pojęcia do znaku". Część pierwsza nie 

została opracowana z powodu wspomnianych wyżej probłemów ze schema

tem klasyfikacyjnym i przypuszczalnie nie adekwatnością stosowanych 

środków analizy znaczeń słów. Części trzecia i czwarta istnieją jedy

nie w wersji maszj'^nowej. W opubłikowanym "Słowniku semantycznym" 

przedmiotem definicji są deskiyptory, czyli słowa o częstotliwości 

wystąpień większej niż 6. Artykuł słownikowy ma następującą strukturę:

-  numer deskryptora, tekst deskryptora,

-  wykaz quasi-podstaw (mnożników semantycznych) związanych z danym 

deskiyptorcm uporządkowanych według rosnącej częstotliwości wystąpień;

-  liczba słów włączonych do danego artykułu również zawierających 

mnożniki danego deskryptora;

-  wykaz słów przyporządkowanych deskrjrptorowi opatrzonych następują

cymi wskaźnikami: liczba mnożników semantycznych użytych w defini

cji danego słowa, numeiy mnożników semantycznych deskryptora (wy

mienionych na początku artykułu) zbieżne z mnożnikami danego słowa.

Na przykład artykuł słownikowy deskryptora "informacja" przed

stawia się następująco:

Mnożniki semantyczne: ł .  osved-l, 2. info»2, 3. vospri-l2 , A. mi- 

-12, 5. proces-l2 , 6. sveden-lA, 7. okruz-l8, 8. soob??-2l, 9. 

polozen-2A, lO. sostoja-25, 11. ?el-59.

Liczba słów włączonych do artykułu deskryptorowego -  З8 

Vosstanavlivat' 12 9, lO Postavit' 28 x 9,Ю

Dejstviteinost' lA it A ,7,9, Presskonferencija 12 н 2

Der5at' 29 9, Ю Post l5 x 5,11

Informacija 12 *  1 ,2 ,3 ,A ,5,6 Signal 12 rt 6,8
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Organi^eskij 12 it A, 11 Soob?cit' 8 at 6 ,8

Podgotovka 12  it 3 ,8 Spravit'sja 10 at 1

PosvjaSCenie Ц at 1 Jazyk 36 at 2

Prepodavat' 7 Jt 6 ,8 DAi?enle 29 at 4,5,9,10

Razvitie l 6 *  5, lO Belo 26 at 5,9

Svet 24- «  3,4,7 Zastat' 6 at 9, lO

SlySat' 9 «  3,6 O b 'javit' 8 at 6 ,8

Sostojat' 9 9, lO Podgotovit' 11  X 3,8

Ćustvo l3  3,7,10 Posvjatit' 7 at 1

Vyjti 26 at 9,10 Process l2 at 5, lO

Delat* l 8 at 9 , l 0 Svedenija 7 6 ,8

M ir 37 4,11 Skuka lO at 7, lO

Ostavit' 19 9 ,l0 Sostojanie Ц  at 9 ,l0

Położenie 28 at 9 ,l0 ' Figura 36 X 9,11

Budo'Wa "Slo'WTiika semantycznego języka rosyjskiego”, omówionego 

w powiązaniu z inn3oni opracowaniami powstafymi w ramach wieloletnich 

prac leksykografieznych, była niewątpliwie przedsięwzięciem ambitnym 

i pracochłonnym. Mając na uwadze dorobek leksykografii radzieckiej, 

reprezentowanej między Innymi przez znane prace Ju. Apresjana,

A .K . Źolkovskiego, I .A .  Mel'cuka, S .E . Nikitiny poświęcone zagad. 

nieniom budowy semantycznych modeli tekstów języka naturalnego oraz 

metajęzyków semantycznych do prac leksykografie znych, można było 

oczekiwać, że omówiony słownik będzie stanowić rozwiązanie interesu

jące metodologicznie i praktycznie, przydatne w procesach interpre

tacji i generowania tekstów przez komputery. Jednakże sprowadzenie 

interpretacji "mnożnika semantycznego" do uproszczonego zapisu do

wolnej słowoformy języka naturalnego pozbawiło pracę faktycznie ele

mentu analizy semantycznej i sprawiło, że "Słownik" stanowi raczej 

rejestr słów występujących w definicjach innych słowników języka ro

syjskiego.

Elżbieta Artowicz
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MIKROKOMPUTERY W BIBLIOTEKACH

Sprawa zastosowań mikrokomputerów w bibliotekach jest ostatnio 

przedmiotem wielu publikacji. Jedną z nich jest amerykańska książka
g

pt. "Mikrokomputeiy w bibliotekach" , będąca rezultatem badań przepro.

wadzonych w Simmons College Graduate School of Library and Informa.

tion Science, Boston, Massachusetts. Szkoła ta zorganizowała w latać

I98I - I 982 "Institute on Microcomputers in L ibraries", w ramach które
«

go przeprowadzono badania dotyczące zastosowań mikrokomputerów w 

bibliotekach różnego typu. Celem badań było ustalenie, do jakich celów 

najchętniej stosuje się mikrokomputery w bibliotekach i jakie problemy 

są z tym związane.

Książkę rozpoczyna krótki wstęp, po którym w pięciu rozdziałach 

opisano zastosowania mikrokomputerów w bibliotekach. W trzech dodat« 

kach przedstawiono warsztat badaii. Ponadto tekst uzupełniono słownie? 

kiem terminów i bibliografią przedmiotu. Książka jest pracą zbiorową 

l5 autorów'. Trzech z nich to pracownicy Simmons College, którzy 

zorganizowali i przeprowadzili badania. Pozostali autorzy to specjali» 

ści w zakresie mikrokomputerów z różnych instytucji amerykańskich, 

m.in. z Uniwersytetu Harvard, OCLC, Inc., Brown University w Pro. 

vidence i różnych bibliotek.

W rozdziale pierws^m  pt. "Ogólne wprowadzenie do problemayk: 

mikrokomputerów" (General Introduction to Microcomputers) przedsta. 

wiono ogólne informacje o mikrokomputerach, ich historię, rozwój, bu. 

dowę i zasady działania.

Mikrokomputery pojawiły się na początku lat siedemdziesiątych. 

Jednakże, prawdziw3'̂ przełom dokonał się w 1977 roku, kiedy pojawiły 

się mikrokomputery typu Apple 11, Commodore PET i Radio Shack TRS 

- 8 0 . Dokonafy one rewolucji w przemyśle komputerowym. W 1983 roku 

4.9 producentów amerykańskich produkowało już 149 różnych modeli mi

krokomputerów i liczby te stale rosną. Kolejne etapy w rozwoju mikro

g
MICROCOMPUTERS in L ibraries. Ed. by Ching-chih Chen, 

Stacey E. B ressler. Wyd. 3 uzup. New York: Neal-Schuman Publi
shers, Inc. 19 8 3 , 259 s.
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komputerów dokonyw iły się przede wszystkim w sferze pojemności pa., 

mięci operacyjnej, tj. od 128 KB w 1977 roku do 54Л KB w roku 1982. 

Pojemności te pozwalały na rozwiązywanie skomplikowanych operacji, 

poprzednio możliwych do wykonania jedynie przy użyciu dużych maszyn 

elektronicznych. W kwietniu 1982 roku Fortune Systems Ćorporation 

w San Carlos, Kalifornia, wyprod\ikowala komputer z wbudowaną pa™ 

mięcią operacyjną o pojemności 128 KB z możliwością rozszerzenia 

pojemności do 1 megabajtu (Random Access Memory ™ R AM ).

Głównym elementem każdego mikrokomputera jest jednostka cen

tralna (Central Processing Unit -  C P U ), która wykonuje ponad milion 

operacji na sekundę. Poza jednostką centralną mikrokomputer posiada 

urządzenia wejścia /wyjścia (input / output -  l/o) oraz pamięć operacyj

ną (high speed memory). W pamięci tej przechowuje się dane oraz in

strukcje dla komputera, tj. programy. Kiedy do pamięci wprowadzi się 

program, komputer przekazuje go do jednostki centralnej w celu wyko

nania. Pojemność pamięci operacyjnej może być zwiększana przez pa

mięć masową (mass storage), tj. dyski, taśmy magnetyczne itd. Prze

chowuje się w niej dane i programy, które nie są używane w danym 

momencie przez jednostkę centralną. Wszystkie dane przechowywane w 

pamięci operacyjnej, jednostce centralnej i pamięci masowej mają cha

rakter numeryczny (cyfrowy). W książce omówiono historię rozwoju 

i zasady działania pięciu generacji maszyn cyfrowych.

Następnie przedstawiono budowę i zasady dzialatiia oprogramo

wania mikrokomputerów, tj. język maszyny, assembler, języki progra

mowania, translatory, systemy operacyjne; omówiono zasady działania 

pamięci stałej (Read-Only-Memory -  ROM) i programy typu "firmware".

Oprogramowarńe mikrokomputerów podzielono następnie na cztery 

kategorie:

1. systemy operacyjne (operating systems, supervisors),

2. translatory (the language translators),

3. oprogramowanie usługowe (special utility programs),

4. oprogramowanie użytkowe (application programs).

Pierwsze dwa dostarcza zwykle firma produlcująca dany typ mi

krokomputera. Pozostałe dwa zamawia się najczęściej w wyspecjalizo-
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wanych firmach . ajumjących się produkcją oprogramowania mikrokomput 

rów przeznaczonego do wykonywania konkretnych zadań. W przypadku 

zastosowań mikrokomputerów w bibliotekach bardzo ważną rolę odgryw't 

właściwy dobór oprogramowania.

W części drugiej pt. "Hardware and Software" dokonano przeglą

du różnych typów mikrokomputerów oraz ich konfiguracji (monitory, 

drukarki, analizatory i syntetyzatory dźwięku, urządzenia graficzne, 

klawiatury, pamięci dyskowe), a następnie wskazano, jak nalety do« 

bierać sprzęt do biblioteki i jak zorganizować zakupy hardware'u. 

Przed podjęciem decyzji w tej sprawie nalety zorientować się, jaki 

jest oferowany sprzęt, poprzez oglądanie wystaw i prezentacji, zasięg, 

nąć rady bibliotek, które już używają sprzętu mikrokomputerowego o= 

raz przeprowadzić analizę kosztów.

