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SrSZEli DfFQBH&CJI ХАЩЗОЖБ; 9 POLSCE

Bola syetenm lalormaeji паоко~ 
we i Polslrlej Akademii 9auk 1 
szkół «7 isz7cb w o£Ćlnokrajo«7m 
systemie Informacji ziaiikowe], 
t:ecłmiczDej i ekonomicznej. 
Slśraktura sjrabemu informae ji nao- 
kovej.Przeirid7vazi7 roznój infor» 
macji naukowej realizowany w 3 
екаргюЬ - óo 1980 r. Zróżnicowa
ne potrzeby użytkowników łnfor- 
m ^ j i  nankowej.Bozwdj Informacji 
naukowej jako dziedziny wiedzy 1 
zwlązana.z tym konieczność stwo
rzenia podstaw teoretycznych iib- 
lormaeji naukowej.

Założ«ila i ramy organizacyjne k ń j o w e ^  -systemu informacji 
zostały określone Ochwałą Bady Blnlstrów nr 35 z dnia 12 lutego 
1971 r. ■ sprawie rozwoju informaojl naukowej, technicznej i e- 
konomicznej oraz Uchwałą nr 36 * sjirawie xatiany zakresu działa
nia i nazwy oraz podziału Cent^lnego Instytutu Informacji Las
kowej, 7eohnicznej i Ekonoizlozz»j.

Uchwałą nr 35 Bady Klnistrów zostało utworzcme Centrum In
formacji Bankowej, fechnloznej i Ekonomicznej,' ̂ 'óre jest orga
nem odpowiedzialnym za progrsDOwsnie, planowanie,- koordynacją 
oraz kontrolą rozwoju i działalności ogólnokrajowego systesm in
formacji naukowej, technicznej i ekonomieznej.

Zasadaiiczym celem informaojl naukowej, teohnioznej i ekono
micznej jeet związanie działalności hadawozej i rozwojowe j z po
trzebami kraju; ma ona pobudzać organizacje gospodarcze do ini
cjowania i wchłaniania innowacji technicznych i ekonomicznych.

Informacja jest istotnym elemntern składającym sią na sy-’ 
sten wdrożeń, stanowiąc jego ogniwo pośrednie mlądzy wynikami ba
dań a poroduko ją przemysłową, rolniozą itp. Bolą tą spełnić sta
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lufozutec^ с v3»SB7cb wynikae^ baSs£ папкоя^бЬ^рга-
oaob prowadzoa^eb j ггко&сгсшусЬ.* pracach k№stmkc;ja;ch«pro> 
}ektcni7eh oraz łaformao^ o OEiagzLięoiaoh sagraaloza^eh plaoó» 
wek naakoeych, Ucenc^aobi'pazentaob.* dokunnatao^i teofaaiczaej, 
wynalazkach, aspratmiealach ixp. Saloaeniem tej działalności 
jest dotarcie do wszelkiOh dziadzia dyela apołecznago - aaaW, 
gospodazkl, kształcenia, kultur;, wychowania.

у ramach realizacji swoich zadań Centrum IB7B opracowało 
projekt sałnśeń Erograara udoskonalenia 1 uncwocześnienla c^dl- 
nokrajowego systemu late, a przede wszystkim usuniecie niedoma
gać występujących w dotychczasowej działalności inlormacyjnej, 
usprawnienie programowania, planowania 1 koordynacji działalno
ści łniormaeyjnej na wszystkich szczeblach gospodarki narodowej 
oraz ustalenie i zapewnienie środków dzisłanla, warunkujących 
prawidłowe lunkejonowanie systemu i optjnsalny rozwój działalno
ści informacyjnej.

Sealizac^ wytkniętego celu - jak czytamy w projekcie fro- 
grasra - będzie osiągnięta przez kształtowanie ogólnokrajowego, 
zintegrowanego systemu informacji przystosowanego do współpra
cy i przepływu informacji w  ramach i&iędĘRiarodowyoh systemów 
inf cnTnaeyjnyoh {szczególnie w ramach SVPG) oraz przygotowanie go 
do stopniowego przechodzeois na autiaBetysaoję procesów infor
macyjnych.

Ogólnokrajowy system Infccrmaoji obejmować będzie całokształt 
działalności naukowej, technicznej i społeczno-gospodarczej po
przez systemy resortowe oraz systemy krajowe, w któryih działal
ność informacyjna będzie miała charakter mlędiĘrlanmśowy i nlę- 
d^resortowy, np. informacja patentowa, normalizacyjna itp. Bu
dowa ogólnoimjowego systemu postępować będzie w ^osóh harmo
nijny, stosownie do inteou^wnośoi potrzeb gospodarki, stopnia 
przygotowania poszozególnyoh systemów do wprowadsenia nowoczes- 
nyoh środków teohnieznyoh.

Jak akusznle stwierdzono w  projekcie Brogramu rozwoju infcor- 
saeji naukowej, technicznej 1 ekonomicznej *syst^ tea docelowo 
stanowić będzie kompleks współpraoująoydi ze sobą sTStemów in
formacyjnych, bbeiłngująeyOb p<»zezeg61ne gałęzie luib hranśe gos
podarki narodowej {systeiąy resortowe), hądś odrębne dziedziny 
działalności ashkowej, społeeznej i administracyjnej (systemy
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krajowe). Każdy в sys-fceBÓw krajowych i resortowych jsst podsy- 
etemem w stosanku do systemu ogdlaokrajowego”.

Szesegćlnle istotną rolę w ogólnokrajowym planie rozwoju 
Infcnrmaojl raa do spełnienia system informacji naukowej folskiej 
Akadeaii Bank 1 szkół wyższy^, mający za zadanie zahezpieczenle 
infoirmacjl c nauce i dla nauki.

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce z coraz większą ostroó- 
oią stawiayą problem doprowadzenia stanu infarmacji naukowej do 
poziomu umożliwiającego sprawne wykonywanie stojących przed nią 
coraz większych i poważniejszych zadaó, niezbędnych dla realiza<< 
cji polityki intensywnego, selektywnego rozwoju badań naukowych# 
jak i zabezpieczenia optymalnych warunków przepływu informacji 
pomiędzy nauką a gospodarką narodową,

Jedną z istotnych oecdi oharakterystyoznyeh rozwoju badań 
naukowych w świeoie jest od pewnego ezasu niezmiernie intensyw-^ 
ny rozwój informaoji naukowej. Wynika to m.in. z faktu, że gro
madzenie Informacji jest etapem pracy badawczej, który z kaźdyd 
rokiem pochłania coraz więcej pracy 1 czasu — dlatego też pow
szechne jest przekonanie, że najefektywniejszym środkiem dalszej 
int^^fikacjl nowoczesnych badań naukowych jest odpowiednie га^ 
bezpleczenie techniczne tego etapu, tak aby pracownik badawczy 
otrzymywał informację szybką, aktualną i dostosowaną do jego po 
iarzeb.

Rozwój informacji naokcmrej jest obecnie bardzo szybki,szcze* 
gólnie zaś Intensywnie przebiegi on w latach ostatnich. Proces 
ten jest jednak jeszcze nie ukończony, należy przewidywać dal- 
szy jego dynffiniczny rozwój. Informacja naukowa służy nauce, za
rządzaniu, technice, gospodarce Cprzemysł, rolnictwo,transport, 
handel), edukacji, wychowaniu i popularyzacji wiedzy oraz kul
turze.

Zgodnie z harmonogramem prac Polskiej Akademii Bauk nad ma
teriałami TI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Eobotniozej, 
Ośrodek Dokumentacji 1 Inftamacji Batkowej PAB przygotował sze
reg cąjraeowań zawierających krytyczną ocenę istniejącego stanu 
Informacji naukowej oraz propoz3̂ je programu irozwoju informacji 
uankowej w  placówkach Polskiej Akademii Bank i Ministerstwa Bau- 
ki. Szkolnictwa Wyższego i Pechnlki.

Opracowane materiały zostały przedstawione władzom Polskiej 
Akademii Bauk i kierownictwu Ministerstwa Banki, Szkolnictwa Wyż-
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siego 1 ?6chnlb;i oraE r&Eesłase do 170 zaiirteresowariych insty
tucji oraa placówek naukowyeb PAS 1 szkół Kyśszyeb w celu ich 
prEekcmsilltowania. 1 opraco-vaniach zaZożcmo, ze siec infomaejl 
navLkOTSj w plaeówiESCh PAS i szkół ł^ZszycŁ ^anowlć nmsi część 
ogólnokrajosego systerai łnlcormaoji^ aczkolwiek rządzi się spe- 
oyfleśnymi ргавд̂ ша!, co wynika йе zrofciieowanycr potrzeb odbior
ców informacji. Kolektyw pracowników 1 współpracowników Ośrodka 
opracowując materiały, starał się wykorzystać domamenty progra
mowe Instsuacji politycznych oraz odpowiednie sśrty prawne i wy
tyczne władz państwowych. Cenne były także projekty i programy 
rozwoju Informacji naukowej w krajach socjalistycznych, a w 
szczególności w ZSEB, Czechosłowacji i ЖЕБ, raporty dotyczące 
koncepcji rozwoju informaojł w rozwiniętych krajach kapitalisty
cznych oraz założenia Światowego Systemu Informacji HaukoweJ
( r a i s i s T ) .

Przy opracowywaniu materiałów zdawaliśmy sobie sprawę, że 
istnieje możliwość przedstawienia propozycji rozwoju systemu łn— 
formacji naińscwej w kilku wersjach. Centralistyczny wariant sy
stemu Jest - naszym zdaniem - niemożliwy do przyjęcia ze wzglę
du na brak niezbędnych dla Jego realizacji nakładów inwestycyj
nych, środków finansowych i odpowiednich kadr. System całkowitej 
decentralizacji nie może zabezpieczyć realizacji naszych potrzeb 
1 właściwej współpracy z czołowymi ośrodksni zagranicznymi. Pią
tego wybraio wariant pośredni — tworzenie silnych informacyjnych 
ośrodków wiodących w bibliotekach szkół wyższych, placówkach nau
kowych PAjr i ośrodkach regionałny<* oraz utworzraiie możliwie sil
nej placówki centralnej prowadzącej działalność stymulującą, in— 
fopBację interdyscyplinarną, szkolenie jaracownlkćw sieci oraz 
zabezpieczającej dopływ InformacJ[l z czołowych placówek informa
cyjnych, współpracę z siecią ogólnokrajową ł potrzebni goepo- 
.darki narodowej orsiz prowadzącej w  ramach prac własnych we współ
pracy z odpowiednimi plecói^agtl niezbędne prace naukowe z dzie
dziny informacji.

Istotę wybranego wariantu można scharadeteryzować nastę^łjąoo:
1. litery tory c zna działalność Informacyjna powinna być w sposób 

zdecentralizowany prowadztma przez ośrodki (Jednostki> informa
cyjne w poszczególnych placówkach, z których Jedna —  wybrana w 
oparciu o Jej praktyczne możliwości — spełniać powinna funkcje
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placówki wiodącej w informacji w konkretnej dyscyplinie lub 
grupie dyscyplin.

2. Baza teołmiozna dla potrzeb informacji povrinna być w za
sadzie scentralizowana, a centralna jednostka (baza reprografl- 
czna) 3 ośrodki rejonowe powinny- być w maksymalnym stopniu wy
posażone w nowooze:^:^*szybko działającą aparaturę reprografioz- 
ną dla gromadzenia i wyszukiwania informacji oraz jej przesyła
nia.

System powinien być zdolny do zaspokojenia wszystkich :^o- 
łecznle uzasadnionych pccrzeb informacyjnych, a zwłaszcza dc za
pewnienia wszystkim użytkownikom w kraju, bez względu na ich 
związki instytucjonalne;
- informacji adresowanej, selektywnej f wyczerpującej pod wzglę*- 

dem treści;
- szybkiego i swobodnego dostępu do wszystkich jawnych źródeł 

Informacji (w kraju 1 za granicą).
'tf tym celu konieczne jest zapewnienie;

- rozsądnej kompletności i systematycznego uzupełniania i ak
tualizacji krajowych źrćdeł Informacji;

- racjonalnego 1 intensywnego wykorzystywania posiadanych przez 
system (ogniwa systemu) źrćdeł informacji pieraotnej i po
chodnej, jak rdwnleż współpracy z odpowiednimi zagranicznymi 
i międzynarodowymi systemami informacji naukowej.

dystem infortnacji naukowej twcnrzą łąoznie ośrodki dokumenta
cji 1 informacji naukowej oraz biblioteki i archiwa. Infonnacja 
ta chejmuje zarówno problem nauki, jak 1 nauczania. System ten 
powinien spełniać zadowalająco wszystkie funkcje, którymi może 
zaspokoić różnorodne pod względem treści, dobozoi materiału 1 for
my potrzeby różnych środowisk oraZ użytkowników indywidualnych 
w kraju. Hćżnorodność celów stawianych w związku z tym systemowi 
informacji natikowej utnidnia w dużym stopniu ujednolicenie ele
mentów i zasad loh funkcjonowania; stopień 1 kierunki tego u- 
jednolioenia zależeć muszą od specyfiki pracy ośrodków infoiuia- 
ojl i od potrzeb odbiorców. Jednolitość•systemu powinna w znacz
nym stopniu dotyczyć elementów foinnalnych infonnaoji, jej groma
dzenia i przepływu, w ęmie jszym stopniu może się odnosić do struk
tur treściowych przetwarzanej informacji, w jeszcze mniejszym na
tomiast stopniu - do produktu końcov/ego, który musi uwzględniać
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realne 1 specyficzne potrzeby oabiorey. Okoliczności te uspra
wiedliwiają różnice, jakie Istnieją i istnieć bądą między pod
systemami systemu informacji naukowej.

Projektowaną strukturę systemu informacji naiikowej obresu- 
ją schematy nr 2 i 3-

Opracowując założenia systemu wychodziliśmy z zadaź nakre
ślonych Uchwałą nr 35 Bady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 -c«
oraz porozumienia zawartego iidędzy 4inlstreiB Oświaty i ■Szkol
nictwa Wyższego a Sekretarzem ffaukowym Polskiej Akademii Bank 
z dnia 25 lutego 1967 r. w sprawie współpracy w za3£reste in
formacji naukowej.