W dalszej części tego rozdziału przedstawiono dostępny software 

stosowany w bibliotekach. Istnieją trsy rodzaje takiego oprogramowa" 

nia:

1) oprogramowanie standardowe (packaged software),

2 ) oprogramowanie modularne (modular software),

3 ) oprogramowanie specjalne (custom software).

Oprogramowanie standardowe nadaje się w bibliotece do wykony» 

Wania czynności biurowych i administracyjnych, np. programy sporzą

dzające listy płac, programy do prowadzenia księgowości, czy pro

gramy służące do redagowania listów i  ich adresowania. Cechą cha

rakterystyczną tych programów jest niski koszt i możliwość zastoso

wania tylko do czynności standardowych. Są one proste w obsłudze i 

łatwe do uruchomienia.

Oprogramowanie modularne pozwala na wprowadzanie niewielkich 

zmian w programach stćindardowych w celu dostosowania ich do spe

cjalnych potrzeb lub na samodzielne sporządzenie przez użytkownika 

krótkiego programu w celu wykonywania zadań specjalnych. Zarówno 

zmiany w programie standardowym, jak i samodzielne wykonanie takie

go programu przez użytkownika (bibliotekę) możliwe jest poprzez po

danie komputerowi schematu blokowego poszczególnych czynności, któ

ry komputer zamienia na program. Cechą charakterystyczną tego ro -
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dzaju oprogramowania jest dobre przystosowanie do potrzeb, średni 

koszt i inożliwość wprowadzenia dalszych zmian w celn dostosowania 

go do potrzeb.

Oprogramowanie specjalne stanowi specjalnie zaprojektowany pro

gram. dla danego celu, zamówiony najczęściej w wyspecjalizowanej fir

mie produkującej oprogramowanie do mikrokomputerów. Oprogramowanie 

to charakteryzuje się wysokim kosztem, idealnym dostosowaniem do po

trzeb, koniecznością dokonania specjalnej instalacji pi'ogramu l prze

szkolenia obsługi. W bibliotekach oprogramowania specjalnego wymaga 

zwykle automatyzacja procesu wypożyczeń, katalogowanie online lub 

obsługa informacyjna u^tkownika.

Z dostępnego na rynku oprogramowania, które można zakupić w 

celu zastosowania w bibliotece, omówiono programy typu "Visicalc", 

"W ord-Proces sing Software", "Database Management Software" oraz 

"Program Generation".

Pierwsze dwa programy są programami standardowymi. "Visicalc" 

jest programem standardowym pozwalającym na sporządzanie różnego 

rodzaju zestawień tabelarycznych, np. budżetu biblioteki w kategoriach 

wydatków, raportów finansowych, planowania budżetu itp. "W ord-Pro

ces sing Software" jest również programem standardowym dokonującym 

automatycznej redakcji tekstów, np. listów, tekstów naukowych itd. 

"Database Management Software" (D B M S ) jest programem służącym 

do sxx3rządzard.a różnych wykazów, np. osób w kategoriach wieku, 

płci, wysokości zarobków, adresów itp. Może on być stosowany w 

bibliotekach również do takich czynności, jak sporządzanie wykazów 

dokumentów, wydawnictw informacyjnych czy periodyków z podziałem 

na różne kategorie. Programy typu DBMS mogą być programami stan

dardowymi, modularnymi lub robionymi na specjalne zamówienie. Z 

kolei "Program Generation Software" jest programem modularnym po

zwalającym samodzielnie zbudować krótki program wykorzystując schemat 

blokowy czynności, na podstawie którego komputer sporządzi program do 

zadań specjalnych.

Na końcu tego rozdziału przedstawiono 32 firmy amerykańskie 

Wykonujące oprogramowanie do mikrokomputerów.
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w  części trzeciej pt. "Zastosowania mikrokomputerów" (Microcom^ 

puter Applications) przedstawiono zastosowania mikrokomputerów w ame» 

rykańskich bibliotekach akademickich, publicznych, szkolnych i specjal

nych. "Na wstępie tego rozdziału wymienia się i omawia ogólne zastoso

wania miki^okomputerów w przemyśle, szkolnictwie, handlu i gospodar

stwach domowych.

W bibliotekach akademickich mikrokomputery stosuje się do trzech 

typów czynności;

1) admindstracyino-binrowych,

2 ) opracowania dokumentów i czynności bibliograficznych,

3 ) obsługi czytelników.

W wymienidiych kategoriach nie daje się zauważyć jakiegokolwiek 

ujednolicenia sprzętu i oprogramowania. Przeciwnie, każda biblioteka 

dostosowuje rodzaj sprzętu i oprogramowania do własnych potrzeb. W 

książce omówiono kilka przykładów zastosowań mikrokomputerów do 

wykonywania różnych czynności w bibliotekach akademickich.

W bibliotekach publicznych mikrokomputery używane są w dwoja

ki sposób: są one dostępne w bibliotece w celu uczenia się ich obsłu

gi oraz do wykonywania czynności bibliotecznych: a) admimstracyjIЮ» 

-biurowych, b ) opracowania dokunientów i c) obsługi czytelników.

W bibliotekach szkolnych (school library media centers), w za

kresie czynności bibliotecznych, nńkrokomputery stosuje się w celu 

zorganizowania materiałów do nauki w szkole, zarówiao jako pomoc 

dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Jednym z programów stosowanych 

do tego celu jest tzw. "Materials Data Base", pozwalający na zewi

dencjonowanie wszystkich niezbędnych pomocy naukowych do naucza

nia poszczególnych przedmiotów, a nawet poszczególnych lekcji (te

matów). Uwzględnia się nie tylko dokumenty piśmiennicze, jak np. 

podręczniki, lektury szkolne itd., ale wszystkie pomoce naukowe, 

jakimi dysponuje szkoła (mapy, plansze, eksponaty itp .).  Biblioteka 

szkolna jest haturalnie również miejscem, gdzie uczeń może zdobyć 

wiedzę na temat obsługi mikrokomputerów i wypraktykować ją (tzw. 

computer literacy).
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w  bibliotekach, specjalnych najczęściej mikrokomputery stosuje się 

ЙО opracoivania i udostępniania czasopism, obsługi informacyjnej użyt

kowników i katalogowania. W bibliotekach tych stosuje się często kom

pleksowe oprogramowanie pod nazwą "Integrated Library Systems", 

pozwalające na wykonywanie wielu czynności; katalogowania, sporzą

dzania bibliografii i indeksów specjalnych, prac administracyjnych, wy- 

potyfczania itd.

ISIa końcu tego rozdziału przedstawiono lĄ  mnerykańskich firm kom

puterowych, które zajmują się zastosowaniem systemów mikrokomputero

wych w bibliotekach.

W części czwartej przedstawiono problem przygotowania kadry 

bibliotecznej do obsługi systemóv' mikrokomputerowych. Omówiono sześć 

różnych strategii szkolenia kadry oraz trudności związane z kolejnymi 

etapami tego szkolenia.

Wreszcie w części piątej omówiono sprawy planowania, określania 

potrzeb i podejmowania decyzji w zakresie zastosowań mikrokomputerów 

w bibliotekach. Czynniki determinujące tę decyzję, to; l )  dotychczasowa 

infrastruktura techniczna biblioteki, 2) potrzeby danego środowiska,

3 ) możliwości finansowe biblioteki.

We wnioskach stwierdzono, że w związku z rozwojem techniki kom

puterowej biblioteki należy lepiej przygotować do zastosowania kompute

rów w przyszłości. Z pewnością koszty systemów mikrokomputerowych 

będą spadać, natomiast użytkownicy będą żądać dostarczania im informa

cji w coraz krótszym czasie.

W dodatku 1. dokonano analizy porównawczej dostępnego na rynku 

sprzętu mikrokomputerowego. Przedstawiono 20 firm amerykańskich 

produkujących różne modele mikrokomputerów i porównano je m.in. w 

kategoriach pojemności pamięci operacyjnej, długości słowa i ceny. 

Załączono szereg ilustracji tego sprzętu.

W dodatku 2. omówiono ankiety na temat zastosowań mikrokompute

rów w bibliotekach, przeprowadzone w latach 1981-1982. Na ich pod

stawie ustalono listę zastosowań mikrokomputerów w bibliotekach, wśród 

których dominują zastosowania w zakresie; l )  automatyzacji procesu wy-
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pożyczeii, 2 ) kontroli bndżetu biblioteki, 3 ) opracowania czesopńsm,

4 ) katalogowania online, 5) gt'omadzenia zbiorów.

Bibliografia przedmiotu podzielona została na; czasopisma, ksią 

żki, artyktity, raporty techniczne i materiały z konferencji, W dzialt 

czasopism wyszczególniono 42 czasopisma amerykańskie poświęcone p 

blemom mikrokomputerów, w tym czasopisma poświęcone zastosowanie 

mikrokomputerów w bibliotekach.

Słowniczek terminów zawiera definicje ponad lOO terminów spec 

lislycznych związanych z problematyką mikrokomputerów.

"Na marginesie omawianej książld. warto dodać, źe zarówno w Si 

nach Zjednoczonych, jak i w Europie Zachodniej coraz popularniejsz 

staje się prywatne poradructwo w zakresie doboru sprzętu mikrokom] 

terowego i oprogramowania do różnych celów. Firmy takie, składając 

się z jednej luh kilku osób, badają najpierw dokładnie warunki i cel« 

do jakich ma być zastosowany system mikrokomputerowy, a następni* 

projekttiją i zakładają taki system. Zawód tego rodzaju nazywa się "i 

formation broker” .

Marta Grabowi

PkCGkAM ROZWOJU METOD 1 TECHNIK WYSZUKIWANIA  

RZECZOWEGO W USA

Problem dostępu rzeczowego (subject access) do dokumentów, 

tzn. wyszukiwania nie według ich cech formalnych lecz rzeczowych, 

jest od dłuższego czasu uważany za podstawowy w teorii SIW. Po» 

szukiwanie nowych języków informacyjno»wyszukiwawczych i ich wa» 

riantów, nowych metod i strategii wyszukiwawczych oraz możliwości 

łączenia wielu różnych metod w jednym procesie wyszukiwania (sto» 

sowanie różnego rodzaju kluczy wyszukiwawczych), a wreszcie autoe 

matyzacja tych procesów były tematem wielu konferencji i seminariów
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Jednym ze spotkań poś>vięconych tym problemom była konferencja 

zorganizowana przez Radę ds. Zasobów Bibliotecznych (ConncLl on L i

brary Resorirces) w Dubliińe w stanie Ohio (USA ) w dniach 7-9 czer

wca 1982 r .  Do udziału w konferencji zaproszono 23 naukowców zainte

resowanych tematem, praktyków i teoreiyków, reprezentujących różnego 

rodzaju instytucje: biblioteki naukowe i narodowe, szkoły bibliotekar

skie, agencje serwisów informacyjnych i baz danych, służby abstrak- 

towe i indeksowe itp.

Celem spotkania było ustalenie krótko- i długoterminowych zale

ceń prowadzących do udoskonalenia wyszukiv/ania rzeczowego w doku

mentacyjnych bazach danych przez osoby prywatrie i instytucje. W dys

kusji i referatach podkreślano ograniczenie tego tematu do wyszukwa- 

nia przez użytkownika końcowego, niewykwalifikowanego, a nie przez 

wyszkolonego dokumentalistę pośredniczącego w wyszukiwaniu. Poza tym 

ograniczono te zagadnienia głównie do wyszukiw'ania w bazach danych 

książkowych ^katalogach bibliotecznych}, choć czasami poruszane były 

problemy charakterystyczne dla wyszukiwania w czasopiśmienniczych 

bazach danych.

Wśród wszystkich uczestników rozesłano wcześniej trzy referaty, 

odczytane następnie w pierwszym dniu konferencji, a w drugim dnńi 

zaprezentowano cztery następne, mające służyć jako wprowadzenie do 

dyskusji. Po wysłuchaniu referatów i zakończeniu dyskusji uczestnicy 

w ramach czterech grup roboczych wyłonili podstawowe problemy i mo

żliwości ich rozwiązań w cztórech wyodrębnionych aspektach wyszuki

wania informacji: hasła przedmiotowe, klasyfikacje, basy danych i o- 

gólnie. Następnie opracowano zestaw prac (w formie zaleceń), które 

należy podjąć dla podniesienia jakości wyszukiwania rzeczowego. Prze

wodniczącymi poszczególnych grup zostali autorzy czterech dyskusyj

nych referatów. Wyniki prac poszczególnych grup (w sumie 40 zale

ceń i 7 założeń) zostały następnie przedstawione na spotkaniu ogólnym, 

przedyskutowane, scalone i poprawione, tworząc ostatecznie zestaw 6 

założeń i l6  zaleceń, które podzielono na krótkoterminowe (tzn. takie, 

które należy rozpocząć natychmiast a zakończyć przed upływem trzech 

lat) oraz długoterminowe (tzn. takie, które można rozpocząć nawet w
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Miskiej przyszłości, ale do ich zrealizowania potrzeba okresu dłuższe 

go mż trzyletni) i uporządkowano według ich znaczenia (priorytetu) .

Materiały z konferencji (referaty, dyskusje i wypracowane zale

cenia) zostaty opublikowane pól roku później . Przedstawiono dokładni 

przebieg spotkania (porządek dzienny konferencji stanowi dodatek A ) , 

scharakteryzowano uczestników (lista uczestników z adresami i instytu 

cjami, które reprezentują, stanowi dodatek B ) ,  podano pełny tekst jed 

nego z trzech referatów rozprowadzoitych przed konferencją (dwa pozc 

stałe opublikowano wcześniej, w materiałach podano tylko ich dane bi

bliograficzne) oraz teksty Д referatów dyskusyjnych (stanowią one roz 

dział drugi i trzeci).

Trzy referaty podstawowe wygłoszone w pierwszym dniu konferen 

cji dotyczą badań w zakresie dostępu rzeczowego w katalogach on-line 

w bibliotekach publicznych. Postulowano m.in. porzucenie ograniczenif 

wyszukiwania przedmiotowego tylko do elementów pól rekordu specjalni 

dla tego celu przeznaczonych (np. pole haseł przedmiotowych lub pole 

słów kluczowych); bardziej efektywne okazuje się zapewnienie możliwo 

ści przeszukiwania wszystkich pól rekordu w celu odnalezienia słowa 

kluczowego podanego przez użytkownika jako termin "v/yjściowy".

Tematy czterech referatów d3zskusyjnych, wygłoszonych w drugim 

dniu, były zróżnicowane. Pierwszy -  autorstwa L.J. Rather i M .K . 

Pietris -  dotyczył stanu w zakresie dostępu rzeczowego w opisach ka

talogowych Biblioteki Kongresu oraz- zawierał propozycje zmian mające 

na celu podniesienie jakości wyszukiwania. Tradycyjnym, głównym ełe. 

mentem opisu służącym jako klucz wyszukiwawczy w Bibliotece Kongre. 

su są hasła przedmiotowe wybierane z dwutomowego wykazu LCSH  

(L ibrary of Congress Subject Headings), dysponującego już dziewięcit 

ma wydaniami i trzema suplementami. Jednemu dokumentowi przeciętnie 

przydziela się 2,13 haseł przedmiotowych (z wyłączeniem działu Lite

ratura, który zaniża tę statystykę).

^ SUBJECT ACCESS. Report of a meeting sponsored by The 
Council on Library Resources. Dublin, Ohio, June 7-9 1982. Compi
led and edited by Keith W. Russell. Council on Library Resources, 
Inc., Washington, D .C ., December 1982.
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Innymi elementami dostępn rzeczonego w opisach Biblioteki Kon« 

gresu są symbole KBK (Klasyfikacji Biblioteki Kongresu), odzwiercie

dlające jednocześnie uporządkowanie dokumentów na półkach. Oprócz 

tego książki z zakresu medycyny posiadają poza ^mbolarni KBK także 

symbole NLM  -  Narodowej Biblioteki Medycznej (National Library of 

Medicine), a ok. lOO 000 książek rocznie katalogowanych przez Bi

bliotekę Kongresu posiada dodatkowo symbole KDD (Klasyfikacji Dzie

siętnej Deweya). Innym kluczem wyszukiwawcz\Tn może być dodawany 

do opisów katalogowych kod jednostki geograficznej, której dotyczy da

ny dokument.

Pomimo łych kilku możliwości dostępu rzeczowego Biblioteka cały 

czas pracuje nad wprowadzeniem nowych kluczy wyszukiwawczych oraz 

ulepszeniem metod wyszukiwania według kluczy już istniejących. Od 

kilku już lat Biblioteka dysponuje ^stemem \imożliwiającym wyszukiwa

nie według słów kluczowych w obrębie hasła przedmiotowego, znacznie 

rozszerzając w ten sposób liczbę punktów dostępu (kluczy wyszukiwaw

czych) w każdym opisie (w tradycyjnym katalogu kartkowym można łyło  

wyszukiwać tylko przez pierwszy wyraz w każdym haśle przedmiotowym). 

Planuje się rozszerzenie wyszukiwania według wszystkich słów kluczo

wych znajdujących się w' tytułach dokumentów, nazwach serii lub adno

tacjach (uwagach). Przew'iduje się zwiększenie liczby adnotacji (do 

tychczas występowały one tylko w 2-5% wszystkich opisów), umieszcza

jąc w tym polu m.in. spisy ti'eści dokumentów (adnotacje zawar- 

tościowe), abstrakty (streszczenia autorskie) lub nawet gotowe in

deksy przedmiotowe zaczerpnięte z katalogowanych książek. W przyszło

ści możliwe będzie wyszukiwanie według wszystkich slow kluczowych 

znajdujących się w opisach lub w polach dodanych do tych opisów, łą

cznie nawet z całym tekstem dokumentu. pr^padku poi symboli kla

syfikacyjnych (zarówno KBK, jak i KDD i NLM ) możliw'e będzie wy

szukiwanie według słów kluczowych znajdujących się w tekstach przed

stawiających znaczenie symboli w języku naturalnym, tzn. za pomocą od

powiedników słownych symboli.

Referat drugi -  wygłoszony przez Williama Mischo -  skupia się 

na trzech zagadnieniach mających wpływ na podniesienie wartości opi

sów dokumentów dla wyszukiwania rzeczowego.
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1. Wykorzystarie techniki on-line do -wysziikiwania według różnych 

elementów opisu, przy nżycin m.in. operacji wyszukiwawczych opartych 

na algebrze Boole'a , maskowania słów zaczerpniętych z tytułów, haseł 

przedmiotowych, nazw serii, spisów treści itp.^ katalog on-line umożli

wiający stosowanie wysoce wyrafinowanego dialogu użytkow'nika z syste

mem daje znacznie większą efektywność wyszukiwania rzeczow'ego dzięki 

wspomnianym już technikom wyszukiwawczym oraz środkom wspomaga

jącym, opartym na dotychczasowych wynikach wyszukiwania, np. wyświeU 

lanie odpow'iednich fragmentów wykazu liaseł przedmiotowych lub tablic 

klasyfikacyjnych w odpowiedzi na wysztikiwanie, podające zbyt małą lub 

zbyt dużą liczbę pozycji.

2. Udoskonalenie słowników wykorzystywanych do wyszukiwania 

rzeczow'ego, zorgaitizowanych i przedstawionych w formie całkowicie ma- 

stynow/ej, odzwierciedlających różnego rodzaju powiązania międty po- 

szczególn3Tmi hasłami, co stanowić będzie bardzo cenną pomoc dla użyt

kownika, zarówno przy tworzeniu zapytania wyjściowego, jak i później 

przy jego modyfikowaniu.

3. Rozbudowanie pól LCSH za pomocą dodatkowych haseł przed

miotowych lub deskryptorów (rozwiązujące problem braku wjczerpy- 

walności indeksowania) możliwe do wykonania kilkoma sposobami:

-  poprzez przydzielenie dodatkowych haseł przedmiotowych poszczegól- 

пзт pozycjom, tzn. zwiększenie liczby haseł przedmiotow3'ch 'prtypa- 

dając\'^ch na jeden tytułj

-  wprowadzanie terminów niekontrolowanych ze spisów treści i tekstów 

samych dokumentów,j

-  dodawanie do poszczególnych haseł deskryptorów z tezaurusów spe

cjalistycznych prty W3'kortystaniu specjalnie w tym celu opracowa

nych słowników przejściaI

-  dodawanie haseł przedmiotowych zaczerpniętych z iraiycn wykazów 

(systemów, bibliotek), np. z Hennepin County Subject Heading List 

lub z PRECIS.