Proponowana struktura organizacyjna sieci informacyjnej w 
PAW pirzewlduje, że:

1. W ekład sieci informacji naukowej w placówkach Polskiej 
Akademii Bauk wchodzą:

a. Ośrodek dokumentacji i Informacji Bankowej PAN, koordy
nujący działalność informacyjną placówek Akademii oraz 
placówek podległych resortowi Bauki, Szkolnictwa Wyższe
go i Techniki,

b. zakłady Informacji naukowej w instytutach 1 placówkach 
równorzędnych w Akademii oraz w samodzielnych bibliote
kach PAK,

o. pracownie informacji naukowej w zakładaoh i placówkach 
równorzędnych PAK,

d. stanowiska pracy do e-prsm informacji naukowej e innych 
jednostkach organłzaoyj^ch PAS.

2. Jednostki organizacyjne sieci informacji naukowej w Pol
skiej Akademii Sauk współprsumją ściśle z jednostkami organiza
cyjnymi informacji naukowej w plaoóidcaoh szkół wyższych podleg
łych Mnistrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego 1 Techniki.

dla zaspokojenia ró^<nrodnyoh 1 zmieniających się stale po
trzeb, działalność informacyjna powinna być możliwie jak naj
bardziej elastyczna, przy tym nie może to wpływać na obniżenie 
efektymości i jakości inftanBacjl. Istnieć więc powinna sprawna 
i elastyczna organizacja działalności, polegająca m.tn. na wy
typowaniu dla każdej dziedziny jednej lub kilku placówek infor
macyjnych wiodących, gromadzących i opracowujących informację 
z danego zakresu dla wszystkich ogniw gospodarki narodowej.
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Podział zakresów działalności informacyjnej następować po
winien na podstawie zadań dla poszezególnycli typów i jednostek 
organizacyjnymi. Powinna Ъус ściśle przestrzegana zasada, że 
każdy jest odpowiedzialny za wyznaczone шп zadanie,a więc s p o 

s ó b organizacji tego zadania należy całkowicie do jego kompe
tencji.

Jednym z pilnych zadań byłohy usprawnienie — na podstawie 
badan środowisk i ich tendencji rozwojowych — pracowni rejono
wych dla obsługi technicznej tych środowisk, ustalmiie planu 
rozwojowego zwiększenia liczby takich pracowni, a więc zmniej
szenia obszaru środowiska obsługiwanego przez każdą pr^ownię.

Jednoczefeiie wydaje się pilne:
- usprawnienie istniejących procesów informacyjnych, nawet bez 

wprovmdzenia komputeryzacji, co jest związane z poważnymi na
kładami inwestycyjnymi, i powinno — z konieczności - byó ro
złożone na dłuższy okres|

- ustalenie tmclch zasad funkcjonowania systemów informacyj
nych, które ułatwią wprowadzenie komputeryzacji i zapemią 
właściwe, efektywne wj’korzystanie rozwiązań technicznych;

- właściwe eksploatowanie podstawowego zasobu informacji, nie- 
zbętoego w każdym systemie planistycznym i decyzyjnym,z moż
liwością elastycznego dostosowania go do ^tualnyoh potrzeb 
informacyjnych, wynikających z przyjętych na przyszłość roz
wiązań modelowych;

- stworzenie warunków zatrudnienia dostatecznej liczby wysoko 
kwalifikoweuĄToh kadr pracowników informacji w placówkach nau
kowych i bibliotekach. Jednym z warunków realizacji tego po
stulatu jest zagwarantowanie odpowiednich uposażeń, statusu
i warunków p r ^ y  oraz zapewnienie właściwych warunków kształ
cenia i doskonalenia;

- zapewnienie wybranym ośrodkom informacji i hibliotekom nau
kowym oraz Archiwum РАЖ możliwości podjęcia inwestycji budow
lanych wobec katastrofalnego przeładowania praoowni«fOzytelni 
i magazynów;

- utworzenie biblioteki składowej, która przechowywałaby zbio
ry częściowo zdezaktualizowane, odciążając w ten sposób bi
blioteki naukowe;

- poważne dofinansowanie ośrodków informacji i bibliotek jako



- м  -
pofistawowych komórek-przvs-tosoiira3ącycJti laf ormao ją йо potrzeb 
użytkownika;

- wzmocnienie terenowyołi placówek informacji i zwiększenie ich 
liczby;

- unowocześnienie technik i systemów wysznkiwania informacji 
zgodnie z wymaganiami systemu informacji naukowej i ogólno
krajowego systemu informacji.

Dalszy rozwój informacji naukowej realizować należy w kil
ku etapach. Jest to tizasadnione poważnymi lukami,jakie istnie
ją w chwili obecnej oraz realnymi możliwościami wykorzystania 
środków przeznaczonych na rozwój informacji naukowej.

3tap pierwszy - do końoa 1973 r. - poświęcić należy na 
stworzenie operatywnego planu i programu rozwoju.Program roz
woju obejmuje;
- opracowanie ramowego planu rozwoju w poszczególnych etapach 
i uzgodnienie go z właściwymi resortami;

- opracowanie lub nowelizację niezbędnych aktów normatjrwnych, 
zmierzające do uproszczenia przepisów- regulujących zagadnie
nia informacji naukowej-;

- organizacją placówek rejonowych, placówek wiodących oraz or
ganizację sieci informacji we wszystkich placówkach PAS i 
safEzwii;

- wprowadzenie małej mechanizacji do wybranych placówek infor
macyjnych i bibliotek PAB 1 MSSzWilE;

- organizaoję zbiorów materiałów pierwotnych,specjalizacji bi
bliotek, zapewnienie środków finansowych na zakup literatury 
obcej itp.;

- intensyfikację opracowywania i wdrażania systemu języków in- 
f ormacy jno-wy szukiwawczyoh.
Etap drugi, zaplanowany do 1975 roku obejmie;

- stworzenie systemu jednostek organizacyjnych na wszystkich 
szczeblach;

- wprowadzenie małej mechanizacji we wszystkich placówkach na’ 
fcowych;

- wdrożenie systemu języków informacyjnych;
- przejście na ETO w wybranych placówkach PA5; f eg
- rozpoczęcie 1 zaawansowanie komasacji i organizacji zf^rów 
materiałów pierwotnych;
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—  npoirszeohnienłę szkolenia kadr dla Informacji naukowej oraz 
szkolenia ni^Ttkoraików)

- pełne rozwinięcie kadaji tearet;ozn;ck w zakresie informacji 
natikowej.

Etap trzeci — do 1900 x. — to efektywny, szeroko zakrojo
ny rozwój informacji naukowej w  Polsce, jej właściwe operatyw
ne powiązanie z systemom informacji SffPG, organizacji między
narodowych, Ш18Х8Т. konieczne hyłohy na początku tego etapu 
{lata 1976-1977) pełne przejście na system ETO w dziedzinie 
informaoji naxikowej.

Wydaje się, że optymalizacja takiego układu i^owadzió po
winna do st^oesywnego zwiększania stopnia eentralisac ji Zbio
rów pcdstawov^eh i "prseiriysłowego" wykorzystywania tych zbio
rów w oparciu o nowoezeшlą bazę reprografrczną i mikroreiaiidok— 
cyjną.

Znformaoja sporządzana dla oąlów badawczych, dydaktycznych, 
projektowania i konstruowania, dla technologów, kierowników 
produkcji, , dla decyzji politycznych, gospodaro^ch łtp. pozo
staje zawsze w ścisłym związku z działalnością, dla której jest 
realizowana; jest jednym z elementów tej działalnośoi,inusi być 
więc ściśle dostosowaxia do jej potrzeb i specyfiki. Cecha ta 
jest ssczególnie istotna w  odniesieniu do informacji naukowej, 
kt&rej utytkxnmicy różnią się pomiędzy sohą zainteresowaniami, 
aspektami widzenia problemów, celami pracy, indywidualnością i 
przyzwyczajeniami; na zróżnicowanie ich potrzeb informacyjnych 
wpływają takto warunki, w których pracują. Informacja naukowa 
powinna uwzględniać wszystkie te aspekty i w  maksęrmalnym stop
niu Tiwzględniać potrzeby swoich użytkowników.

Warsztat przygotowany dla badań przez służby Infirrsacji nau
kowej powinien usprawnić i przyspieszyć właścli^ tok posl^powa- 
nla koncepcyjnego i ułatwić ^acownlkowi naukowemu wyszukiw^iie 
w  masie materiału informacji istotnej dla danego tematu oraz 
treści pozwalającej na wprowadzanie elementów wzbogacających je
go wiedzę. Elat^o właściwe гог£Ш 1 1аошап1 е działalności infor
macyjnej w  placówkach naukowytdi, bibliotekach, ośrodkach Infur- 
maoji, ш и Ы е а о Ь  itp. posiada powale znaozraiie dla prowadzenia 
prac badawczych.

Noblem dostosowania treści, form i metod działalności ^in
formacyjnej do potrzeb użytkowników jest w  placói^aeh naukowych
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TozwiąETnan^ speoyflczsfle, odmiennie niż w Jednosidcaoh ^ s p o 
darki narodowej. Pracownik naukowy pokreebnje szybkiej informa
cji sygnalnej o nowościach — w formie bibliografii adnotowanej 
Itib nie, a czasem ograniczającej się do spisu treści danego wy
dawnictwa. Po wybraniu potrzebnej pozycji, którą pracownik nau
kowy wykorzystuje do określonego badeoiia — żąda on w ,jak naj
szybszym czasie oryginału lub jego kopii. Pracownik naukowy zna 
najcząśclej jązyk oryginału, jego ртгуgotowanie fachowe i po
głębione zainteresowania każą mu zans^.izować całość wywodu au
tora nowości. Zgodnie z takim sohematem w placówkach naukowych 
nacisk powinien być położony na szybkie przekazywanie informa
cji sygnalnej oraz na środki techniczne, tmiożliwlająoe uzyska
nie równie szybkiej informacji wtómaj (reprografia) na użytek 
pracownika ziaukowego.

Wydawnictwa przeglądowe, abstrakty, wszelkie streszczeniai 
omówienia przydatne są najczęściej tylko dla wyselekcjonowania 
materiału, dis opracowywania podręcsoików, omówień przeglądowych, 
popularyzacji itp. Jeśli chodzi o prace przeglądowe',pracownik 
naiikowy ma zaufanie do tych, które sporządzane są przez fachow
ców i specjalistów, umiejących określić hierarchię zagadnień i 
ważności. Praeownik nai^owy niechętnie korzysta z informacji 
przetworzonej w stereotypowych ośrodkach informacji, nie sięga 
po bibliografie ogólne tylko po i^skotematyczne, czyta piśmien
nictwo oryginalne, opierając się na wybrazo^ch tytułach o wypró
bowanej wartości. Dlatego pracownicy informacji powinni mleć 
ścisłe powląsanla z warsztatem pracownika naukowego, aby znając 
jego .bieżące prace lub prace jego zespołu dostarczać Infozmację 
precyzyjną i szybką, dostosowaną do specyficznych, często Indy- 
wldtt^nyoh potrzeb.

7e charakterystyczne nawyki pracownika naukowego,pracujące
go Często indywidualnie, nie były zadowalająco zaspakajane przez 
służbę informacyjną, oo spowodowało nieohęć do rozbudowywania 
działalności informacyjnej. Kcmsekwenoją tego jest fakt,że sieć 
informacji pozostaje nadal zacofana, nieprzystosowana do speł
niania swoich ■ zadań. Stąd w placówloioh nacisk kładzie się jedy
nie na zaopatrzenie bibliotek w niezbędne wydawnictwa zagranicz
ne (informacja pierwotna), każda placówka dąży przy tym do roz
budowy własnej bazy reprografioznej. Jedną z dróg szybkiego uzys-
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kania materiałów i infozraacji są konferencje i zjazdy’ nsiUcowe. 
Szczególnie cenione są wyjazdy na zagraniczne konferencje spe
cjalistyczne, które stwarzają możliwość szybkiego uzyskania 
cennych, informacji i nawiązania dalszych kontaktów,co z kolei 
'umożliwia szy'"szą wymianę informacji o postępie w danej dys
cyplinie*

W Polskiej Akademii ^auk i I^inisterstwie Panki,Szkolnictwa 
Wyższego i Pechniki nie jest rozwinięta szeroko spotykana za 
granicą wymiana tzw. preprintów, spotyka się natomiast wymianę 
odbitek — jest to jednak forma wymiany informacji opóźniona w 
stosunku do publikacji, która, jak wiadomo, ma bardzo długi 
cykl produkcyjny.

Pracownicy naukowi wszelkich kategorii — od samodzielnych 
pracowników nai^owobadawczych do pomocniczego personelu nauko
wego włącznie, a także niezależnie od tego, czy pracują zespo
łowo, czy Indywld'ualnle - korzystają z działalności informacyj
nej bibliotek instytutowych, zakładowych itp. oraz istniejących 
komórek, dokumentacyjnych. Korzystają oni z zawartych w zbiorach 
bibliotecznych wydawnictw 'Informacyjnych (wydawnictwa abstrak- 
towe, bibliografie, informatory wszelkiego typu) oraz ze zbio
rów plśmienniozyoh - czasopism i książek, bądź mikrofilmów,fo
tokopii itp. zbiorów specjalnych.

Badania potrzeb ■użytkowników łnformao ji,przeprowadzone jnrzez 
0В1ИГ PAP, wykazały, że w placówkach naukowych szczególnie dot
kliwie odczuwa się braki w komple'tnodcl zbiorów i niedostatecz
ny dopływ wydawnictw zagranicznych.

Pis spełniony jest przede wszystkim pods-tawowy warunek in
formacji - szybkość. Procedura zamówień na książki 1 ozasoplana 
trwa zbyt długo. Jeszcze gorzej przedstawia się ssrtuacja z mi
krofilmami sprowadzanymi z zagranicy. Zdarzają się często wy
padki dezaktualizacji materiałów zmówionych, o które zabiegał 
pracownik naukowy lub zespół naukowobadawczy.

Charakter placówki naukowobadawczej, a -także typ bs^ań pro
wadzonych przez poszczególnych jej pracowników determinują więk
sze lub mniejsze zą;>otrzebowanle na usługi informacyjne.Pracow
nicy nsnki, teoretycy, z reguły potrzebują mniej pomocy niż ich 
koledzy zaangażowani w prace eksperymen-talne 1 rozwodowe. Bla 
tych pracowników naukowych dostazuzenle wyselekcjonowanego ^1
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opracowanego piśmiennidtwa byłoby wiellcą pomooą; cenne byłoby 
rÓTmlet szybkie uzyskiwanie infonnaoji, dotyczącej nowych tech
nologii, patentów itp.