Przeprowadzone przez P . Atherton badania eksperymentalne w Bi

bliotece Kongresu wykazaty, że wzbogacenie pól LCSH opisów dokumen- 

tów terminami zaczerprdętymi ze spisów treści i tekstów tych dokumen-
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tó-w znacznie podnosi efektywność wyszukiwania w systemie onr,line. Spo« 

wodowało to jednak podwojenie dhigoścCopisów (rekordów MARC) i 

zwiększenie czasu katalogowania rzeczowego średnio o 12 minnt na je

den tytuł, co podnosi koszt sporządzania tych opisóv/ (dotychczasowy 

koszt utworzenia opisu jednego dokumentu w Bibliotece Kongresu oce

niany jest na ok. lOO dolarów). Zaproponowano w'ięc rozwiązanie kom

promisowe, tj. wzbogacenie opisów przedmiotowych tylko dla wydzielo

nego podzbioru dokumentów biblioteki, uznanego za najcenniejszy z pun

ktu wadzenia wartości wyszukiwawczej, np. w bibliotece Iowa State 

University uznano za taki podzbiór wszystkie w'ydawnictwa informacyjne, 

jak słowniki, encyklopedie, wykazy, bibliografie, tabele itp.

Podobną praktykę stosują w'ielobazowe seinwisy informacyjne, np. 

Lockheed reklamuje możliwość kortystania z tzw. Superindeksu, który 

jest po prostu bazą danych zawierającą indeksy przedmiotowe i inne spi

sy pomocnicze zamieszczone na końcu ok. 500 książek, ocenionych jako 

szczególnie cenne wydawnictwa informacyjne.

Autorka trzeciego referatu -  Elaine Svenonius -  skupiła się na 

zagadnieniach w'yszukiwania według słów, terminów lub fraz (zarówno 

o składni naturalnej, jak i sztucznej) dokonywanego na różnych polach 

rekordu rozpatrywanych w powiązaniu z takimi zmiennymi jak:

a) obecne i przyszłe środki techniczne,

b ) dziedzina (zakres tematyczny) bazy danych,

c ) rozmiar (wielkość) bazy danych,

d) typ bazy danych (dokumentacyjna -  niedokurnentacyjna, bibliografi

czna -  pełnotekstowa itp .).

W czwartym referacie -  Pauline Cochrane (Atherton) omawia 

problem wykorzystania i przydatności klasyfikacji jako środka wyszu

kiwania rzeczowego, ograniczając go głównie do możliwości automatycz

nego przechodzenia (switching) z wykazów haseł przedmiotowych na sy

stemy klasyfikacyjne i odwrotnie.

Przydatność klasyfikacji do wyszukiwania rzeczowego już dawno 

wykazały liczne eksperymenty, przy czym najefektywniejsze wydaje się 

łączenie symboli klasyfikacyjnych z hasłami przedmiotowymi lub deskryp- 

torami, np. badania w Bibliotece Kongresu wykazały, że symbole KB К
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i KDD użyte w połączeniu z LCSH i słowami kluczowymi z tytułów dał^ 

w w^Tiiku wskaźnik konipletności sięgający lub przekraczający 90%. Naj« 

trudniejszy -  zdaniem autorki -  jest problem wyszukiwania w systemach 

złożonych z wielu baz (kartotek), z których każda dysponuje własnym 

indywidualnym JIW.

Pyskiisje рю każdym referacie dotyczyły różnych aspektów wyszu

kiwania rzeczowego, ale głównie akcentowano konieczność stosowania 

zróżnicowanych strategii wyszukiwawczych, uwzględniających indywidu

alne potrzeby użytkownika. Dotychczas najczęściej rozważano problem 

"rozszerzania" zapytania informacyjnego w celu zwiększenia kompletno

ści wyszukiwania, nie należy jednak zapominać i o metodach "zawęża- 

jacj'^ch" wyszukiwanie, jeśli postulowane w referatach wprowadzenie do

datkowych kluczy wysztjkiwawczych da w wyniku zbyt dużą liczbę doktimer 

tów nierelewantnych. Zawężenie wyszukiwania, tj. ograniczenie zbyt du

żej liczby dokumentów, uzyskać można za pomocą wielu sposobów, np. 

poprzez takie elementy charakterystyki dokumentu, jak data wydania, 

język, typ publikacji, sjunbole klasyfikacyjne itp. Bardzo cenne są u- 

rządzenia (środki programowe) dołączane do każdego terminala, infor

mujące w miarę poti'zeby o możliwościach ograniczenia wyszukiwania, 

jeśli prowadzi ono do zbyt dużej dla użytkownika liczby doktunentów. 

Uznano jednak, że w praktyce problem ograniczenia wyszukiwania nie 

jest tak trudny i częsty w katalogach on-llne jak problem poszerzenia 

wyszukiwania, które dało w wyniku zbyt mało "trafień". Na przykłati. 

w systemie M ELVYL (University of California), dysponującjon 750 000 

rekordów, aż 33% wyszukiwań nie dało w wyraku żadnego trafienia (re - 

lewantnego dokumentu), podczas gdy tylko 12% wyszukiwań dało ponad 

lOO trafień.

Systemy wyszukiwawcze dysponujące dwoma poziomami wyszukiwa

nia, jednym bardziej rozbudowanym, z większą możliwością "podpowia

dania" i kierowania użytkownikiem, drugim -  skromniejszym, są bardzo 

pr^datne ze względu na możliwość stosowania bardziej zróżnicowanego 

zestawu środków strategii wyszukiw'awciych.

W rozdziale szóstym przedstawiono 6 założeń dotyczących, wyszukiwa

nia rzeczowego w katalogach on-line bibliotek publicznych.
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Z a l o ż e n i ą

1. Slcwnictw'o systemu wyszukiwawczego opierać się będzie na wy« 

kazie haseł przedmiotowych Biblioteki Kongresu (LCSH L ist ).

2. Jest jeszcze za wcześnie, aby wypracować standardy i strategie 

wyszukiwania лл tego typu katalogach.

3. Biblioteki najprawdopodobniej będą wykorzystywać opis katalo

gowy sporządzony przez Bibliotekę Kongresu w takiej postaci, w jakiej 

go otrzymują, nie dążąc do podniesienia jego wartości wyszukiwawczej 

poprze'E wprowadzanie własnych zmian.

4. Optymalnym narzędziem wysztikiwania rzeczowego jest katalog 

on-line o dostępie publicznym wyposażony w skomplikowane programy u- 

możliwiające wyszukiwanie w języku naturalnym.

5. W ciągu najbliższych 5 lat rozwój środków technicznych i pro

gramowych umożliwi wprowadzanie zmian i modyfikowanie zbionu global

ne, a nie tylko w pojedynczych pozycjach, np. zmiana jednego słowa

kluczowego w słowniku spowoduje automatyczną zmianę we wszystkich
\

rekordach stosujących to słowo.

6. Katalogi będą miały możliwość poszukiwania według mniej i 

bardziej wyczerpujących, specjalnie zaprogramowanych procedur wy- 

szukiw awc zych.

Natomiast opracowane zalecenia podzielone są na 3 gi^py, dwie 

pierwsze o jednakowej wadze, różnią się tylko okresem realizacji 

(ki^ótko- i długoterminowe), trzecia obejmuje zalecenia uznane za 

mniej istotne (o mniejszym priorytecie).

Z a l e c e n i a  k r ó t k o t e r m i n o w e

1. Koordynowaniem prac dotyczących podniesienia wartości wy

szukiwania rzeczowego powinna zająć się Rada ds. Zasobów Biblio

tecznych; stutyc temu będą: organizowanie konferencji i seminariów 

na temat wyszukiwania rzeczowego, poparcie finansowe i organizacyj

ne dla badań dotyczących wyszukiwania w systemach on-line itp.

2. Utworzenie i rozpowszechnienie wykazu haseł przedmiotowych 

LCSH w formie maszynowej przystosowanej do bieżącego, regularnego 

uzupełniania.
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3. Wypracowanie sqrbkiego i sprawnie iJziałającego mechaniznm 

(zasad) współuczestniczenia wszystkich zainteresowanych bibliotek w 

tworzeniu haseł przedmioto\kych Biblioteki Kongresu i odsyłaczy niiędz 

nimi.

Л. Badanie sposobów wykorzystywania katalogów i baz danych pr 

różne kategorie u^tkowników i zapewnienie przepływu wyników tych b 

dań do projektantów systemów.

5. Poprawienie i wydrukowanie w LCSH sieci odsyłaczy typu ”si 

also” (zob. też) odzwierciedlającej powiązania hieraT'chiczne między 

hasłami.

6. Udzielenie poparcia wydawcy KDD .. Forest Press przy oprą. 

cowywaniu maszynowej postaci schematu klaąyfikacjynego KDD, zarówi 

tablic głównych z odpowiednikami słownymi i odsyłaczami, jak i indel 

sów.

7. Zbadanie, ocena i popieranie różnych form szkolenia użytków, 

ników.

Z a l e c e n i a  d ł u g o t e r m i n o w e

1. Prowadzenie badań mających na celu ustalenie i ocenę spo« 

sobów podniesienia wartości wyszukiwani.a rzeczowego za pomocą 

tworzonych w tym celu opisów bibliograficznych, np.

-  przy wzbogacaniu opisów c dodatkowe hasła LCSH (mogą być one 

uznane za drugorzędne i nie pojawiać się na kartach drukowanych),

-  przy dodawaniu do haseł deskryptorów zaczerpniętych z tezaurusóvy 

specjalistycznych (deskryptory te będą prawdopodobnie przejmowane 

przez Bibliotekę Kong,resu z opisów sporządzanych w ośrodkach 

specjalistycznych) ,

»  przy dodaniu elementów spisu treści lub indeksów przedmiotowych 

książek (zbadać możliwość przejmowania tych elementów w formie 

maszynowej bezpośrednio od wydawców),

-  wyróżnić kategorie dokumentów przeznaczone do głębokiego indek~ 

sowania, pp. wydawnictwa informacyjne, materiały z konferen

cji itp.

2. Ocena przydatności Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (КВК) 

opracowanej w formie maszynowej (s3nnbole, odpowiedniki słowne, in-
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deksy) dla azylkcwnikow katalogów. Jeśli wyniki wykażą znaczną przy^» 

datność klasyfikacji, należy opracować programy aktualizacji, wyszuki™ 

wania i wyświetlania tablic klasyfikacyjnych.

3. Opracowanie strategii przechodzenia z języka użytkownika po

przez język systemu Avyszukiwawczego na ję ^ k  opisów bibliograficznych 

(język indeksowania).

Zalecenia, uznane za niepriorytetowe, dotyczą głównie ulepszania 

LCSH oraz integracji LCSH z innymi słownikami JIW (tezaurusami, kla

syfikacjami) .

Ostatni rozdział publikacji zawiera doniesienie ze stanu prac pod

jętych w ciągu sześciu miesięcy od konferencji do wydrukowania mate

riałów. Bezi>ośrednio po zakończeniu seminarium zorganizowano spotka

nie części uczestników z przedstawicielami Biblioteki Kongresu, odpo- 

wiedzialn3Tmi m.in. za opracowanie rzeczowe. Celem spotkania było 

przedyskutowanie możliwości zrealizowania zaleceń bezpośrednio zwią

zanych z działalnością Biblioteki Kongresu.

Przegląd najnowszej literatuiy amerykańskiej wskazuje, że więk

szość zaleceń została albo^ całkowicie zrealizowana, albo jest w trakcie 

realizacji. Podjęto szereg badań i projektów, zorganizowano wiele kon

ferencji dotyczących wyszukiwania rzeczowego, w większości sponsoro

wanych przez Radę ds. Zasobów Bibliotecznych. Ocena krytyczna przy

datności LCSH wykazała, niestety, bardzo niski ^ziom  tego słownikaj 

stwierdzono, że LCSH "wyprowadza" raczej użytkownika z tematu niż 

"prowadzi" (kieruje) do niego (LCSH leads searchers out of the sub

ject, not into it ).  Przyczyną jest m.in. bardzo slaby poziom sieci od

sy łać^  (relacji między hasłami)^ .

W przypadku prac mających na celu wykorzystywanie do wyszuki

wania systemów klasyfikacyjnych główną uwagę skupiono na automaty

zacji KDD. Przyczyną tego zainteresowania było przede wszystkim to,

COCHRANE P . A . ,  MARKET К. Preparing for the Use of Q assL  
flcation in Online Cataloging Systems and in Online Catalogs. Infoimation 
Technology and L ibraries" Vol. 4-:l985 June No 2 s. 9 l - l l l «
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że ostatnie, dziewiętnaste wydanie KDD (z l979 r . )  zostało wydmkowi 

ne automatycznie techniką fotoskładu. Ułatwia to bardzo opracowanie 

wersji maszynowej KDD odpowiedniej do wyszukiwania w systemie MAR 

gdyż problem sprowadza się właściwie do konwersji danych maszynowy^ 

z jednego formatu na inig^. Prace te prowadzone są w ramach projektu 

badawczego zapoczątkowanego w 1984- r .  przez Dział Badawczy (Office 

of Research) OCLC, a wspierane przez wydawcę KDD Forest Press i 

Radę ds. Zasobów Bibliotecznych^^. W projekcie lym część rekordów 

z gotowego maszynowego zbioru reprezentującego KDD (tablice i indek, 

wykorzystano do wyszukiwania rzeczowego w trybie on«line oraz do wj 

świetlania fragmentów tablic przy formułowaniu instrukcji wyszukiwaw» 

czej przez użytkownika.

Przeprowadzone eksperymenty wykazały dużą przydainość klasyfi

kacji do wyszukiwania, podjęto więc decyzję, aby zaraz po zakończenii 

prac nad KDD rozpocząć analogiczne prace nad Klas;zflkacją Biblioteki 

Kongresu.
Ewa Chmielewska-Gorczyci

MIł;DZYNARODOWY INFORMATOR O OŚRODKACH BADAWCZO..

-DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH

12
"World Directory of Social Science Institutions to druga pub

likacja z serii "World Social Science Information Services". Pierw

szą była międzynarodowa bibliografia wydawnictw periodycznj/ch z za

kresu nauk społecznych ("World List of Social Science Periodicals" )j  

trzecią -  Infoimator o instytucjach świadczących usługi informacyjne, 

bibliograficzne i biblioteczne w zakresie nauk społecznych ("Selective 

Inventory of Information Services").

11 WAJENBERG A. MARC Coding of DDC for* Subject Retrieval.
"Information Technology and Libi’aries" Vpl. 2:1983 Sept. s. 2Л6-251.

12 WORLD Directory of Social Science Institutions. Wyd. 4. 
Paris: UNESCO 1985, XIV, 906 s. [S e r . ]  World Social Science 
Information Services (]NrJ 2.
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Seria "World Social Science Information Services" jest opraco

wywana przez UNESCO Social and Unman Science Uocnmentation Cen^ 

tre, przy współpracy International Committee for Social Science Infor

mation and Uocnmentation oraz Enropean Coordination Centre for Re

search and Docnmentation in Social Sciences. Wydawnictwa wchodzące 

w jej skład są przygotowywane na bazie danych systcmn DARE (PAta 

REtiieval Systems for Docnmentation in the Social a. Hnman Sciences) 

z wykorzystaniem możliwości antomatycznej redakcji tekstu i fotoskładi 

Wydruki są przejrzyste i łatwe do odczytania, choć -  jak to widać na 

przykładzie opisów polskich instytucji -  błędy literowe nie ngjeża do 

sporadycznych.

"World Directory of Social Science Institutions" jest międzynaro

dowym I'ejestrem insty^tucji działających na polu nauk społecznych. Są 

w nim wymienione zarówno instytucje o charakterze ściśle nankowo- 

-badawczym, jak i placówki zajmujące się dydaktyką, doskonaleniem 

zawodowym, bądź pełniące te i inne funkcje jednocześnie. Nie pomi

nięto organizacji zawodowych i towarzystw naukowych, któiych dome

ną są nauki społeczne. Ogółem uwzględniono l93l instytucji ze 105 

krajów, rejestrując stan na dzień l5 czerwca 1985 r .  Omawiane wy

danie 4- jest лоз^еггопе w stosunku do poprzedniego, które liczyło 

I9l3 opisów. Nie uwzględniono tych instytucji, o których dane nie 

były aktualizowane od Ю lat. Językiem publikacji jest język angielski, 

z tym że nazwy własne instytucji oraz ich akronimy są podawane za

równo w wersji anglojęzycznej, jak i w oryginalnym brzmieniu. Tylko 

przedmowa, spis treści oraz wykaz nazw danych, mogących wystąpić 

w charakterystykach instytucji, są przetłumaczone na języki francuski 

i hiszpański. W pierwszej kolejności wymienia się instytucje o charak

terze międzynarodowym i regionalnym. Jest ich 289. Następnie, w po

rządku alfabetycznym nazw krajów, pozostałe instytucje. W obrębie 

poszczególnych krajów zastosowano szeregowanie abecadłowe według 

nazw instytucji w brzmieniu oryginalnym. Zrąb główny rejestru uzu

pełniają trzy indeksy: nazw krajów, nazw instytucji i akronimów, naz

wisk osób sprawujących w nich funkcje kierownicze.

Kompletną charakterystykę instytucji tworzą następujące kategorie 

danych:
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« oficjalna nazwa (najczęściej podana w brzmienin oryginalnym, choć 

nie zawsze);

-  tłiunaczenie nazwy na język angielski;

-  nazwy synonimiczne lub/i akronim (akronimy);

- adres, kod teleksu;

- rok założenia;

- nazwisko osoby sprawującej w danym czasie funkcję kierowniczą;

-  liczebność personelu podana w rozbiciu na następujące giuipy: pracov 

nicy naukowi, pracov/nicy dydaktyczni, osoty ze służby informacyjne 

pracownicy administracyjni;

- nazwiska wyróżniających się, wybitiych pracowników naukowych dane 

instytucji;

-  nazwa instytucji macierzystej (w przypadkach instytucji nieautouomicz 

nych);

- nazwy instytucji i organizacji międzynarodowych, z którymi dana in

stytucja współpracuje;

-  informacje o charakterze instytucji (państwowa, prywatna, komercyj

na, świadcząca usługi bezpłatnie);

-  określenie pola badawczego (zakresu temaycznego działania),

-  zasięg geograficzny;

-  charakteiystyka działalności (prowadzenie prac naukowo-badawczych, 

dydaktycznych, informacyjnych, organizowanie konferencji; subwen

cjonowanie innych instytucji i organizacji, realizowaide polityki nau

kowej);

-  metody pracy (manualne, zautomatyzowane);

-  o p i^  bibliograficzne wydawnictw danej instytucji - czasopism, biu

letynów, książek i monografii, raportów z badań, najnowszych i/lub 

najbardziej znaczących publikacji naukowych;

- inne informacje podawane przez instytucje, uznane za istotne z ich 

punktu widzenia.

W wykazie wymieniono piętnaście następujących polskich instytucji

-  Instytut Badania Prawa Sądowego,

-  Instytut Filozofii i Socjologii PAN,

- Instytut Geografii i Krajów Rozwijających się.
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• Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających siąj

-  Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej,

-  Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kidr,

_ Instytut Państwa i Prawa PAN,

Instytut Problematyki Przestępczości,

V Instytut Zachodni,

_ Ośrodek Badań i Konsultacji,

-  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

= Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,

- Polskie Towarzystwo Socjologiczne,

• Zakład Krajów Pozaeuropejskich,

-  Zakład Prakseologii i Naukoznawstwa.

W poprzednim wydaniu Polskę reprezentowały ponadto: Instytut 

Afrykanistyczny, Instytut Gospodarki Społecznej, Ośrodek Informacji 

Naukowej PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdyby wziąć pod 

uwagę i te instytucje, to powstała reprezentacja nadal będzie kontro» 

w er^ jn a . Mając na względzie fakt, iż zakres nauk społecznych jest 

w różnych krajach niejednakowo określany i że brak jednomyślności 

jest szczególnie widoczny w przypadku nauk humanistycznych (kraje 

Europy Wschodniej, Francja i Włochy włączają je do zakresu nauk 

społecznych, podczas gdy inne kraje -  n ie), można wytłumac^ć nie

obecność takich instytucji, jak np. Instytut Badań Literackich PAN. 