Placówki naukowe, prowadzące prace o charakterze konstruk— 
cyjnyiB i wdrożeniowym, mają wiąksze zapotrzebowanie na infor
mację zorganizowaną, podobnie jak w placówkach resortowych .Wy
stępuje tam potrzeba opracowywania biuletynów, informacji o ka
talogach, patentach; rozwijają się zaczątki prac nad klasyfika
cją zmierzającą do opracowania systemów wyszukiwawczych.

Wszystkie jednak placówki kładą nacisk na rozbudowanie ba
zy reprograficznej, nieodzownej dla przyspieszenia uwielokrot- 
niania materiałów informacyjnych wszelkich typów. JSależy stwier
dzić, źe działalność informacyjna zrealizowana w placówkach po
siadających dobrze zorganizowane biblioteki, z funkcjonującą ko
mórką dokumentacji 1 Informacji odpowiednio wyposażoną w sprzęt 
techniczny byłaby w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby pracow
ników naukowych własnej placówki. Warunkiem powodzenia jest -blis
ka współpraca między pionem informacyjnym a merytorycznym, odział 
pracowników Informacji w życiu naukowym placówki, wysoki pozirai 
kadr oraz zaawansowany stan prac badawczych w dziedzinie infer— 
maoji naukowej.

Informacja naukowa jako dziedzina wiedzy, podlega ciągle 
gwałtownemu rozwojowi. Po dość długim początkowym okresie,w któ
rym - pod wpływem ciągłego nacisku chwili bieżącej - praktyka 
stale wyprzedzała rozwój podstaw teoretycznych, konieczne jest 
stworzenie dla informacji naukowej prawidłowych podstaw,opartych 
na odpowiednich badaniach 1 analizach.

Przedmiotem badań i analiz posrinny być:
- system, organizacja i struktura sieoi informacyjnej;
- problem zasobów infrarmacyjnyoh;
- zagadnienie języków informacyjnych;
- problem łączności, zapewniającej przepływ informacji w skali 

krajowej i międzynarodowej;.
- funkcje bibliotek w systemie infonnacyjnym;
- działalność wydawnicza i dystrybucyjna jako element systeom 

informacyjnego;
- problem potzrzeb systemu informacji i jej odbiorców;
- kadry, szkolenie, doskonalenie;
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-  baza materialaa i finansowanie działalności informacyjnej;
- zapewnienie ndziałn w procesie informacyjnym ргаооехШсбе wy

soko kwalifikowanych (nankowośw, projektantów, konstruktorów, 
technologów itp.}$

- ZiE^ennienle udziału pracowników wysoko kwalifikowanych w pra
cach sad zsgadnienioni informacji)

- zapewnienie ^rzętu dla działalności inframiacyjnej (produkcja 
i ImpcoTt).

Badmla perf^ktywlozne wyratgające rozwinięcia:
a. działalności badawczej w  dziedzinie teorii informao jinan-» 

kcwej;
b. działalności badawczej w zakresie naidE:oznswstwa,ze szcze

gólnym uwzględnieniem potrzeb polityki naukowej;
c. hadaś w zakresie i^todologii i metodyki działalności in

formacyjnej, a szozególnłe badań:
- eleBffintów i kryteriów optymalizac ji systemu informacji nanko- 

wej;
- systemów wyszukiwawczy:^ i języków informacyjnych;
- terminologios:yob;
- nad opracowaniem kategcnyzao^i praoownlków informacji oraz 

programów szkolenia i doskocalraia tyoh pracowników i pracow
ników naukowych - u£ytkownik6w informaoji;

- nad systemami wyposaśenia tetdinieznego sieci informacji nau
kowej; .. ,

- nad meohmizac ją i antoDatyzaeją hihliotek naukowych w celu 
ich pełnego wykorzystania;

- nad zastosowaniem maszyn oyfrowyoh w izdormaoji naxdcbwej.
Ef^ctywna działalnc^ó projdctowanego syst«im Informaoji nau

kowej zaleśna jest od sprawnej dzl^alnośei wszystkii^ jego og
niw. Pizy różnorodności form działalności, zadań i specyfiki 
musi być zacdiówana koordynacja zabezpieozajęoa wzajemne powiąza
nia i umożliwiająca wielópłasze^znowj? przepływ informacji. U- 
jednolioeniu powinny podlegać elementy warsztatowe, zasady kla
syfikacji, opracowywania i ;n?zekazu informacji.

Stymulowanie działalności plaoóirek sieci informacyjnej nie 
powinno jednak naruszać ich struktur' treściowych i ingerować w 
sinrawy podlegające koopetenoji kierownictwa plaoóidki.

Jednocześnie informacja musi uzyskać iSiaśoiwą rangę w pracy 
dydaktycznej wyższych uozelni oraz stać się integralną ozęśeią
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procesu baóasrozego w plaodirkacłi nankov^roli* SzczegSlsą xamsą 
leży z wt6o 16 na rolę tibllotek nsukonyoh suanowiąoyoh w ohwxli 
opeonej glóinie składnice informacji. Warto przyp<»mleć, że za
soby informacyjne bibliotek szkdł wyższych i Pżi obe^i^^j^ łącz
nie około 80^ -ogdlnie dostępnych w krajn oaterlałSw nankowyob.

Przedstawiając niniejsze ogólne nwagi aa temat systemu in
formacji nsokowej, pragniemy jednocześnie zaznaozyó| że Ośrodek 
Sokum^taojl i Informacji Sankowej ТАШ opracowuje szczegółowe, 
konkretne propozycje dotyczące progiramu rozwoju informacji nau
kowej, które w najhiiższym czasie zostaną przekazane placówkom 
Polskiej Akademii Sauk i szkołom wyższym.

sciEimpic ш р о ш ш т ж  srarsa ш  jpolahe

Ś m  m m  a  r  7

3!be role of tbe scientific information syst(»B of tbe Polisżi 
Academy of Sciences and tbe scbools of b i ^ e r  education witbin 
tbe national system of scientifio, teobnieal and economie in
formation bas been discussed.

Tbe scientific Institutions of tbe Polish Aeademy of Scien
ces and tbe llln^aries of tbe scbools of bli^er education ebotdd 
b e - i n  tbe proposed structure - tbe leading information ottitres 
while the Documentation and Information Centra abould plcQT tbe 
role of a centz>al coordinating information Institution.

The evolution Of scientific information is provided to take 
place in three stagest stage 1 — until l873t etage II - toitil 
1975» stage III - large scale development until 19S0.

Besides, dlffereneiated needs of users bavS also been cha
racterized. In coimeotion with the developnent of Bolentlfio in
formation the nooessity of creating theoretical foundations 
has been stressed.
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СИСТЕМ ВА7ЧН0И ИБФОРМАДШ В БОЛЬШЕ
Р е е ю U е

В сзатае обсухдаеюя роль и гначение систеиы научной ив> 
о̂риащш Польской Акадешш наук и высшнл учебвьгл заведений , 
дейсзвувщей в рамках ос̂ егосударсхвенвой системы научной,то
нической и зковомической Енформадии.

Предлагаемая структура системы научной информации нредус- 
матриваетучто головными информационными центрами являются науч
ные учрехдевия Польской Академии наук и цевтральные библиоте
ки высших у̂ бвых заведений. Головным ле учрекдевием но коор - 
дияяции научной информационной деятельности является Центр до
кументации в научюй информации Польской Академии наук.

Предполагаемое развитие научной информации будет осущест
вляться в 3 этапах: I этап - до 1973 г., II зтан - до 1973 г.. 
Ill зтап предусматривающий широкое в эффективное развитие науч
ной ЕНфориации - до 1980 г.

Кроне того, в статье рассматршаются дифференцированные 
ЕЮтребвосФИ потребителей научной информации. Б связи с разви 
тием научной инфор18ции как отрасли знания, возникает необхо - 
дймость создания теоретических основ научной информации.



lUGUSIH? MERTA
t}at»di Videb]c;7ob,T«obnioł7eb 
a Elconomlek ĉh Isformacf

irOWY PEOGBAH ESZSA£CEBIA P£AC0VB3X6w I VŻITEG9EIK6m 
ШРОВШ.СП BAUEOWEJ W CZECEOSŁOBACJ'!

Założenia programu ksztaZaenla 
pracowników Informacji naukowej 
oparte na współczesnym etanie 
informacji. Projekt kształcenia 
dyplomowego pracowników Infor
macji naukowej. Grupy tematycz
ne z zakresu informatyki stano
wiące treść wykładów, seminariów, 
ćwiczeń, zajęć praktycsnych i 
laboratoryjnyoŁ itp. Koncepcja 
kształcenia ti^tkownlkćw w za
kresie informatyki (system lotztał- 
oenla szkolnego oraz pozaszkol
ne formy kształcenia).

Gsruntowne przestudiowanie najważniejszych programów kształ
cenia w zakresie informacji naukowej 1 bibliotekoznawstwa we 
wszystkich krajach świata prowadzi do następujących ogólnych 
konkluzji:

1) pewni pedagodzy wyodrębniają kszt^cenie 1 szkolenia 
bibliotekarzy* łącząc natcuniast bibliografów oraz pracowników 
naukowych 1 inżynieryjnych ze specjalnością informacji asako~ 
wej}

2) inni znów uważają, że obie te grupy zawodowe mogą mleć 
wspólny program kształcenia w dziedzinie Informacji (w oparciu 
o podstawowy zestaw przedmiotów) oraz zróżnicowany, apeeyfloz— 
ny program studiów odpowiednio przy stogowaay do Idh odmlennyoh 
funkcji społecznych (propagowanie nowych idei 1 estetyocac-fcnl— 
turalnego wyohowania ododzieży i doarosłyoh).

Czechosłowacji projekt kształcenia prezentuje fcaneepoją 
af omrałowaną w  drugim pisikcie.
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1 ПЦ711 problemem dys i n u s y j e s t  kvrestia icTX'a£ona w nastę
pującym pytaniu; czy istnieje potrzeba specjalnego uniwersytec- 
Iciego Iraztalcenia Icadr facihonryob z Z83nresu Informacji naukowej, 
czy te£ byłoby bardziej wsikazane kształcenie ich w ramach sto— 
didw podyplomowych.

■olm zdaniem obie fcnrm^ kształcenia są pożądane.
^prowadzenie innowacji do programu kształcenia w zakresie 

infcnrmaeji naukowej, podobnie jak w innych dyscyplinach nauko
wych, jest procesem ^ugofalcwym. Jakkolwiek zreformowany sy
stem kształcenia wejdzie w i^oie już w najbliższej przyszłości, 
jednakże pierwsi specjaliści, wykształceni na nowych zasadach, 
przystąpią do pracy zawodowej po trzech lub pięciu latach stu- 
dlśw, a więc u schyłku lat siedemdziesiątych. W rezultacie spo
łeczeństwo ^rarzysta z ich wiedzy i doświadczenia dopiero w o- 
statnieh dwóch dziesięcioleciach naszego wieku i na początku 
przyszłego stulecia.

Jest sprawą oczywistą, że proces przemian, przygotowany 
przez kadry pedagogle^e, stanowi tylko jedną z faz rewolucji 
nankowo-teobnieznej,'oraz że wskutek szybkiego rozwoju i ek^tan- 
sjl tej rewolucji wymagmiia wobec personelu naukowego i inży** 
alezyjneigo - wyspecjalizowanego w dziedzinie informacji nauko
wej - w zakresie kształcenia i praktyki zawodowej będą w  porzy- 
szłośol ulegać Istotnym ;ш1апот.

Koncepcja nowego programn kształcenia w dziedzinie informa
cji naukowej opiera się na:

a) prognostycznej 1 futurologlesiej ocenie sytuacji w ska
li .światowej w dziedzinie tworzenia, przepływa 1 wykorzystsmia 
informacji w nauce, technice 1 Innych sferach działalności spo
łecznej w  okresie najbliższych 20-50 lat;

b^ współozesziym stanie wiedzy w dziedzinie informacji nau
kowej i w  dyscyplinach zbliżonych;

e) specyficznym obiegu adresowanej informacji, a mianowicie 
— ;d>legn Ixiformacji dotyczącej zarządzania nauką 1 teohniką,pla- 
Bową i. społeczną ekonomiką z jednej strony, z drugiej zaś obie
gu informacji w sferze kulturalnego i estetycznego wychowania.

W ramach państwowego programu polityki w zakresie Informa- 
eji naukowej Wydział Informacji Saukowej i Bibliotekoznawstwa 
1?п11№гву tet u Karola w  Bradze otrzymał polecenie opracowania



 ̂г? -
novego progtamx fcsztalcienia « omasrianel dziedzinie ЪзЪ-
Ьу przystosoirany de wymagań 1 alrtualnego etanu п а л Ш  i tech
niki еагбтао w  Czeełie^owac jl, ^ak i w świeęłe na 1ата 19^}— 
—2(Ю0. Wetąpny projekt programu eosta2 przedłożony do dys— 
kucji szCT^ddwu gTCTra epeojałłetów z zakresu Informacji 1 pe
dagogów.

prog^^ driada slą z dwóch zasadniczych Czeóci.* omawiają
cych:

1. kształcenie dyplomowe pracowników naukowych 1 inżynie
ryjnych w dziedzinie Informacji naukowej;

2. szkolenie ui^rt^owników infonnaeji-naukowej,technicznej 
i innej,

Fo próbnym okresie ^aperymentalnego nauczania podstawo- 
< wyoh przedmiotów w latach 1972—1974 cały program kształć»:^ 
będzie mógł być wiorowadzony w  i^oie w  197$ roku.