Dlaczego nie są jednak reprezentowane w Informatorze instytucje 

działające w obszarach, których pr2ynależności do nauk społecznych 

się nie kwestionuje? Na przykład: Instytut Nauk Ekonom.icznych PAN, 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Pracy i Spraw Socjal

nych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Polskie Towarzystwo Filo

zoficzne, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Polskie Towarzy

stwo Statystyczne, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

Osoby, które przygotowywały tę publikację, nie zawarły w 

przedmowie informacji istotnych dla czytelników. Choćly takiej, czy 

kwestionariusze zgłoszeń były rozsyłane do wytypowanych instytucji, 

towarzystw, organizacji, czy też inicjatywa wyptywała z przeciwnej 

strony. Zapewne dokonywano oceny obszarów tematycznych działania
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poszczególnych placówek z punktu widzenia przynależności do nauk spo« 

lecznych, jaki wohec tego p r^ jęto  wzorzec zakresu terminu "nauki spo« 

leczne"?

Z punktu widzenia użytkowników Informatora niezbędne wydaje się 

uzupełnienie go (pozostawiając już istniejące) indeksem przedmiotowym. 

Wreszcie dobrze byłoby streścić w przedmowie kiy^tyczne uwagi użyt~ 

Równików poprzedniego wydania "World Directory of Social Science 

Institutions" oraz zamieścić informację, które spośród nich iiwzględnlo.. 

no, redagując omówione wydanie czwarte.

Jadwiga Woźniak

INFORMATOR O USŁUGACH INFORMACYJNYCH 

W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH

Istotną rolę w komunikacji społecznej, w tym, w przepływie vaedzy 

naukowej, ma do odegrania w^>sx>ecjalizowana, stojąca na wysokim po

ziomie działalność informacyjna. Jednym z warunków jej powodzenia 

jest stworzenie sytuacji, zapewniającej kontakt użytkownika z instytu

cją dającą gwarancję fachowej, zindywidualizowanej obsługi informacyj

nej. Niezbędna jest wobec tego ittformacja, jakie są możliwości wybo

ru, skąd użytkownik może oczekiwać pomocy. Nie maleje więc zapo

trzebowanie na wydawnictwa informacyjne zawierające dane o biblio

tekach, ośrodkach inte i innych placówkach świadczących usługi in

formacyjne na określon3nm obszarze geograficznym czy też w zakresie 

pewnej dziedziny wiedzy lub obszaru działalności praktycznej. Ostat

nio ukazała się nowa publikacja mogąca spełniać to, a także inne za

dania. Jest nią "Informator o instytucjach świadczących usługi informa

cyjne w zakresie nauk społecznych" ("Selective Inventory of Informa

tion Services")

13 SELECTIVE Inventory of Information Services. Wyd. 2 popr. 
Paris: UNESCO 1985, XXII, 2£B s. [S e r . ]  World Social Science In
formation Services j^NrJ 3.
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Jest to trzecia pruMikaeja z serii "World Social Science lnforma„ 

tion Services". Pierwszą Ъу1а międzynarodowa bibliografia wydawnictw 

periodycznych z zakresn nank społecznych ("World List of Social Scie

nce Period icals"), sześciokrotnie wznawiana, obecnie przygotowywana do 

opublikowania siódmy raz.  Drugą -  omówiony powyżej informator, także 

o zasięgu mi^dzynarodowjTn, o instytucjach działających na polu nauk 

społecznych ("World Directory of Social Science Institutions", Д wyda

nia). Trzecią jest właśnie "Selective Inventory of Information Services".

Każde z wymienionych wydawnictw zostało opracowane przez UNESCO  

Social and Human Science Documentation Centre (na bazie danych zgro

madzonych w systemie DAPE ) ,  przy współpracy z International Committee 

for Social Science Information and Documentation i European Coordina

tion Centre for Research and Documentation- in Social Sciences (zw'anym 

Ośrodkiem Wiedeńskim) Efektem korzystania w pracy redakcyjnej ze 

zautomatyzowanego banku danych jest szata graficzna publikacji. Zrąb 

główny i s p i^  pomocnicze mają postać wydruku komputerowego, nie 

sprawiającego żadnych trudności w korzystaniu, funkcjonalnie opraco

wanego pod względem typograficznym, przejrzystego i czytelnego.

"Selective Inventory of Information Services" jest to wykaz insty

tucji świadczących usługi informacyjne, bibliograficzne i biblioteczne w 

zakresie nauk społecznych. Zasięg geograficzny spisu jest nieograni

czony. Rejestr obejmuje zarówno instytucje świadczące usługi metoda

mi tradycyjnymi, jak i te, które wykorzystują sprzęt komputerowy oraz 

najnowsze techniki pracy informacyjnej. Są więc w nim uwzględnione
r

biblioteki, ośrodki bibliograficzne, dokumentacyjne, informacyjne obok 

różnego rodzaju banków danych. Pominięto te instytucje, które groma

dzą i przetwarzają informacje tylko na u^tek  wewnętrzny, bądź są 

zbyt małe, aby uwzględniać je w rejestrze o charakterze międzynaro

dowym. W przypadku bibliotek oprócz kwalifikacji zakresu tematyczne

go gromadzonych zbiorów brano pod uwagę fakt, czy biblioteka świad-

Warto przypomnieć, że w ramach European Cooperation in So
cial Science Information and Documentation ukazał się w 1982 roku inny 
międzynarodowy informator o instytucjach prowadzących działalność in
formacyjną w zakresie nauk społecznych. Był nim "European Guide to 
Social Science Information and Documentation Services".
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czy także lime usługi niż typowe biblioteczne, np. czy opracowuje bi« 

bliografie, zestawienia tematyczne, biuletyny itp. Jeśli nie, to nie włą^ 

czano jej do rejestru. Wśród wymienionych są zarówno instytucje auto-, 

nomiczne, jak i będące ćzęścią składową innych, samodzielnych, orga., 

nizacje rządowe obok piywamych, międzynarodowe, regionalne (obejmuj, 

ce zasięgiem oddziatywania kilka krajów) i narodowe. Cgółem w publi 

kacji uwzględniono 4B4. instytucje z 69 krajów.

Wzięto pod uwagę, iż zakres terminu "nauki społeczne" jest róż

ny w różnych krajach. Nie kwestionowano więc przynależności tej lub 

innej problematyki do dziedziny nauk społecznych, jeśli zajmująca się 

nią instytucja tyła w swoim macierzystym kraju uznawana za działającą 

w obszarze nauk społecznych. Wzorcem tyła opracowana przez UNESC< 

definicja terminu "nauki społeczne", zaliczająca doń: administrację, an- 

tropologię kulturową i społeczną, demografię, ekonomię, geografię, hi

storię, komunikację społeczną (mass communication), kryminologię, ling 

wistykę, naukę o informacji, nauki polityczne, opiekę społeczną (social 

welfare), pedagogikę, prawo, psychologię, socjologię i statystykę.

Jak wcześniej powiedziano, zasadnicza część pracy, tzn. wykaz 

instytucji wraz z ich charaktetystykami oraz spisy pomocnicze, ma po

stać wydruku komputerowego. Językiem dominującym jest tu język angiel. 

ski, z tym że nazwy własne instytucji oraz ich akronimy są podawane 

zarówno w wersji anglojęzycznej, jak i w oiyginaln3rm brzmieniu. W 

pierwszej kolejności zostafy wymienione w układzie abecadłowym insty

tucje o charakterze międzynarodowym lub regionalnym (jest ich 55), 

po nich, w porządku alfabetycznym nazw krajów, pozostałe. W obrę-» 

bie poszczególnych krajów zastosowano szeregowanie abecadłowe we

dług nazw instytucji w brzmieniu oryginalnym. Zrąb główny uzupełnia

ją czleiy indeksy abecadłowe: nazw państw, nazw instytucji i ich ak

ronimów, nazwisk osób sprawujących w nich funkcje kierownicze oraz 

indeks przedmiotowy. Całość otwierają przedmowa i wstęp oraz kom

pletny wykaz nazw danych, mogących wystąpić w charakterystykach 

poszczególnych instytucji. Te trzy krótkie teksty są podano w językach 

angielskim, francuskim i hiszpańskim.
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w skład pełnej charakterystyki instytucji mogą wchodzić następu^

jące informacje o niej:

n oficjalna nazwa w brzmieniu oryginalnym,

-  tłumaczenie nazwy na jązyk angielski,

-  nazwy synonimiczne luh/i akronim (akronimy),

-  nazwa instytucji macierzystej (w przypadku instytucji nieautonomicz^ 

nych),

-  adres, kod teleksu,

-  rok założenia,

-  nazwisko osoły sprawującej w danym czasie funkcję kierowniczą,

«  liczebność personelu,

-  informacja o zasięgu geograficznym świadczonych usług i charakter’ze 

instytucji (państwowa, prywatna, komercyjna, świadcząca usługi bez

płatnie),

-  nazwy systemów lub/i sieci informacyjnych, w skład których wchodzi 

dana instytucja, z którymi współpracuje lub z usług których korzysta,

-  opisy bibliograficzne publikacji o instytucji,

* ńazwa. języka roboczego,

- zakreś oraz zasięg geograficzny gromadzonych zbiorów i świadczonych 

usług,

-  charakterystyka zbiorów (rodzaje dokumentów, wielkość),

* metody pracy (manualne, zautomatyzowane, wspomagane komputerowo); 

w pr^padkach korzystania z maszyn cyfrowych podawana jest ich cha

rakterystyka (hardware, software),

-  charakterystyka działalności informacyjnej,

-  w przypadkach prowadzenia ptzez daną instytucję prac wydawniczych 

-  dane bibliograficzne tych publikacji,

-  charakterystyka użytkowników,

- możliwości korzystania z usbig instytucji (dostępne dla wszystkich 

lub tylko dla pewnych kategorii użytkowników),

-  rodzaje świadczonych usług.