Z a ł o ż e n i a  p r o g r a m u  k s z t a ł c e n i a  
o p a r t e  ś a  w s p ó ł c z e s n y m  e t a n i e  

i n f o r m a c j i  n a u k o w e j

1. Tworzenie i przepływ infa3rai£e!jl jest naturalną koniecz
nością i prawem w  warunkach ż y d a  społecznego.

2. Mmiifeetowanie tej zasady wyraża się coraz częściej pczez 
zor^Biizowany system tworzenia 1 przepływu danych i informaojl 
V poszczególnych obiegach onformacji-пшво ciągłego wZ!rosttt nie
formalnej wymiany informacji między użytkownikami reprezentują
cymi tę samą sferę zainteresowsia {niewidzialne kolegia}^

3. ffohec coraz większego umiędzynarodowienia twórczej i pro
duktywnej działalnościу przyszły system informacji będzie wyka
zywał tendeieję do terytorialnej i tematycznej integracji opar
tej na optymalnym wzajemnym oddziaływaniu na siebie formalnych 
(pośrednich) i nleformalnycdi (międzyludzkich) kanałów komunlka- 
cyjnyoh (np. DinSIST, SCżlDOC, systraz Informacji krajów socja
listycznych, nriS, system informacji na pptrzeby ochrony środo
wiska naturalnego ltd.).

4. Wielostronne wprowadzenie cybernetycznych metod 1 tech
nik będzie wyrażało się w  formalnych (instytucjonalnych) syste
mach informacji układu: czł^sl^ —  maszyna człowiek.
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Toża dobrze znanymi i uznanyai ogólnymi motbdaml mate— 
matyfeacJS 1 cybernetyzaoji powstała *informatyzao3a" 3śko je
szcze jedna ogólna ińetoda badania zjawisk Społecznych i dzla- 
łalnoćci indzklej. Wprowa&zenie tej metody do pralctyM społe
cznej wymaga oczywiście tworzenia nowej, zintegrowanej (kom
pleksowej) паям (nauk) Informacji ńa odpowiednio wysokim po
ziomie, obejmującej komunikacją inlormacy yną, zarówno miądzy— 
ludzką jak i pomiędzy •Krządżęnlami we wszystkich możliwych u- 
kladach docelowych.

6, W związku z rozwojem nauki informac|i, s zwZaszozą in
formatyki jako teorii informacji nąokowej^ , powstały dwie 
nowe Specjalności zawodowej pracownika naukowego, badającego 
problemy i zjawiska zachodzące w Informacji naukowej, oraz in
żyniera (projektanta) i kierującego konkretnymi instytucjonal
nymi systemami informacyjnymi.

?, Zestaw podstawowych przedmiotów nowego programu kształ
cenia zarówno bibliotekarzy jsk 1 specjalistów z zakresu in- 
fcnrmaćjl naukowej został określony przez teoretyczną i stoso
waną informatykę, obejmując swym zasięgiem główne pola łomtu- 
nikacji — informacją nauko^ i informację fculturalno-estetycz— 
są. arzedmioty z zakresu informacji naukowej leżą w sferze ra
cjonalnej, natomiast przedmioty z drugiego zakresu - w emocjo
nalnej sferze działalności ludzkiej. BąucZanie i kształcenie w 
innych dyscyplinach tej zintegrowanej, kcmąileksowej informacji 
naukowej jest realizowane przez szereg fakultetów toiiwersytetów 
i innych szkół wyższych (filozofii, logiki, semiotyki, semanty
ki, lingwistyki, xoatematyki, Cybernetyki, biologii, medycyny,: 
nauk technicznych 1 in.). nriadomo na ogół, że naukowcy i inży
nierowie - specjaliści z zakresu informacji naukowej — rekru
tują się nie tylko ze służb informacyjnych i personelu biblio
tek, lecz także ze wszystkich рокгедэдгоЬ dziedzin,có- jest zre
sztą zjawiskiem powszechi^m, przejawiającym sią w aktualnie pa
nującej w nauce i technice tendencji do syntetyzowanie.

k) Pogląd autora na termin *lnformatyka** został raitówiony w ar
tykule M.leskiej 1 E.Leskiegos Infcrmaoja naukową j ^ o  dzie
dzina wiedzy- "Zagadnienia Informacji Saukówej" 1972 ńr 
1{g0) S- 18, 19.
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8. Z jsKlska. wystąpiłjącę w informatyce są przedmiotem badań 
z dwóch. ptmlrtÓT» widzeniaj cybarnetyti t  msuk społecznyołu fo 
dwojakie podejście badawcze wymaga stworzenia odpowiediiie^o,liy— 
brydowego programu kszt^craila, iłwzglą^iającego oba powyZsze 
asptócty, a który obejmowałby odpowiednią sumą wiedzy nie tylko 
z zakresu informatyki^ lecż również z dziadzin leżących na sty
ku infOł^atyki; matematyki» fizy^» tecbnihi <saz nauk e^olacz- 
nych 1 biclogicznyeh*

9. Informatyka teoretyczna bada syStec^ infcri^syjne na 
gruncie czysto abstiakcyjiorm» podczas gdy informatyka stosowa
na bada systemy informacyjne od strony ściśle praktycznej,kon
kretnej,

10, Pf^  projektowaniu systemów informacyjnych konieczne jest 
zastanowienie sją nad następujący! zag^nlenlamli

a) w sferze nauk spoleosiyi^:
- warunki środowiskowe danego syst«im informacyjnego: 

funkcje poszczególnych części składowych syst^su i zachodzące 
pomiędzy nimi relacje; identyfikacja npwyCh służb informacyj
nych; ich i^ływ na naukę, społeczeństwo i Indywidualnych użyt- 
koimików;

- potrzeby informacji, ich iden'^fikacje, charśkterystyka 
oraz zaspokajanie;

- kadry; zapotrzebowanie na specjalistów, z podaniem do
kładnego wyszczególnienie w tym zakresie; nauczanie i doskona
lenie;

- planowanie, zarządzanie i sterowanie danym systemem in— 
f ormacy jnym;

b) w sferze informacji nsci»»Fej:
-  IffCbleo^ tecretycł&C —  si^iotyka, składnia 1 pra^iiaty- 

fca naturalnych i sztucznych języków informacyjnych; procesy 
informacyjne - tworzenie, gromadzenie, cirgsiizowanlejprźe^y*» 
przetwarzanie, magezynowanie i wykc^zys'^wSnie infcrmaoji; wy— 
mierncśó infozmacji, rozpowszśołmiąnie informacji;

-  organizacja pracy ludzkiej w u^s^ach: Człowiek -  Czło
wiek oraz człoidLek - maszyna — ozłowiek jako czynnika lEńrocesu 
informacyjnego;.

- technika procesu Infoimaioy jnęgoi właściwości systemów 
informacyjny^ (struktura i działanie), analiza systemów, me-
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^ofiologla ooens вувЬвтСт копфЗекеокусЬ, ekcmomika systemów i> 
sieci Informacyjnych; kontrola tworzenia systemów Informacyj
nych 1 Ich funkcjhnowanla.

Jest przy tym rzeczą oczywistą, źe współczesne hlhliotekó- 
znawstwo, teoria blhllo^afll, Scknmeatacja Itp. wchodzą w za
kres teoretycznej i stosowanej informatyki.

I. P r o j e k t  k s z t a ł c e n i a  
d y p l o m o w e g o  p r a c o w n i k ó w  

i n f .  o r m a o j i  n a n k c w e j

Bozwiązanle problemu kształcenia dyplomowego pracownilsów 
informacji zostało poprzedzone analizą wielu programów kształ-^ 
cenią w czołowych Tiniwersytetaeh i Innych wyższych uezelnisofi 
zagranicznych najbardżiej rozwiniętych krajów świata. Po wqal- 
kliwej ocenie' wyników specjalnie powc^tany kcznitet zwrócił szcze
gólną nwa^ę na dwie zasadnicze kwestie^

a} określenie larofilu studiów i zakresu działania pracowni
ków informacji}

b) miejsce poszczególi^ch dyscyplin informacji naukowej w 
programie nauczania, m.in, na określenie podstawowego trzona 
wiedzy z zakresu informacji,

Eoncepcja programu nauczania została zdeterminowana odnoś» 
nymł przepisami obowiązującymi szkoły wyższe, zgodnie z który
mi okres trwania studiów w zakresie informacji wyuosi pięć lat 
(dziesięć semestrów) i kończy się złożeniem egzaminu państwowe- 
go', którego wynik zależy od przedłożenia pracy dyplopowe^.

Studia w pełnym wymiarze, skrócone oraz eksternistyczne,moż
na kcmtjrnuowac również w fcannle studiów podyplomowych.

Onrawiany program zbudowany jest w  ten aposób, że jego posz- 
ozególne elementy można odpowiednio łączyć i zest^zlać na podo
bieństwo segmentów, stosownie do potrzeb poszczególnych specja
lizacji zawodowych w  dziedzinie informacji naukowej.Brog^am ten 
przewiduje zwłaszcza kształcenie w dwóch zakresachs

1, informacji naukowej i technicznej (biblioteki specjalis
ty ease, ośrodki łnfosrmaojł);

2. informacji kultinralno-estetycznej (biblioteki publiczne).



За -
Is'toie je ^esecze ponadto sotlliroćć £róiai.covaiiia i;eor8t7et- 

tnej 1 pr^OrtyczneJ działalności {praoo«&ley naakoeri i^az prałrty- 
oy)^ Sonloełej v&gi. ргоЪ1етеш jest sprawa kształcenia w rozira- 
śanej dziedzinie odpowiednio pr^etosowanyob praktyków do wyko
nywania czynności o czysto praktycznym ekąrakterze.

Powyższe propozycje zakładają eneyklcpedyozae lid} pogłębio- 
ne, specjalistyczne stndla dla sti^entów inionaaoji naukowej 
(dwukierunkowe studia, pełne Inb zawężone) bądś też studia po- 
dyplmowe z infcnnatyki przewidziane dla kandydatów z innyidi 
dyscyplin nauki. Tea ostatni kierunek, byó może, okaże się bar
dziej efektywny.

Poszczególne elementy programu, kształcenia uwzględnlająi
i. ogólną światową kcmcepcję studiów (wspólną dla wszymt- 

kiob szkół wyższyidi))
2* podstawowy trzon wiedzy z zakresu informatyki poszerzo

ny o te działy pokrewnych dyscyplin, które są istotne ćDa in
formatyki z punktu widzenia teoretycznego 1 aetodologiestiego,m 
mianowicie;

a) psychologia, pedagogika, «>ejologla, filo«Kfia;
b) matematyka, statystyka, sosiotyka, li^ika, j ą z y k o z n w

S tW O |

e) eybemetyka, teoria systemów, teoria zarządzania;
d) technika mechanizacji 1 antiKBatyzae jl;
3. ąpecjalistyczne przy^itowanie (zawodowe) z informatyki 

dla podstawowej^ hkzerunkowanla naukowego i teidmiozuego lub 
kulturalnego;

4. praktyczne przygotowanie w  rasadh wyżej wspo(ml«By<^ n- 
klerunkowaó (głównie dotyo^ to pracy laboratoryjnej, semina
riów, wycieczek 1 In.);

3. w^ólne przygotowanie językowe dająee w wynika biegłą 
znajomość dwóch języków światowyob oraz bierną znajooK^ć t m e -  
ciego dowolnego języka

6. intrai^rwne keztałcrale językowe w  zakresie danej specja
lizacji (znajimtość terminologii 1 umiejętność tłumaczenia tek
stów z danej dziedziny na trzy języki);

7, speojalistycme ргзц^{^тюп1е (pozainfozmaoyjne) z do
wolnie wybranej dziedziny nax& px^rodnlezyoh, tecbniemyoh i 
społecznych.
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fonadto pregraa iwz£p.ądnla potrsebę podaoszeoia loralif Ura- 
ojl &a lEorsa^ podjplomcniTeb lOBoillwlająoyob uzyskanie sy&szycih 
stt^ni naokowyob i azraasovaoie v zanodzie pedagoga.

Jreść i aetodyka przekazania wŁadMtośel z zakresn Łalorna«- 
tykl. Podstawoey zasdb wiedzy o Informatyce określają dość awo- 
todnle teoretyczne, metodologiooie 1 sptimlatywne dysoypUnj 
prezentujące informatyką jako zpecjalizsKii ją niezalei^ pod wzglą
dem naukowym 1 zawodowym. Zasadniczy trzon wledsy z Informatyki 
składa się z grup tematyoraiyok, które bądą — po oficjalnym ąpraiK 
dzenlu testowym - przetransformowane w poszczególne przedmioty 
naucz^iia, aby nadać im dydaktyczną formą wykładów, seminariów, 
ćwlozed, zajęć praktyomiyoih i laboratoryjnyoh ltd.
1. Wprowadzenie do informatyki. Sytuacja 1 ranga informatyki w 

kcu^leksie zagadałeś informacji naukowej. Problematyka zwią
zana z określeniem przedmiotu, metod i pozycji informatyki w 
nauce 1 życiu społecznym;
- cykl informacji 1 działalność informacyjna;
-> systemy informacyjne i icb rozwój.

2. Źródła informacji i związane z nimi problemy:
- oeoky i struktura źródeł informacji;
- sprawdzanie i gromadzenie tyob źródeł;
- ewidencja źródeł informacji 1 jej slzroktura;
- typologia dokumentów.

3. Czytelnicy i użytkowniey infcarmacji:
- osobowość u^tkownika; typologia (opis 1 obarakterystyka} 
użytkowników;

- psyoblozne i pozapsyobiczne komponenty relacji: ewidanejo- 
nowanie - użytkownik - pośrednik w łąoznośoi informaoy jnej 
(pracownik informacji, bibliotekarz);

- oddziaływanie społeczne na relację; u^tkownlk - system in
formacyjny;

- wyobowawoza i pmyobologiozzia relacja zaobodząca między pra- 
oownlkiem Informacji (lub bibliotekarzem) a użytkownlk^il}

- metody ustalania potrzeb użytkowników;
- metody zaspokajania Indywidualnytdł i zblorowyob potrzeb u- 
żytkowników przez różnego rodzaju biblioteki 1 ośrodki in- 
furmaoji.
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4. Wejście i wyjście w procesie informacji:
- analiza informacyjna tekstów}
- powstawanie źródeł pochodnych (adnotacje,sprawozdania...)?
- kla^fikacja i indeksowanie informacji;
- kodowanie i przechowywanie informacji;
- wyeztikiwanie właściwej informacji zaspokajającej potrzeby 

użytkownika (otrzymywanie zapotrzebowania, analiza jego 
treści), tłumaczenie słów kluczowych na język wysziikiwaw— 
czy systemu informacyjnego, struktura modeli wyszukiwaw
czych, proces wyszxikiwania, udzielanie informacji zapytu- 
jąceimi, wpływ użytkoTmika - na zasadzie sprzężenia zwrot
nego - na działanie systemu, wykorzystanie uzyskanej in
formacji przez użytkownika, rozprowadzanie informacji.

Hiezmlemie trudnym problemem jest zdobycie dostatecznej su
my wiadomości z dyscyplin znajdujących się na styku z Infor
macją naukową, np. semiotyki, logiki, semantyki, teorii smo-
gosci, sxatystykl, lingwistyki matematycznej i in.

5. feehnlka procesu informacyjnego:
- ręczne, mechaniczne i zautomatyzowane systemy informacji;
- narządzenia mechaniczne i automatyczne;
- teoretyczne podstawy wykorzystania techniki komputerowej w 

informatyce;
- elementy programoviraaia i zastosowanie języków programowa

nia, ze specjalnym uwzględnieniem budowy składni.
6. Organizacja i sterowanie systemami i sieciami informacyjnymi:

- ogólna teoria systemów, organizacja i sterowanie systemami;
- teoria sterowania systemami informacyjnymi;
- ocena systemów informaoyjnych;
- ekonomika systemów informacyjnych.

7. Projektowanie systemów informacyjnych i operowanie nimi;
- ogólna teoria budowy systemów;
- teoria budowy systemów informacji społecznej;
- metody analizy i S3mtezy systemów;
- ideowe i teonniozne projektowanie systemów informacyjnych 

i ich sieci;
- tworzenie systemów informacyjnych 1 praca przy ich pomocy.

8. Historia systemów Informacyjnych:
- historia rozwoju różnego typu systemów Informaoyjnych,s,in, 

bibliotek, archiwów, systemów dokumentografioznyoh i fai:to-
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grafiozziych itp.r'iS tmzglęónienleiB Tóźnic pomiędzy układa
mi Informaens6dkovo-4;e<dmicziie j i działalności irultural- 
aej.
1t dalszej fasie pracy nad programem jest przewidziane spro- 

wadsenie zmian do programu nauczania pracowników informacji w 
оЪп kierunkach na poziomie szkoły średniej. Edajemy sobie bo
wiem sprawuj że operatywne funkcjonowanie jakiegokolwiek sys
temu informacyjnego zalety w znacznej mierze od średniego per
sonelu technicznego z wytssym i średnim wykształceniem.

Pnłoskl. Pragnę podkreślić, te czechosłowaclca koncepcja 
kształcenia specjalistów uwzględnia dwie nieodzowne funkcje,któ
re zinstytucjonalizowane systemy informacji powinny spełniać:

1. regulowanie przepływu informacji stymulującej w taki 
sposób, aby dotarła do ntytkowników z aparatu klercwniczego 
oraz do inaoowników twórczych i produkcyjnych {funkcja czynni
ka regultijąoego przepływ);

2. zapewnienie zbudowania i efektywnego funkcjonowania kon
kretnych systemów informacyjnych, zgodnych z zadaniami społecz
nymi, jakie ma do pełnienia dana instytucja (funkcja projekto
wo—operatywna) .

Podczas gdy pierwsze zadanie mote hyć wykonane jedynie przez 
^ s o k o  wykwalifikowaną kadrę specjalistów z określonej dziedzi
ny, którzy ukońcs^li ponadto studia podyplomowe z informatyki,o 
tyle drugie zadanie mote być powierzone specjalistom z zakresu 
informatyki. Bardzo Istotnym, lecz trudnym dc rozwiązania prob
lemem jest sprawa naboru i doskonalenia kadr pedagogicznych nie 
ty^ko dla samej lirformatyki, lecz także na potrzeby studiów ję— 
zykoznaitozych i kształcenia w dyscyplinach pokrewnych.

XI. E o n o e p o j a  k s z t a ł c e n i a  
u ż y t k o w n i k ó w  w z a k r e s i e  

i n f o r m a t y  k i

Vysoki stopić instytucjonalizacji systemu gromadzenia,prze
twarzania, przepływu i udostępniania informacji wymaga instytu
cjonalnej formy organizacyjnej kształcenia użytkowników, ujętej 
w określone ramy procedury w zskresie .pracy info3?m8oyjnej i współ-
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prae; między użytkownikiem & wszelkiego typu systemami Infor» 
maojlf

Postulowano, aby kształcenie użytkowników było pojmowane i 
traktowane jako: 1. organiczna część procesu kształcenia (kon
cepcja Integracji)} 2, ogólne metoda przygotowania organizacyj
nego w zakresie umiejętności podejmowania decyzji na odcinka 
działalności kierowniczej, twórczej i produkcyjnej zarówno po
szczególnych jednostek, j ^  i o ^ y o h  instytucji (koncepcja uzu
pełniania) .

£ punktu widzenia re^izacji program jest zróżnicowany wg 
metod pedagogicznych na wszystkich szczeblach zarówno systemu 
szkolnego, jak instyttioji pozaszkolnych (instytгrty badawcze 1 
in.). Proces nauczania oparty jest na ogólioyoh za^dacb pedago
gicznych, zgodnie z którymi przedmiot nauczany jest włączony 
niejako do procesu Informacji, tak aby proces ten mógł spełnić 
wszystkie zadania dydaktyczno—szkcleniowe. A zatem jest to za
gadnienie kształcenia i nauczania ukierunkowanego na informacją 
naukową, których celem jest przyswajanie studiującym pewnej su
my wiedzy, ^SDkich umiejętności i pożądanych nawyków. Zakłada 
to organiczną Integrację nauczania Informacji naukowej w pro
gramie kształcenia nauczycieli 1 wykładowców wszystkich stopni 
oraz konieczność opracowania odpowiednich skryptów przez specja
listów. Oznacza to ’'informatyzację" metod zarządzania oraz twór
czego 1 efektjrwnego działania. Dlatego też niezależnie od kwali
fikacji zawodowych można mówić o dodatkowym (uzupełniającym) 
przygotowaniu pracowników informacji naukowej.

System kształcenia szkolnego w zakresie Informacji naukowe,1. 
Zrajowy system kształcenia szkolnego w zakresie informacji nau
kowe э powinien obejmować wszystkie typy szkół, od podstawowych 
poczynając, a na wyższych uczelniach kończąc. W nawiązaniu do 
powyższego proponuje się następujący program:

azkoły podstawowe - wpajanie nawyka korzystania ze szkol
nych i pidslicznych bibliotek oraz znajomości pomocy bibliografi- 
ozoyoh, służących do wyszukania potrzebnych źródeł informacji;

2. szkoły średnie - nauczanie podstaw Informacyjnych z сяпа- 
wianej dziedziny będzie zróżnicowane stosownie do typu szkoły {p - 
gólnokształcąoej, zawodowej};
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3« Bzkoly viyzBze -  praca d^ds^^czna powinna zmierzaćrna- 
stąpującyoh. kierunkach:

- nauczania techniki k^zy stania z inhtytuc^i prowadzących 
działalność informacyjną i z ich usług;

- nauczanie metod prowadzenia odpowiedniej działalności in-> 
formacyjnej, np. zasad opracowywania sprawozdań z działal
ności naukowohadawczej i artykułów; niezbędnej umiejętno
ści opracowywania doktusentacji osobistej; korzystania z 
placówek informacyjnych w celu wyszukania 1 zastosowania 
odpowiedniej informacji;

- nauczanie technik pcsoy informacyjnej na odcinku metodo
logii działalności twórczej i zarządzania*

Wyśej wytyczone cele mogą być osiągnięte dzięki zastosowa
niu juś aktvuilnie istniejących form dydaktycznych, np.wykładów, 
seminariów, ćwiczeń, wycieczek i staży naukowych w instytucjach 
prowadzących działalność informacyjną.

Przedstawiciele niżej wymienionych zawodów mogą być zatrud
nieni w charakterze wykładowców: bibliotekarze- z dużych biblio
tek, pracownicy ośrodków informacyjnych oraz pedagodzy ze szkół 
średnich i wyższych kształcących w zakresie informacji naukowej.

Jako ponooe dydaktyczne mogą być wykorzystane: skrypty, fil
my dydaktyczno-szkoleniowe, programy telewizyjne, laboratoria i 
pracownie informatyki, wzorcowe ośrodki informacji, biblioteki 
itp. Bardzo pomocne mogą okazać się ośrodki informacji uniwer
syteckie i Innych szkół wyższych, wyposażone w odpowiedni spzzęt 
do praktycznych zajęć.

Obecnie rozpa-fcrywany jest dwudziestoośmiogodzlnowy program 
nauki z Ogólnej teorii Informacji (informa-tyki), obejmujący na
stępujące' przedmioty (dla wszystkich szkół wyższych);
1. znaczenie i przedmioty nauczania użytkowników informacji;
Ż. znaczenie informaoji naukowej (specjalls-tyoznej) dla społe

czeństwa;
3. teoria informacji jako dyscyplina naukowa;
4. tworzenie źródeł informacji, rozwijanie i prowadzenie ewiden

cji informacyjnej;
5. systemy informacyjne, ich elementy, ich wzajemne stosimkS 

s-trukturalne i zachowanie się;
6. powiązania między pracownikami informaoji (bibliotekarzami) 

a użytkownikami;
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7. techniki vysznkivanla Informacji;
6. vTjrkorzystanie informacji w metodologii działalności twór

czej i zarządzania;
9. technika tworzenia ewidencji własnej informacji - pierwot

nej i pochodnej - na potrzeby użytkownika;
10. zautomatyzowane dokumentograflczne i faktograficzne systemy 

Informacyjne, podstawowe zasady - metodyczne 1 techniczne - 
korzystania z nich.
Ten ogólny kurs bądzie uzupełniany specjalnymi wykładami 1 

demonstrowaniem ośrodków oraz źródeł i metod właściwych dla da
nych dziedzin naukij techniki i innych przejawów działalności 
społecznej.

Pozaszkolne formy kształoenta w zakresie informacji nauko
wej. Obeonie prowadzone są studia nad wypracowania odpowied
nich form kształcenia pozaszkolnego - Indywidualnego i zbiorowe
go - poezczególnych grup zawodowych w różnego typu instytutach 
naukowo-badawczych, zakładach przemysłowych i iimych przedsią- 
biorstwach. Zazwyczaj przyjmują one formę krótkich kursów,semi
nariów, wycieczek do instytucji prowadzących dzls^alność infor
macyjną lub specjalistycznych bibliotek. Czynione są ponadto pró
by wprowadzenia obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach wszy
stkich pracowników, zwłaszcza młodych. W niektórych instytutach 
naukowych dyrektorzy wymagają, aby młodzi naukowcy zaczynali 
swoją działalność naukową od podejmowania praktyki (rocznej lub 
dłuższej) w dziale informacyjnym Inetytutu. W tym okresie muszą 
oni sporządzić szczegółowe i wyczerpujące sprawozdanie o tema
tach będących przedmiotem ich przyszłej naukowej lub technicz
nej specjalizacji. Jedną z indywidualnych form kształcenie są 
również zalecenia UNESCO dla piszących i wydających publikacje 
(kodeks dobrych obyczajów..., skrypty dla użytkowników informa
cji i łn.).

Chcąc osiągnąć wszystkie wyżej omówione cele, należy przed 
sięwziąć wiele kroków natury prawnej, organizacyjnej, ekonomioz^ 
nej i technicznej. £ozwiązanie zaś całokształtu problemu jest 
dość skomplikowane, czasochłonne 1 kosztowne, lecz jednocześnie 
w wysokim stopniu użyteczne społecznie.

Tłumaczył: Bogdan Bero
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A  m e PBOGEAB OF TSS ЕШТСАФЮН OP W053CBSS АШ) USEES OP 

SCISETIPIC ШРОЕ1ЕАТЮЙ IE CZECHOSLOVAKIA
S D Bi a r у

The author presents the ooiEłception of a nev edttoatlonal 
program in information scienoe based on the contemporary state 
of knowledge in this field ^ d  border disciplines.

The program of a  graduate eduoation provides for training 
in the domain of: 1) scientific and technical information
(speoieG-ised libraries, information centres),
.2) onltural and aesthetic information (public libraries).

The teaching program is conceived to comprise specialistic 
courses for students or i>ost-graduate infoxmatic studies for 
the workers from other scientific disciplines. The subject 
groups from Informatic, forming themes of lectures, seminars, 
excercises and laboratory works have been also given.

The education of users in informatle provides fbr and educa
tional ^stem from -Uie primary school to the graduate one as 
well as extramural forms of training in scientific Information 
subjects (courses, s^inars, exoercises eto.).

В0ЕАЯ ПРОГРАММА И0ДГ0Т0ВЕЙ РАБОТНИКОВ И ПОТ- 
ш т ш ш  ЕАТЧНОЁ ИЕФаПШЩИ в чжкосдобаш 

Р е з о н е
в стеоье црегодятся основаве содохения лрограшш шдгетов- 

ей работвкЕов научноб Евфоркацш, всходя хз совренеавого уровня 
хафоркацин.

Програхка днадсягаой додготовее работахЕов научной ивфорн&- 
ЦЕН аредусиаг1«вав1 обучеаае в обласга:!. научной н техннчесвой 
ИЕфорнацих (спецваднз^рованные бхбдиогеки,неЕТ1ш инфорхаднЕ);
Z. ЕудьтурЕо-зстетЕческой хнфорхации (публичнне бЕблнотвнв).

КоЕцеадия додхютовее щтдускатривает сдедиальные завяхия 
дхя студентов научной хвфорхадин еде хе занятня в обхастн хнфор- 
хатЕнн ддя сдуватедей Д1̂ гех сдедхадьностей,овоЕЧЕваих кювхе 
учебные заведения .Представлены тшатичесЕне грушш в области хв- 
фориатЕНЕ.