Polska jest reprezentowana przez 19 instytucji. Są to:

-  Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej im, Karola Adamieckiego 

w Katowic ach,
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-  Biblioteka Główna AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, 

e Biblioteka Główna AE w Krakowie,

«  Biblioteka Główna AE w Poznaniu,

.  Biblioteka Akademii Teologii Katolickiej,

.. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

-  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego,

-  Central European Mass Communication Research Documentation Cen« 

tre w Krakowie,

• Centralna Biblioteka Statystyczna,

.  Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,

-  Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej Instytutu Filozofii 

Socjologii PAN oraz połączone biblioteki IFiS PAN i Wydziału Nauk 

Społecznych UW,

.  Zakład Dokumentacji i Informacji oraz Biblioteka Instytutu Państwa 

i Prawa PAN,

-  Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,

~ Biblioteka Instytutu Zachodniego PAN,

-  Ośrodek Informacji Naukowej i Biblioteka Wyższej Szkoły Nauk 

Społecznych (obecnie: Akademii Nauk Społecznych),

-  Ośrodek Informacji Naukowej PAN,

-  Biblioteka Kórnicka,

-  Zakład Informacji Naukowej i Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw 

Mi ęd zy nar odowy ch,

-  Centralna Biblioteka Ekonomiczna,

Tylko USA, RFN, Francja i Holandia są reprezentowane przez 

większą liczbę instytucji. Jednakże niestety doświadczenia użytkowników 

nie przyc2yniają się do potwierdzenia nasuwającego się z lektury wnio

sku, iż jesteśmy jedni^ z krajów o najbogatszej sieci usług informacyj. 

nych w zakresie nauk społecznych.

Mankamenty omawianej pracy dotyczą przede wszystkim prezenta

cji istotnych dla czytelników informacji o organizacji i zasadach zbie

rania danych. Brak jest odix)wiedzi na pytanie, czy kwestionariusze 

zgłoszeń byfy ogólnie dostępne, czy też rozdzielane według jakiegoś 

klucze? Niezłyt precyzyjnie są przedstawione we wstępie niektóre kry-
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teria selekcji instytucji, takie jak wielkość czy przeciwstawienie dzia« 

łalności bibliotecznej i działalności informacyjnej. Jak wykazuje analiza 

przedstawionego w pracy materiału (głównie reprezentacji polskich bir, 

bliotek i placówek informacji), autorom nie można jednak zarzucić, iż 

nie mieli wypracowanych kryteriów selekcji, a jedynie to, że nie przed

stawili ich w sposób zadowalający czytelników. Wreszcie,chętnie czytel

nik zapoznałby się z krytycznymi uwagami dotyczącymi poprzedmego wy

dania "Selective Inventory of Information Services" oraz z informacją, 

które spośród nich uwzględniono redagując wydanie drugie, poprawione.

Omówiona praca jest wartościową publikacją i dobrze byłoby, gdy

by wzbogaciła zbiory wydawińctw informacyjnych naszych bibliotek, zwła

szcza tych, których domeną są nauki społeczne.

Jadwiga Woźniak





K R O N I K A

II RESORTOWA KONFERENCJA SYSTEMU  

INFORMACJI CHEMICZNEJ 

Zakopane, 5-8 listopada 1985 r .

Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego (lEPCh) Ministerstwa 

Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, jako placówka koordynująca i wio

dąca w Systemie Informacji Chemicznej, w dniach 5-»8 listopada 1985 r. 

zorganizował II Resortową Konferencję Systemu Informacji Chemicznej 

w Zakopanem, Na konferencji przedstawiono 27 referatów problemowych 

i komunikatów. Odbywały się dyskusje w trzech grupach problemowych, 

a na zakończenie przyjęto postulaty -  wnioski ukierunkowujące prace 

na najbliższe lata.

Trudno w niniejszym komunikacie omówić wielorakość 1хэruszanych 

przez uczestników konferencji problemów, niemniej w obradach można 

wyszczególnić dwa problemy zagadnień.

Część pierwsza konferencji charakteryzowała się wystąpieniami 

i referataiui sprawozdawczo^programowymi dotycząc3rmi w ogóle Systemu 

Informacji Chemicznej.

Prof, dr J. Lange, wiceprzewodniczący Rady Systemu Informacji 

Chemicznej przy Ministerstwie Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, w 

swym wystąpieniu omówił całokształt pracy Rady i dalsze kierunki jej 

rozwoju.

Zastępca dyrektora ds. Budowy Systemów IEPCh,mgr M. Surdyk 

przedstawił sprawozdanie z realizacji wniosków 1 Resortowej Konferen

cji SICH oraz realizacji programu i eksploatacji SICh w latach l983-

-1985.
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Znaczenie inte w sytuacji pogłębiającej się luki technologicznej „ 

to kolejne ■wystąpienie mgr inż. A. Januchowskiej (lEPCh).

Na zakończenie pierwszego dnia wysłuchano referatu doc. dra Z. 

Kierzkowskiego z Politechniki Poznańskiej nt. "Bazy danych w' systemac 

i sieciach komputerowych »  analiza rozwiązań i możliwości zastosowań 

w eksperymentalnj^h przedsięwzięciach".

Di-uga grupa temaiyczna dotyczyła potrzeb informacyjnych różnych 

grup uŻ3rtkowników a możliwości Systemu Informacji Chemicznej. Omón 

wieniu łych problemów poświęcony był drugi dzień obrad.

Celowe wydaje się przedstawienie tematów wystąpień, które ukazi 

ją skalę poruszanych problemów.

™ Potrzeby informacj-jne pracowników wyższych uczelni i instytutów 

naukowych -  prof, dr J. Lange, Politechnika Warszawskaj 

o Informacja bieżąca i retrospektywna w pracy kierownika zakładu ba

dawczego -  prof, dr K. Zięborak, Instytut Chemii Przemysłowej^

-  Potrzeby informacyjne instytutu na przykładzie Instytutu Włókien Che. 

micznych «  dr S . Bulik j

• Potrzeby pracowników naukowo-badawczych w zakresie SICh .  dr 

M. Gr3Tta, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej}

.  Potrzeby pracowników naukowo-badawczych w zakresie informacji 

naukowo-technicznej -  mgr E , Zamorowska, Instytut Nawozów Sztuc2 

nych;

-  Aktualne zapotrzebowanie na informację chemiczną pracowników in

żynieryjno-technicznj^ch i technologów -  mgr E. Zamorowska i mgr 

M, Toporowicz, Instytut Nawozów Sztucznych i Biuro Projektów 

Zakładów Azotowych Puławyj

-  Potrzeby informacyjne kierownictwa technicznego zakładów -  mgr 

inż. H. Nawrot, Zakłady Azotowe Kędzierzyn}

-  Potrzeby informacyjne kierownictwa technicznego zakładów -  mgr 

R. Kozanecki, Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych}

-  Potrzeby utytkowników inte -  pracowników przedsiębiorstwa produk

cyjnego -  mgr Z . Bembnista, Zakłady Włókien Chemicznych CHE- 

M ITEX -STILON.
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Pozostałe referaty informowafy o możliwościach infomnacyjnych, 

jakie już «tworzył System Informacji Chemicznej i jak należy z niego 

korzystać. Oto problematyka tych wystąpień:

Organizacja i formy informacji dla potrzeb przemysłu farmaceutycz«. 

nego oraz wykor;^stanie komputerowych baz SICh «  mgr J. Obuko- 

wicz, mgr M . Bańkćwski, Instytut Przemysłu Farmaceutycznegoj 

e Formy usług w zakresie informacji patentowej, świadczonych przez 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego dla pracowników zajmujących 

się badaniem i produkcją leków w Polsce » mgr M. Kosek|

.. Baza informacji patentowej INPACHEMeDERWENT Publication Ltd.

-  problemy patentowej obsługi informacyjnej »  mgr inż.H. Podelwow» 

ski, lEPCh »  Oddział w Gliwicachj

-  Maszynowe bazy danych eksploatowane przez Politechnikę Warszaw» 

ską i Instytut Chemii Przemysłowej -  mgr inż. 1. Fronczak, Poli» 

technika Warszawska;

» Koncepcja rozwiązań teleinformatycznej obsługi kompleksowej Bazy 

Informacyjnej = mgr inż. S . Mrozik, Centrum Projektowania i Za»

» stosowań Informatyki ZETO»ZOWAR;

-  Organizacja wielkich baz retrospektywnych »  mgr inż. J. Paśnik, 

Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM;

» Model, funkcje i komputerowe wspomagania systemu recyrkulacji

odpadów - doc. dr Z. Kierzkowski z zespołem, Politechnika Poznańska;

» Obsługa mikrofiszowa utyfkowników Systemu Informacji Chemicznej- 

- dr Cz. Bardziński, Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Oddział 

w Poznaniu;

-  Aktualna sytuacja w gromadzeniu źródeł infoimacji chemicznej »  mgr 

K. Sielecka, Politechnika Warszawska;

»  Możliwości w zakresie zapewnienia informacji i dokumentów źródło

wych w SICh -  mgr E. Domański, Politechnika Warszawska;

• Centralny katalog wydawnictw chemicznych »  mgr D. Szymczak, Po» 

litechnika Warszawska;

-  O niektórych aspektach wykorzystania SICh »  mgr inż. F . Kubala, 

Biuro Projektów BIPRONAFT;
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~ EfeT l̂y^wność konferencji naukowo-technicznych jako źródeł ififormacji 

-  mgr K, Wielgus zew ska, OBR Przemysłu Siarkowego^

-  Sposóh popularyzacji działalności informacyjnej w' BOINTE przemysł 

siarkowego -  mgr H. Łebska, OBR Przemysłu Siarkowego.

W trzecim dniu obrad dyskusja toczyła się w trzech grxipach pro' 

lemowych:

I. Sposoby pozyskiwania źródeł i ich kopii -  przewodniczył mgr E. 

Domański,

II. Potrzeby rozwoju kompleksowej Bazy Informacyjnej -  obradami kie 

rowal mgr M. Surdyk,

III. Etyskusja nad projektem sieci teleinformatycznej w SICh -  przewot 

niczyi doc. dr Z. Kierzkowski.

Pod przewodnictwem prof, dra A. Bylickiego z Instytutu Chemii 

Fizycznej PAN, przewodniczącego Rady Systemu SICh, odbyło się po 

siedzenie Rady, na którym omówiono przebieg konferencji i przedj sku. 

towano zgłoszone wnioski, które były podstawa opracowania podstawo

wych przedsięwzięć dotyczących Systemu Informacji Chemicznej plano

wanych na lata 1986-1990.