Бодрое додхютовЕИ дотребвтелей Енфорвадих в области инфор- 
катЕКЕ дредуешатривает схетеху хвольного обучения начиная от 
начальных окол н кончая ввсннхн учебЕвхи 8аведеЕияхх,а тавле вне- 
хвольЕые форхы обучения в областа: научной хвфорхадиЕ (1^сн,сб1ш - 
ва]», 1фавтЕка н т .д .) .
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Z PBOBmiATYO WAHSZTATU PEAGY HAD ŹEĆIffiEM HISTOBYCZSYM

Problemem masowości 1 różnorodności 
form materiałów żródłosjch.Zadania 
muzeów^arołilwówybibliotek i ośrodków 
doknmentacai i informacji różniące 
się saakcentowaniem innjch etapów 
składającjtdi sią na całość procesu In— 
f ormao; jnego .
Wprowadzenie nowoezeraiycb. metod i te— 

w celu przyspieszenia procesn 
udostępniania narastających zbiorów 
oraz uwzględnienia bardziej precyzyj
nej i dogłębnej informacji o treści 
zawartej w materiale źródłowym.
Problemy i skutki zastosowania ксшри- 
teryzacji w archiwach - zmiana doty<ii>' 
czasowych schematów postępowania, okres 
adaptacji psychologicznej do urządzeń 
zastępujących człowieka w funkcji wy
najdywania właściwych treści, odcią
żenie badaczy od czynności szablono
wych i nietwórczych, ułatwienie ope
rowania danymi ilościowymi stanowią
cymi ilustrację w badaniach komplek
sowych, międzydyscyplinowyoh.

ostatnie dziesięciolecia charakteryzuje coraz większe tempo 
przenoszenia wyników badań podstawowych do zastosowań praktycz
nych i masowych, a także coraz większe znaczenie prt^oąy niż retro<^ 
epekcjl. Budowanie wizji 1 modeli programowych wymaga jednak 
stwierdzenia kieirunków rozwojowych. Toteż badania historyczne i 
elęganie do przeszłości traktowane jest jako perspektywiczne 
spojrzenie ku nowemu, ku przyszłości.

Zadanie i szanse utrwalenia pozycji nauki, będącej magazy
nem faktów i ich wzajemnych powiązań a zarazem posiadającej klucz 
do współczesności i przyszłości, leżą w znaleziaiiu jak najbar
dziej jednolitego lub przynajnoiie j powszechnie zroztmiiałego ję-
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гзгка.. Cłiodzi także o to» аЪ; najlepiej adaptować sią do dzi- 
slejszĵ eh warunków.

Podobnie widzi swoje możliwości histor^'k — jego praoe dążą 
do wyjaśnienia przeszłości z punktu widzenia człowieka współ
czesnego, który jest zainteresowany rozwojem. Należałoby zadać 
pytanie, jak wobec zjawisk XX wieku traktować sprawą warsztatu 
histeryka i bazy źródłowej, jak iitrzyaać żmndne studia jednost
kowe j które dopiero z drobnych, rozszyfrowanych faktów 1 wąt
ków pozwolą zbudować całość i zarysować zadania. Obraz całości 
materiałów 1 program badawczy powinny być porównywalne z zada
niami wytyczonymi przez inne dziedziny, bardziej zaawansowane 
w wynajdywaniu prawidłowości zjawisk i icb rytmicznego przebie
gu. Etapy te są niezbądne, gdyż nie można stworzyć syntezy bez 
warsztatu i bez przepracowania niezliczonych zasobów źródłowych, 
nie zbadanych dotychczas w pełni.

Zjawiskiem wspólnym dla wszystkich krajów, ale występującym 
w różnym nasileniu, jest przede wszystkim niezwykle szybki 
wzrost ilościowy źródeł wytwarzanych przez Instytucje. Zmienia 
sią także tradycyjna postać dokumentów, współwystępują nowe,bar
dzo zróżnicowane formy, jak np. taśmy magnetyczne, bębny, płyty, 
filmy, karty perforowane i inne. Stanowi to odbicie zmian zacho
dzących w organizacji ^ c l a  społecznego. Zbiurokratyzowanie ad
ministracji powoduje, że masa aktów wzrasta, a powtórzenia tej 
samej treści występują wielokrotnie. ISechanizacja wprowadzona ja
ko remedium przynosi nowe kłopotliwe "nośniki informaojl".JSIilio- 
ny kart perforowanych stwarzają problemy związane z nowymi forma
mi zapisu zakodowanego lub w przypadku taśm i płyt - utrwalonego 
jako dźwięku. Współczesny historyk, zwłaszcza zaś badacz dziejów 
najnowszych boryka się - odwrotnie niż medlewista - z ogromem ma
teriałów, w których chce wynaleźć dane użyteczne. Kryzysem infor
macyjnym ■ naukach historycznych stał się zarówno nawał mało przy
datnych lub trudnych do opracowania źródeł, jah i brak podstaw 
źródłowych spowodowany niedostępnością przez długie lata materia
łów, nieraz bardzo wartościowych,z różnych powodów zastrzeżonych 
dla korzystających.

SSnozą się trudności techniczne w obróbce materiału, a brak 
aparatu informacyjnego, który w odpowiedni sposób zawiadamiałby 
o treściach przechowywanych źródeł, jest czynnikiem hamującym 
badania.
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HiSToryb liczy ns zroztimienie swoich pctrzeh hadawczych ze 
strony instytucji wyłonionych w ranach podziału całości proce
su pracy badawczej, oą to archiwa, biblioteki, muzea, a obecnie 
ośrodki dokumentacji 1 informacji - jedne o dawnych już trady
cjach - wszystkie powstałe, aby przejąć oząść zadaś heurystycz
nych 1 opiekuńczych nad materiałem źródłowym - oryginalnym 1 
publikowanym. Instytucje te teź nie mogą sprostać swoim zada
niom w nowej sytuacji, borykają się same z trudnościami, a me
tody ich pracy wymagają zasadniczej modernizacji.

Szybki rozwój nauki, zwiększenie się liczby osób zajmują
cych się badaniami naukowymi, ilości organizacji 1 Instytucji, 
a wreszcie Ilości publikacji — jako produktów pracy badawczej, 
doprowadził do wytworzenia nowych form organizacji pracy - służb 
informacji naukowej z wykorzystaniem nowych technik.

Jedną z takich form jest wyłonienie nowej dyscypliny n a r 
wanej informacją naukową, która obejmuje następujące fazy pro
cesu badawczego: gromadzenie i opracowywanie dokumentacji oraz 
wyszukiwanie i rozpowszechnianie informacji w nich zawartej.In
stytucjami, które wchodzą w grę przy tych czynnościach, są ar
chiwa, biblioteki, muzea, ośrodki dokumentacji, wydawnictwa itp. 
Są one oparte na naukach pomocniczych, które wykształciły teore
tyczne podstawy na gruncie swo;iej działalności praktycznej: ar
chiwistykę, hihllotskoznawstwo, hiblicgrafię, muzealnlotwo, in
formację naukową, edytorstwo 1 in. Nie jest określony ostatecz
nie stopień ścisłego powiązania owych wydzielonych pomooniczyoh 
insTyuuoji należących do tej samej kategorii i mających za za
danie usługi w poszczególnych fazach procesu badawczego. Ulmo 
zbieżności zadań, każda z tych placówek posiada swoiste metody 
postępowania i inaczej akcentuje hierarchię ważności prao nad 
zbiorami powierzonymi ich opiece.

Zbiory nie są jedn^ najistotniejszą cechą wyróżniającą' 
Euzea charakteryzują zbiory przeważnie rzeczowe lub ikonografi
czne, ale powstały też muzea ze zbiorami dokumentów piśmienni
czych. Wszystkie inne zadania lauzeów są podporządkowane czynno
ści udostępniania zbiorów drogą eksponowania*

Tradycyjnie, archiwa zawierają akta pisane. Metodą przyjętą 
jest porządkowanie według zasad historyczno-ustrojowyoh, z za
chowaniem podziału na zespoły i zbiory wedle pierwotnej struk—

.1)
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tury i budowy. Głównym celem archiwów jsdco instytucji jest prze
chowywanie mbioróWf zachowanie len na przyszłość, dbałośćc etan 
fizycznego przechowania. Udostępnianie zbiorów jest problemem 
istotnym, lecz rozbieżności w przepisach w poszczególnych icra- 
jach w sprawie warunhów udzielania wglądu do alrt dowodzą, że 
podstawową troską archiwów jest przede wszystkim zagwarantowa
nie trwałości zbiorów im powierzonych.

Inne cele stawia sobie biblioteka, dest to placówka spełnia
jąca podwójną rolę - możliwie pełnego skcmpletowania zestawu dru
ków oraz stymulowania czytelniotwa w danym środowisku na bazie 
swoich zbiorów.

Wreszcie, od niedawna rozwijające ożywioną działalność o- 
środki dokumentacji i informacji mają na oelu szybkie przekazy
wanie treści dokumentu (niezależnie od jego formy) użytkownikowi 
zatrudnionemu przede wszystkim w produkcji.

Wszystkie te instytucje mimo starań nie potrafiły określić 
ani swoiob zbiorów, ani kryteriów wytyczenia Ich granic. Kryte
rium pisma lub driiku nie etanowi obecnie wyraźnego zróżnicowania 
-- wszystkie te instytucje, poza zbiorami stanowiącymi ich trzon, 
przechowują tzw. zbiory specjalne. Zasadą pracy muzeów,archiwów, 
bibliotek, ośrodków dokumentacji i informacji oraz wydawnictw 
powinno stać się współdziałanie w opiece nad zbiorami i polityka 
rozwoju tych placówek w doborze form i metod pracy nad materia
łem, który zawiera te same nieraz treści, a często nie różni się 
-formą.

Istotnym problemem jest nowy klient tych wszystkich instytu
cji, którymi dotychczas w zasadzie Interesował się tylko naidco- 
wlec. Obecnie pojawia się użytkownik masowy wywodzący się spoza 
środowisk naińsrowyoh. Demokratyzacja życia społecznego i kultu
ralnego spowodowała napływ do bibliotek, archiwów 1 muzeów przed
stawicieli prasy, radia 1 telewizji, nauczycieli, popularyzatorów, 
a także - studentów i uczniów. Bóżne resorty gospodarki, produku
jąc materiał aktowy o podstawowym znaczeniu, stanowią też nową 
kategorię klienteli o zainteresowaniach pr^tycznych. Konsekwen
cją szerokiego napływu takich użytkowników do instytucji dotych
czas odwiedzanych tylko przez humanistów jest przymus dostosowa
nia się do ich potrzeb. Sfzrasta znacznie ilość udostępnl^łych 
zbiorów oraz Ilość zapytań o materiał ze strony osób mniej przy-
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gotowanych do praoy w tych Inetytoojaoh., Wymaga to ohsłiigi bar
dziej praooobłonnej i głębszego penetrowania treści zawartej w 
alrbach na uśytek klienta.

Zmiana organizaoji praoy badawczej, a przede wszystkim in
stytucjonalizacja nauki, odbija się również na systemach pracy 
ir placówkach pomocniczych stanowiących warsztat badawczy^ Bóżno- 
rodne prace badawcze zespołowe prowadzi się nie tylko w dziedzi
nach technicznych i naukach ścisłych; metody te wkroczyły rów
nież do nauk społecznych. Jeszoze raz trzeba podkreślić,że głów
nie masowość podstaw źródłowych stwarza konieczności prowadzenia 
prac zespołowych. Szerokie pola badawcze, integracja dyscyplin, 
metody porównawcze oto dalsze kcaisekwenoje. Indywidualny system 
pracy ustępuje miejsca wysiłkcBB zespołowym, w grupach roboczych,

Wiadmo jednak, że jeszoze pi^ez ji^iś czas w naszych archi
wach, bibliotekach i łimyoh instytuc jach w  dalszym ciągu praco
wać będzie badacz podejmujący dany temat samodzielnie, biorąc na 
siebie o^cść procesu heurystycznego 1 interpretaoyjnego,ale do
magając się od instytucji usługowych istotnej pomocy organizacyj
nej. Wkład tych wydzielonych jednostek pomooniozyoh w badaniu wy
raża się odpowiednim sposobem opracoirauiia i udostępniania mate— 
rlałów pierwotnych, które isrzeehowywuje. Podstawowym celem jest 
zapobieżenie straty czasu badacza dla wyszukania potrzebnych tre
ści 1 danych dla określonego tematu. Warunkiem powodzenia przy 
opracowywaniu nowocześnie - a nie przyozyhkarsko —  ujętego tema
tu jest dotarcie do materiałów porównawczych, do literatury przed
miotu szeroko potraktowsciej, do zbiorów ikonograficznyoh i in
nych, wiążących się z przedmiotem bsdah, Blatego w  każdej z in
stytucji przechowującej sbiury źródłowe powrinna istnieć możli
wość uzyskania całościowych informacji tematycznych, hez względu 
na tc gdzie poszczególne fragmenty są przechoicrwsue*

Biezależnle więc od tego, ozy do archiwum, biblioteki, ośrod
ka dokumentacji 1 informacji idkraoza nowy użytkownik mnioj przy- 
gctowaay, czy użytkownik dawnego typu, tj. naukowiec, czy pracow
nik indywidualny, ozy będący reprezentantem zespołu - będzie on 
liczył na informację o zasobach przechowywanych nie tylko w da
nej instytucji.

Blatego, z jednej strony pod wpływem naciska 1 masowości no
wej klienteli - z drugiej pod wpływem ilości danycdi zawartych w
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<naterla2.aoi3 przelewanych do archiwów (i Innych pokrewnych in
stytucji), powstaje konieczność wprowadzenia odpowiednich środ
ków ewidencjonowania źródeł i informowania o nich,

&ożna podzielić pomoce archiwalne według ich zakresu i szcze
gółowości ująoia począwszy od takich, których zadaniem Jest scha
rakteryzowanie Ogółu krajowych zasobów archiwalnych, aż do ta
kich, które omawiają organizację i strukturę danego urzędu na 
tle historyczno-ustrojowym. Podstawą tych pomocy archiwalnych 
Jest opis akru lub zbioru akt, kondensacja rreścl aktu lub zbio
ru akt, eksoerpcja niektórych elementów treściowych, liib wresz
cie kumulacja informacji o dokxunenoie łub ich zbiorze. Tak więc 
posługując się tymi metodami coraz głębiej sięga się do treści 
dokumentu. Tego rodzaju "pomoce" są analogiczne do używanych w 
innych, pokrewnych archiwom instytucjach. Jakimi są biblioteki 
czy ośrodki dokumentacji.

Pobieranie informacji o zasobąch archiwalnych opiera się na 
zasadzie stopniowego wykorzystywania "pomocy" - od najbardziej 
ogólnych, np. przewodników i informatorów krajowych poprzez 
szczegółowe inwentarze zbiorów, znajdujących się w danym arohi- 
wum, a następnie sumarlusze, regesty. Indeksy itp. Użytkownik mo
że na tej podstawie odrzucić te materiały, które go nie intere
sują, a skoncentrować się na tematach ściśle wybranych. Warun
kiem Jest oczywiście istnienie właściwych opracowań, tj.aktual
nych pomocy archiwalnych wszystkich w/w stopni szczegółowości.

Podobny sposób postępowania oferują swemu czytelnikowi bi
blioteki, nawet nieco precyzyjniej. Biblioteki bowiem opracowu
ją poszczególne dokumenty. Jakimi są w ich przypadku książki,огу 
czasopisma, lub nawet artykuły z czasopism (katalog zawartości 
czasopism, odbitek). Biblioteki posiadają specyficzne szczegóło
we źródła informacji, stanowiące bazą dla loh zbiorów - są to 
bibliografie opracowywane niezależnie'od stanu posiadania biblio
teki. Tradycyjne katalogi biblioteczne w układzie autorskim (al
fabetycznym), systematycznym lub przedmiotowym posługują się po
nadto systemem klasyfikacyjnym, który Jest niejednokrotnie sys
temem przyjętym szerzej, w skali krajowej lub międzynarodowej.
Tak więc biblioteki zastosowały wyperfekoJonowany system wskazy
wania czytelnikowi drogi wprost do odpowiedniego dokumentu, któ
rym jest książka, czasopismo, mJ.krofilm, rękopis itp.Memniej na
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Ogół inforaacja biblioteczna dotyczy przeważnie informacji dru
giego stopnia. Jest to ”informacja o informacji", bo taką jest 
wiadomość ozy dana książka znajduje sią w danej bibliotece lub 
czy dany temat pokrywa się z profilem zbiorów biblioteki.Podsta
wą odpowiedzi udzielanej poszukującemu danej wiadomości jest po
stępowanie klasyfikacyjne, opierające się na opisie formalnym 
danej jednostki bibliotecznej (dane bibliograficzne —  autor, ty
tuł, seria, miejsce i data wydania, wydawca itp.). V bibliotece 
ogólnej, wielodyscyplinowej nie ma na razie warunków na głębsze 
analizowanie treści danego dokumentu, co może zapewnić dopiero 
z czasem typ biblioteki specjalnej

<Jak już wspomniano pomoce biblioteczne działają w powiązaniu 
z bibliografiami, które stanowią tadcże obecnie jeden z podstawo
wych elementów informacji o zasobach publikowanych (a także nie
publikowany oh). Jak dotąd bibliografia jest niezastąpioną formą 
zapisu, który umożliwia wynajdywanie poszukiwanej wiadomośći.Ba
dacz wertując bibliografią znajduje na tej drodze pobierania in
formacji satysfakcję wynajdywania interesującego go tematu 1 ko
jarzenia z Innymi tematami ujętymi w bibliografiach.

Inne zadania niż biblioteka czy archiwum stawia sobie ośro
dek dokumentacyjno-informaoyjny i służba Informacji naukowej. 
Zadaniem ich jest poinformowanie u^tkownlka o treści dokumentu, 
niezależnie od jego formy czy przynależności do innej grupy do
kumentów, na podstawie rozbioru treści. Brzy tym jednym z zasad
niczych elementów pracy ośrodka dokumentacyjno—informacyjnego 
jest krótki termin udzielania informacji oraz możliwie precyzyj
ne wypełnianie dezyderatów użytkownika w zakresie dostarczania 
środków technicznych, jak czytniki do mikrofilmów 1 inna apara
tura reprograficzna.

Wymagania nowej klienteli archiwów 1 nawał materiałów (przy 
tym nie najlepiej wybrakowanych i opracowanych przez urzędy prze
lewające akta do archiwów) rodzą kcmleomość podobnego jak w o- 
środkach dokumentacji sposobu informowania, opartego na treści 
dokumentu. Chodzi o to, aby pomoce archiwalne bardziej dogłębnie 
traktowały zawartości treściowe akt, m.in. po to aby uchronić o- 
ryginały przed bezpośrednim przeszukiwaniem, nie dającym niekie
dy rezultatów. W archiwach zadaniem głównym jest też przyspiesze
nie opracowywania zbiorów, których masowy napływ i stałe powięk-
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szanle etą згапи posiadania povoduje Tworzenie się Ъezustann;ycЬ. 
zaległości jprzy icn opracowaniu. Wydaje się to paradoksalne,ale 
obecnie chodzi zarówno o przyspieszenie, jak i o тфгесугуjnlenie 
obróbki materiału archiwalnego.

tymczasem obserwuje się, śe w instytucjach naukon^oh groma
dzących Informacje, niezależnie od ich typu, naukowcy dość zzad- 
kc korzystają z poradnictwa fachowego personelu. Wynika to z wy
sokiej specjalizacji natskowców, z ich niechęci ujawniania swoich 
poszukiwań, ale można to tłumaczyć też specyficzną korzyścią 1 
satysfakcją, jaką daje san przebieg wynajdywania nowości.

Unikanie kontaktu ze służbą informacji wynika też z niedos
tatecznie dobrego jej dialogu z badaozem i słabej obsługi użyt
kownika. Istnieją różne przyczyny tego zjawiska:
- jeżeli badacz sam jeszcze nie zdefiniował o jaką odpowiedź яш 

chodzi, to źle, gdyż niejasno precyzuje pytanie i nie uzysku
je właściwej odpowiedzi;

- złe zrozumienie pytania przez personel wynika z kolei z ba
riery języka specjalistycznego między nim a użytkownikiw;

- służba informaoji często- dostarcza banalną. Szablonową infor
mację, ponieważ zakłada, że ten typ i ta treść informacji po
winna być doatarozona dla danego środowiska czy instytwji,co 
zraża użytkowników bardziej przygotowanych;

- informacja dociera do użytkownika w terminie opóżnicmym, kie
dy jej wartość moralna zużyła się;

- użsrtkownik pragnie dotrzeć do danej wiadomości, ale re^gnuje 
z obawy przed zbyt dTiżym wysiłkiem, który stanowi za dttżą”ee- 
nę*, aby dsią informację uzyskać;

- jeżeli istnieje za mała presja potrzeb życiowy<di w stosunku 
do stawianego problemu, nie stwarza ona instytucjom prowadzą
cym opiekę nad danymi źródłami Informaoji konieczności orga
nizowania szerokiego wachlarza usług na rzece użytkowników.

Biorąc to wszystko pod uwagą, trzeba stwierdzić,że problem 
budowy tzw. pomocy archiwalnych czy bibliotecznych w biblioze- 
kaoh jest tak dawny jak istnienie sauyoh archiwów i bibliotek. 
Î ie wnikając w sprawą zaawansowania opracowania zbiorów i opóź
nień spowodowanych tradycyjnymi metodami pracy. Istotna wydaje 
się relacja miądzy samym źródłem informaoji a pc»aoo3ml,które są 
opracowywane pod kątem tiłatwieziia użytkownikowi korzystała z 
Informacji.
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Można sobie posxaw±ć zasadnicze pyxanie dla kogo są pomoce 
arołiiwalne, a dla kogo same akta i asdcą rolę powinien odgrywać 
archiwista wobec użytkownika. Chodzi o to, ozy pomoce archiwal
ne - w przypadku cennych, unikalnych lub po prostu łatwo ulega
jących zniszczeniu akt - mcgą zastąpić kontakt z samym dokumen
tem. Zadaniem archiwisty jest stworzenie ogniw pośrednich mię
dzy tego rodzaju specjalnym aktem a użytkownikiem. Sprawą w tej 
chwili otwartą zostaje "przetworzenie" treści dokumentu w po
mocach archiwalnych czy bibliotecznych i stopień opracowania in
formacji o dokumencie. Trzeba ustalić gdzie przebiega granica 
między ewidencjonowaniem zasobów, budowaniem aparatu heurystyki 
a interpretacją źródła przechowywanego w archiwum'^ .

Dyskusje nad problemem mecnanizacji prac archiwalnych spro
wadzają się także do kwestii ozy chodzi o informację bezpośred
nio dotyczącą tekstu ozy pośrednią — skierowującą dopiero do 
źródła, tj. informację o informacji. Można się dalej zastana
wiać czy mechanicznie wytworzony aparat informacyjny jest przez
naczony dla archiwisty, ozy też ma on być przystosowany do ko
rzystania przez samego użytkownika. Ważną sprawą jest także sto
pień opłacalności nowego, zmechanizowanego systemu.W sumie cho
dzi o podjęcie decyzji kosztem jakiego nakładu czasu, pracy i 
środków finansowych ma się odbywać analizowanie materiałów ar
chiwalnych, aby następnie można było szybko wyszukać odpowiednią 
informację.

W czasach daleko posuniętej specjalizacji nieraz tylko ar
chiwista może rozstrzygnąć wątpliwości historyków czy innych u- 
żytkowników w sprawie dokumentu. Wydawnictwa źródłowe,mikrofilmy 
i inne formy zastępcze oryginału odsuwają badacza od bezpośred
niego kontaktu z dokumentem. Ponadto szczególnie dla dziejów naj
nowszych zarysowuje się potrzeba opracowywania tego rodzaju po
mocy archiwalnych, które nie tylko zawiadamiałyby o treściach a- 
nalltyoznych, ale podsumowywałyby je. Byłyby to wydawnictwa sta
tystyczne z danych pochodzących z akt i zestawionych przez archi
wa na użytek badaczy. Ten rodzaj "półfabrykatów" jest potrzebny 
dla przyspieszenia dalszej "obróbki” naukowej.

Ewidencja zasobów uwzględniająca to, co nazwaliśmy informa
cją o informacji, jest do przeprowadzenia po przyjęciu pewnego 
ustalonego systemu opartego na jednoznacznych pojęclaoh,podziale
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ich па podporządkowane Im nazwy i terminy (po usunięciu syno
nimów 3 homonimów). Ko&e temu służyć zarówno system klasyfii: 
oji, jak system Infonnaeyjno-wyszuklwawczy posługujący sią przy
jętym zestawem liaseł — deskryptorów, który uwzględnia powiązania 
1 relacje między pojęciami (tzw. tezaurus).

Ule ma obecnie jednoznacznie najlepszego systemu klasyfika
cji w Informacji naukowej, najczęściej spotykane są: Uniwersal
na Klasyfikacja Dziesiętna (1Ш)), której patronuje Międzynarodo
wa Federacja Dokumentacjly systemy fasetowe, układy przedmioto
we, Klasyfikacja Biblioteki Kongresu, systemy deskryptorowe. W 
archiwach zagranicznych istnieje już szereg przykładów posługi
wania się urządzeniami mechanicznymi, operującymi kartami perfo
rowanymi różnych typów. Zawierają one informacje odpowiednio za
kodowane o zasobach aktowych wedle przyjętego systemu. Większe 
ilości informacji rejestrowane eą na taśmach perforowanych, taś
mach magnetycznych lub za pomocą innych środków teohnioznyoh,za- 
leżnyeh od urządzeń inechanioznyoh lub elektronicznych.

Dużo przykładów zastosowania małej lub większej mechanizacji 
notuje literatura archiwalna radziecka^^ i niemiecka^Bkspery- 
ment w tym zakresie prowadzono również w Czechosłowacji^\ W Sta
nach Zjednoczonycn archiwa państwowe wyposażone są w urządzenia 
elektroniczne, a również mniejsze jednostki starają się o umoż
liwienie wpró-.7adrenla tych urządzeń. Teoretyczny punkt widzenia 
przyjęty w momencie decyzji przejścia na system komputerowy do
stosowuje się, po okresie prób i sprawdzania, do konkretnych ar- 
ohiwaliów 1 ich specyfiki^ .

Zastosowaniu mechanizacji 1 technik elektronicznych w archi
wach poświęcono KonfвreIюję Ołmrągłego Stołu Archiwistów w 1963 r.O ̂w Londynie . Fodnoszcno trudności zastosowania teohnikl do sta
rych inwentarzy, zwracano uwagę aa niestałość systemów klasyfika
cji, brano pod uwagę wysokie koszty przejścia na te systemy. Jed
nak podano niektóre przykłady powiązań przydatnych (np. w USA 1 
Watykanie), głównie dla danych demograficznych typu statystycznego. 
Wyrażano się wtedy pozytywnie o mechanicznym sporządzaniu Indeksów.

W 1971 r. odbyła się następna Konferencja Okrągłego Stołu,gd2ie 
referowano stopień komputeryzacji archiwów amerykańskich na pod
stawie przeprowadzonej ankietyzacji na ten temat. Konferencja ta 
wykazała, że na terenie USA jest bardzo wnikliwie studiowana opła-
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calność mo(iemizac3i warsaxatu pracy ńistoryjca. Stwierazono Ko
nieczność dłiigofalowyon przygotowań i prób w tym aałcrssie.

W Stanacb Zjednoczonych wprowadzenie Komputeryzacji do pra
cy archiwalnej miało na celu rozwiązanie problemu dużeл ilości 
archiwaliów i stale narastających zaległości w ich opraoowywa- 
nitL. Ponadto reorganizacja ta skłoniła archiwistów do usprawnie
nia metod pracy i zrewidowania dotychczasowych nawyków. Jako u- 
zasadnienie wprowadzenia komputeryzacji podano, że pracą kompute
ra cechuje logika, systematyczność, ciągłość, wyrażająca sią w 
przepływie informacji i zrozumiałość. Prcgram maszyny wymaga o— 
pracowania bardzo precyzyjnie kolejności prac wyszukiwawczych, 
daje to nową szansą przeprowadzenia krytycznej analizy treści. 
Irocee pracy komputera opiera się na rozbiciu informacji na czę
ści składowe: rozdzielenie tekstu na części, te na zdania,zdania 
na pojedyncze wyrazy> wyrazy na zgłoski. Czynności i funkcje też 
są rozłożone na poszczególne elementy. Dochodzi do redukcji in
formacji i odrzxioenia jej zbędnej treści. Prace podstawowe kcmi- 
putera dostarczają ponadto "produkt uboczny" '. Są to dane przy
datne do różnych archiwalnych ezjnrmości: analiz, weryfikacji, o- 
pracowania tezaurusów, indeksów, kontroli wykorzystania akt,kon
troli dublowania i brakowania akt, planowania pracy.