Konferencja wypracowała i przyjęła wnioski na aajblizsze lataj 

zostały one skierow’ane do Rady Systemu SICh i kierownictwa resortu 

przemysłu chemicznego i lekkiego.

Wnioski te -  podane poniżej «  można podzielić na 3 gtmpy tema

tyczne: l )  zapewnienie SICh źródeł pierwotnych i pochodnych, 2) stw< 

rżenie nowych systemów informacyjnych i informatycznych, które uspr< 

niają efektywność wykorzystania rozproszonej informacji oraz З) dalsz 

szkolenie użytkowników.

Uczestnicy Konferencji uważają za celowe kontynuowanie prac 

zgodnie z projektem wstępnym SICh oraz realizację wniosków o charal 

terze ciągłym uchwalonych na I Konferencji Systemu. Dla sprawnego 

funkcjonowania przemysłu chemicznego konieczne jest zagwarantowanie 

ciągłego i systematycznego dopływu czasopism. W przypadku konieczm 

ści dokonania ograniczeń prenumeraty System Informacji Chemicznej 

powinien mieć wptyw na realizację zakupów czasopism. Konieczne 

jest zapewnienie środków dewizowych na zakup wydawnictw zwartych.
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a szczególnie niezbędnych encyklopedii, monografii i specjalistycznych 

-wyda-wnictw seryjnych.

Zalecono roz^wijanie systemu udostępniania materiałów na mikrofi^ 

szach, w szczególności przez rozpatrzenie możliwości utworzenia w SICh 

nowych punktów mikrofiszowania dokumentów, przy uwzględnieniu lokaliza» 

cji zbiorów. Konieczne jest zorganizowanie sprawnego zaopatrzenia w 

środki i materiały reprograficzne oraz ich serwisu.

Naie^" rozważyć możliwość utworzenia funduszu pochodzącego z od-, 

pisu dewizowego z przeznaczeniem na zakup koniecznych czasopism i 

materiałów, stworzyć centrali^ą kartotekę wydawnictw zamawianych i u- 

zyskiwanycn ze źródeł nie objętych centralnym systemem zakupów, stwo= 

rzyć sprawny system uzyskiwania wydawnictw radzieckich z zakresu che

mii i przemysłu chemicznego, zorganizować wydawnictwo "Przemysł Chb- 

miczny w Polsce", analogicznie do wydawanego obecnie czasopisma "Prze

mysł Chemiczny na Swiecie", stworzyć możliwość zlecania wybitnym 

specjalistom opracowań monograficznych i przeglądowych przez powo

łanie zespołu analizy informacji, ponadto publikować istotne dla użyt

kowników wiadomości o Systemie Informacji Chemicznej nie tylko w 

informatorze, ale także w czasopismach, np. w "Chemiku" czy "Prze

myśle Chemicznym", gdzie należy również opublikować informację o 

Konferencji zawierającą wykaz referatów i wnioski.

Uczestnicy Konferencji zaproponowali rozważenie możliwości stwo

rzenia systemów informacyjnych o;

-  patentach udzielanych, w Polsce;

-  organizowanych konferencjach, sjrmpozjach, seminariach;

- dostępnych w kraju materiałach z konferencji, sympozjów, semina

riów , literaturze fachowej,;

-  zbiorach organizowanych na niekonwencjonalnych nośnikach, jak np. 

taśmy magnetyczne, mikrofilmy, ogólnie dostępnych danych faktogra

ficznych i informacji gospodarczej dla poszczególnych branż prze

mysłu chemicznego, w tym należy podjąć próbę utworzenia bazy da

nych o produktach wytwarzanych w przedsiębiorstwach Zrzeszenia 

PETROCHEMIA.
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Ponadto zalecono również zintensyfikować prace realizacyjne nad 

tworzeniem bankn danych fizyko-chemicznych o właściwościach snkstan- 

cji i mieszanin, dążyć etapowo do -utworzenia w kraju sieci informatycz

nej z bezpośrednim dostępem do terminali, przeanalizować celowość stwo

rzenia własnego systemu informatycznego, analogicznego do BRIOLIS, z 

dostępem do zagranicznych baz danych, rozpatrzyć możliwość zorganizo

wania form szkolenia użytkowników w kierunku prawidłowego wj'koriysta- 

nia SICh oraz zorganizować w 198? roku 111 Konferencję Systemu Infor

macji Chemicznej.

Uczestnicy Konferencji otrzymali materiały o:

-  systemie informacji dotyczącym prac naukowo-badawczych i rozwojo

wych SYMABA,

-  systemie dotyczącym służbowych wyjazdów za granicę w przemyśle 

chemicznym -  WYJAZDY,

-  bazie informacji handlowo-ekonomicznej TEl/PAKT,

-  zautomatyzowanym systemie gromadzenia i wyszukiwania informacji o 

strukturach chemicznych SPRESI,

-  CHEMICAL ABSTRACTS, SEARCH,

-  podsystemach obsługi źródłowej na mikronośnikach POŹ (na mikro- 

fiszy ),

-  aparaturze mikrofilmowej.
Czesław Burdziński

EUROPEJSKA W SPÓŁPRACA W ZAKRESIE ШЕОЕМАСД 

l DOKUMENTACJI NAUK SPOŁECZNYCH /ECSSID/

Rok 1986 w działalności Programu ECSSID rozpoczął się w po

równaniu z rokiem 1985 szczególnie aktywnie. Podjęte zostały dwa te

maty, z których jeden zasługuje na szczególną uwagę. Zgodnie miano- 

wici z uchwałą IV Konferencji Generalnej ECSSID w Atenach opraco

wane zostaty przez Czechosłowacki Ośrodek Narodowy ECSSID -  Pun- 

damentalną Bibliotekę i  Ośrodek Informacji Naukowej (ZKUVl) założenia
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działań z-wiązanych z międzynarodową wymianą źródeł Informacji.

Posiedzenie Grupy Roljoczej poświęcone przedyskutowaniu tych za

łożeń odhyło się w Warszawie w dniach 20-24 lutego 1986 r .  z udziałem 

przedstawicieli 9 zainteresowanych krajów, reprezentanta ONE SCO oraz 

przedstawiciela Europejskiego Ośrodka Badań i Dokumentacji Nauk Spo

łecznych w Wiedniu. Z krajów socjalistycznych w posiedzeniu uczestni

czyli przedstawiciele Czechosłowacji, NRD, Polski, Związku Radziec

kiego i Jugosławii. Reprezentowane byty także Dania, Holandia, Szwe

cja i Wielka Brytania.

Przedstawione przez Czechosłowację, a przygotowane wspólnie z 

ośrodkami radzieckim, fińskim i holenderskim założenia poza wymianą 

międtyhihlioteczną szczegółowo omawiały metody i formy wymiany tzw. 

"szarej literatury" oraz źródeł informacyjnych tematycznie związanych 

z działalnością Ośrodka Wiedeńskiego.

"Uczestnicy posiedzenia podzielili się doświadczeniami swych pla

cówek jeśli chodzi o międzynarodową wymianę źródeł iiiformacjij ob

szerne informacje przedstawili także reprezentanci MISON-u oraz Dzia

łu Dostarczania Dokumentów British Library. Jeśli chodzi o tzw. "sza

rą literaturę" przedyskutowano obszernie międzynarodowy system SIGLE, 

obejmujący kraje członkowskie EWG, jego doświadczenia i niedostatki. 

"Uczestnicy posiedzenia zgodni byli co do tego, że system nie może o- 

granicząc się do wymiany informacji o źródłach, musi natomiast zapew

niać także dostarczenie użytkownikowi pełnego tekstu źródłowego, jeśli 

chodzi o czasopisma, raporty, analizy itp. Nie jest to octywiście możli

we w odniesieniu do publikacji książkowych.

Wszechstronna wymiana poglądów stanowić będzie dla autorów za

łożeń podstawę do przy.gotowania szczegółowego programu, w którym 

będą mogli brać udział wszyscy uczestnicy Programu ECSSID. Projekt 

taki opracowany będzie do końca I-go półrocza 1986 r . ,  a następnie 

po ocenie przez członków Grupy Roboczej przekazany Komitetowi 

Wykonawczemu ECSSID . Należy podkreślić, że projekt wywołał zain

teresowanie ze strony przedstawiciela UNESCO, która to organizacja 

zadeklarowała swe poparcie dla jego realizacji.
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w dniach od 11 do 14- marca 1986 r .  odbyło się w Ośrodku Infer™ 

macji Maukowej Nauk Społecznych AN NRD posiedzenie Grupy Roboczej 

ECSSID zajmującej się publikowaniem Bibliografii Nauk Społecznych kra™ 

jów. socjalis^cznych. Pierwszy lom Bibliografii, który ukazał się w roku 

l98 l, wywołał duże zainteresowanie, stąd IV Konferencja Generalna 

ECSSID zaleciła kontynuowanie tej publikacji, ukazującej się w języku 

angielskim.

Kraje socjalistyczne przygotowały obecnie kolejny tom obejmujący 

lata 19 8 1- 1984., któiy ukaże się wkrótce. Uznano natomiast, że wska

zane jest publikowarde tej Bibliografii za okresy dwuletnie a pr:^goto- 

waniu jej za lata l98S»l986 poświęcone było posiedzenie berlińskie. 

Przewodnictwo Grupy, a tym samym funkcję redaktora Bibliografii, 

powierzono dr nauk R.R . Mdiwani z INION AN ZSRR, który to In

stytut na zlecenie Programu ECSSID będzie jej wydawcą. Zakłada 

się, że Bibliografia za lata 1985-1986 ukaże się drukiem w II połowie 

I 9S7 r . Przedyskutowany został układ Bibliografii i wymogi, jakim od

powiadać powinny zawarte w niej informacje. Zwrócono również uwagę, 

iż konieczne jest uruchomienie mechanizmu, który zapewniać będzie u- 

żytkownikowi bezpośrednie dotarcie do referowanej w Bibliografii po

zycji.

Aktywizacja prac prowadzonych w ramach Programu ECSSID nie

wątpliwie przyczyni się do przeciwdziałania pogłębiającej się we wszyst

kich krajach uczestrdczących w tym Programie tzw. 'luki informacyjnej" 

spowodowanej m.in. wzrostem cen publikacji.

Janusz Sach
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