J.B.Ehoads w  referacie "Historyk i nowa technika", na konfe- 
rencji Stowarzyszenia Archiwistów AmerykańsKioh w 1969 r, oce
nił pozytywnie przydatność pracy komputera do identyfikacji dato
wania, topografii itp. danyoh, wykonanych maszynowo,wnosząc czy
telną 1 łatwą do odszukania formę. Podohnie korzystne dla bada
czy jest produkowanie za pomocą komputera indeksów z bogatym a- 
paratem odsyłaczowym.

P.G.Burkę - kierujący programem kształcenia w archiwach ame
rykańskich - zwraca uwagę na zmiany w metodach i zainteresowaniach

i 1 ̂tematycznych wobec rozwoju nauk historycznych . Sposób przygo
towywania tradycyjnych pomocy archiwalnych wśród nich nadal 
dominującego inwentarza zespołu^ jest wedle niego przeżytkiem.Hi- 
storyka nie obchodzi obecnie struktura urzędu, który wytworzył da
ny materiał aktowy. Ponadto zespół aktowy, zbiór ozy kolekcja ja
ko materiał wielotematyozny powinie byc opracowany przez ró^iych 
specjalistów, aby uzyskać różnorodne podejście i naświetlenie za
wartości. Dla histeryka inwentarz opracowywany z jednego punktu 
widzenia jest mało Interesujący.
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Zadanleis WEpólozssaego arcMwiat; - według F.Burke - po- 
trlBoo być wskazanie drogi do źródła informacji. A zatem arohi- 
wista powinien być tym, kto wynajduje w materiale źródłowym 
hxstoryozxią zawartość treściową. Przy czym jego rola nie po
winna ograniczać sią do techniczne j pomocy dla naukowca lub tyl
ko katalogowania materiału, natomiast powinien on w swojej pra
cy pcsługiwać sią osiągniąciami techniki. P.G.Burke ocenia kom
puter jako doskonałe narzędzie, którego zadaniem nie jest wpro
wadzanie systemu i porządku w opisie archiwalnym,natomiast na
rzędzie to może pomóc archiwistom w operowaniu szerokimi zakre
sami danych, których domagają się korzystający. Specyficzną 
zdolność do ilościowych manipulacji urządzeń maszynowych można 
wykorzystać głównie przy:
- tworzeniu banku danych z zebranych informacji szczegółowycn, 

z faktów; nie ma przy tym potrzeby zmiany układu akt;
- budowie właściwego aparatu pomocy archiwalnych. Zwraca się 

przy tym uwagę, że istnieje ogromna rozbieżność między tym 
jakiej odpowiedzi oczekuje b^^aoz, a między systemem informo
wania go w archiwach. Materiał do wyjaśnienia tych rozbieżno
ści można uzyskać rejestrując wszystkie zapytania dotyczące 
archiwaliów i wszystkie udzielane odpowiedzi w ciągu 2-3 lat.

Komputer ponadto umożliwia archiwiście zrozumienie metod ba
dawczych, którymi posługuje sią historyk w danym badaniu, nato
miast użytkownik przy zastosowaniu komputera ma znacznie szer
sze możliwości badawcze.

Podobnie jak praktycy amerykańscy, autorzy radzieccy stwier
dzają przydatność zastosowania mechanizacji bądź technik elektro
nicznych w pracy archiwalnej. Pomoce techniczne we wszystkich fa
zach pracy archiwalnej zyskały pozytywną ccenę. Istnieją doświad
czenia dotyczące np. zastosowania 80-kolumnowyoh kart perforowa
nych do wyszukiwania informacji za pomocą urządzeń autcmiatycz— 
nyoh.

W Związku Eadzieekim przygotowano 5-letni plan rozwoju pra
cy archiwów. Pozwoli on na opracowanie najbardziej racjonalnego 
aparatu naukowobadawczego (nauono-spravocnyj aparat - ESA) sta
nowiącego organiczną część systemu opracowania dokumentów i in- 

12)formacji o nich . literatura radziecka podaje ostatnio wiele 
pojedynczych przykładów używania zmechanizowanych środków w wie
lu instytucjach, w tjrm też w archiwach.
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£raoe i:eor^t;eza« w  zakresie zmeebanlzowanjcb 1 гаитогоат;— 
aowanjeh в е Ю й  pracy prcsęaSsi przefie wszystkim Wszecnzwiązkowy 
Instjrm laformaeal Жаоко«>—lecjiaicziteJ jaczs Akademii Kauk

gdzie wykorzystaj-się m.ia. maszynę Slińsk 22 1 23. 
SlezaleMle ad tego trzeba zasygnalizować postępy prac Cen

trom Informacji dla krajdw członków &W7G w  Moskwie.
Sendenoja wprowadzania elementów matematyzaojl do nank spo— 

leoznyob - socjologii, demografii, ekonomii, historii, lingwis
tyki, psychologii 1 innych prowadzi do konieczności tworzenia 
wydzielonych banków danych lub archiwów danych. Informacje za
warte w tych jednostkach laogą słnśyć badaniom prowadzonym na 
szeroka międzynarodową skalę, Pkiertmkowanym na wyszukiwanie pra
widłowości 1 porównywalności danych. Hego rodzaju traidencjaml i 
mośllwośolaml zainteresowało się ХЖВбСО li przejęło patronat nad 
Międzynarodowym Somitetem DokumKitacjj. w Hankach Społecznych. 
Właśnie tu mają wybitne zastosowanie metody komputerowe, które 
są w stanie przyspieszyć obróbkę materiałów, stanowiących o ^ s — ' 
to niedoceniane dla nauki produkty pracy administracji

W instytuojaoh typu banków danych, organizacja dparta na te
chnice el^ktronićznej, wykorzysta je materiały masowe, potdiodząoe 
ze spisów i rejestrów, takie jak: ankiety personalne,ankiety so- 
ojologiozne, spisy wyborców, spisy poborowych. Materiały te pow
stają często jako produkt administracji lub gospodarki i nie są 
odpowiednio cenione 1 wykorzystywane jako materiał naukowy.W Sta
nach Zjednoczonych powstała federacja instytucji tego typu (Ha— 
tlonal Council of Social Science Data Arohlres).

Ha zasadzie tzw. elearinghouse powstał w stanaob Zjednoozo— 
nych ośrodek EEIG (Eduosticnal Eesouroes Information Center) dla 
nauk pedE^ogioznyoh. Udziela on informacji о wszelkioh pracach 
publikowanych 1 niepublikowanych, wydaje miesięczny katalog, abo
nenci otrzymują śądaae materiały w postaci kopii lub taśmy magns- 
tyhzńej z oryginałów.

W Europie działa archiwum danych w Kolonii (Zentralarohlw flłr 
Implrische Sozialforschung), które pracę swą opiez% na komputerze 
IBM 2311. Dane dotyczą HHE, Austrii i niemieckojęzycznej Szwaj
carii; obejmują nauki społeczne - ekonomię, demografię, socjolo
gię, psychologię, pedagogikę, nauki polityczne, psychiatrią itp. 
iff 1971 r. koordynacja dotyczyła 1178 instytucji, a kartoteka pro
gramów zawierała 629 wyselekcjonowanych prac badawczych14)
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Cechę charahtez^stycznę naiik społecznych « ostatnich la
tach jest ich coraz częściej obserwowany związeh z śiyelem^prak- 
tyczny cel, jakim służą^. Przykładem tc£0 są takie nowe dyscypli
ny, jak prakseologia, ogólna teoria organizacji pracy, socjote- 
chnika i wiele innych. Charakterystyczne Jest, że nowe "teclmi- 
kl w zakresie cbsłii^i informacyjnej przyjmują się włamie na te
renie tych bardziej służących praktyce dyscyplin nauk społecz
nych, zasadniczo opornych na nowości. Obserwuje się wiąc na te
renie nauk politycznych, prawnych, socjologii, demograf ii, peda
gogiki tworzenie banków danych (clearinghouse, data archites), 
ukazywania się wydawnictw tzw. abstraktowyoh lub referujących w 
dziedzinie ekonomii, psychologii, socjologii ozy historii.Przy
czyny metodologiczne i polityczne nie sprzyjają rozprzestrzenia
niu się tyoh systemów informacyjnych -na skalę międzynarodową, w 
szerokim sensie, ale trwają wysiłki w tym kierunku

należy przy tym przyznać, że zasadniczym zadaniem nauk spo
łecznych i humanistycznych będzie jednak zawsze szukanie wartoś
ci i klasyfikowanie ich. Systemy inf<srmaoji muszą słuiyó także 
tym zadaniom. Historycy dojdą zapewne - wprowadzając nowe tech
niki dla ułatwienia tego zadnia - do realizacji szerokich pro
gramów hadawczyidi, opartych na współpracy na bazie źródłowej 1 
raetedologicznej z innymi naukami społecznymi.

Sprawa technik wynajdywania danych i pojedynczych faktów, a 
także treści. prohl№owej z masy źródeł archiwalnych wydaje się 
możliwa do opanowania. Nastęjme etapy w zakresie automatyzacji 
to decentralizacja dostępu do sprzętu jorzetwarzająoego informsb- 
cję, obsługującego indywidualnego użytkomiika, który z kolei bę
dzie zainteresowany w budowaniu ogólnego "banku wiedzy".

Jakkolwiek wyrażane są również obawy - « mniejszym lub więk
szym stopniu alarmistyczne - przed skutkami komputeryzacji, nale
ży jednak oczekiwać,że ułatwione scedowanie na maszynę ozynnoś- 
nletwórozychi wręcz szablonowych.Trzeba liczyć się jednak z okre
sem trudnej ai^}taojl psychologicznej do urządześ pracujących innym: 
rytmem niż rytm ludzki. Stąd płynąć mogą trudności 1 niepełne wy
korzystanie aparatur.

Jednostki organizacyjne, które odgrywają rolę banków informa
cji będą musiały dostosować się też do języków naturalnych,aby do
prowadzić do jak najbardziej ułatwionego korzystanie z ich saso-
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bów. Będzie chodziło też o uzyskiwanie wiadomości nie tylko o 
iemyoh faktach, ale o ich przetworzenie na tiżytek korzystają
cych, Są to wprawdzie sprawy techniczne, ale rzutujące na stro
ną emocjonalną, która może zgoła zahamować postąp w posługiwa
niu slą tego rodzaju ułatwienisuai, szczególnie w humanistycznych 
badaniach naukowych. Motywacja hadaA naukowych oparta jest bo
wiem m.łn. na przesłankach hedonistycznych; stanowi je satysfak
cja z odkrycia, radość ze znalezienia informacji w zagąszozenlu 
innych niepotrzebnych, kontakt z dziełem sztuki, różnorodność 
przeżyć na tle własnych lektur. Te wartości, które stsoiowią o 
•"wiedzy pozaśrćdłowej” historyka może z czasem zostaną zastąpio
ne przez inne, mniej emoojonalne^^^.

W ostatnich latach charakterystyczny jest rozwój nauk histo
rycznych w kierunku badań ilościowych, miądzydyscyplinowych oraz 
integracji, głównie na bazie zhieihiośoi struktur i metod innych 
iysoyplin. Czy jednak historia ma sią stać tylko sumą feiktów? Czy 
ledynle "historia ilościowa" (w z^a^sie przetworzenia danyoh,bu- 
dowy modeli, chronologii, dlaobrimll) ma przyszłość,czy też właś
nie przyszłość jej bądzle polegać na przekrojach poprzez dane i- 
lościowe użyte jedynie jako materiał ilustrujący’ Kompleksowe ba
dania miądzydysoypiinowe, porównsmreze 1 jakościowe wydają sią przy
szłością. M e  dojdzie jednak do nich bez uporania sią z balastem 
źródłowym i bez podbudowy i wzbog^enia metodologii drogą zapoży
czeń z innymi dyscyplin. Zapewne bądą rozwijane i u nas, według 
koncepcji Ingardena seniora, "instytuty nauki o człowieku".

Ostatecznie sądzić można, że remedia warsztatowe na dziś to 
czerpanie z takich nauk, które stanowią zarazem metodę, jak np. 
cybernetyka. Znajduje ona zaetoeowanie w krystalizujących sią dzie
dzinach praktyki i w dziedzinach, które z samego założenia eą po
mocne dla in33yoh, tj. informacji naukowej.

P r z y p i s y
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obrad VIII Konferraiojl Okrągłego Stołu Archiwów w Madrycie."Ar- 
cheitMi" roi. XKXVIII: 1962; W u r m c r a  M.: Vstah arehivu к 
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mentacji nauk społecznych. Stan 1 potrzeby informacji nauko
wej w naukach ejrałecznych. Materiały z III Sympozjum pracow
ników informacji naukowej PAB i Czechosłowackiej Akademii 
hauk Zakopane 1970, Warszawa 1971; W y c z a f i s k a  K.: 
Kierunki rozwoju informacji w naukach społecznych. "Biuletyn 
OBilB PAH" 1971 nr 2(19)

16) B r a u d e l  P.: Historia 1 trwanie Warszawa 1971; P u- 
r e t F.: Quantitative History, Baedalus - Journal of the 
Amerioan Academy of Arts and Sciences. Eistorioal Studies To
day, Winter 1971; G o l d b e r g  A.; Xes besolns des scien-
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oes ^exales en пга1г1ете б 'information» "Seme intematlo ■ 
nal & s  sciences sooiales" m l »  23si971 nr Sj G о n- 
E e t It F.: 7almr et defence de la peErsaomis dans гше 
civlUsatloa teolmiq,xie et hnrtanisme. Ccjllcaque de I'Acade—  
m±e intematiraiale de ^ilosoj^ile des mlenoes. Earls 1968} 
F i e k s r o  z y k  S,i Historyk t mspfeeamtyka w^dlczes- 
na. Î s?î fcas3a nad sErtykulem 5.PiJ^carczylca» Odpowiedź dysku- 
tant*®;» *^lrz^ląd Histeryczny" t» 63:1972 z» tj 31 n r s k i  

®pływ steeowaaila maszyn cyfrowycb на rozszerzenie moż- 
I±m»lcd badarooragtt̂ u "lasayna mśt^atyczsa instruffientem badań 
nsakowyt^**» OgiSŁstopol^ile sympoz^ma Jabłonna
J U  1969»

SOI® Ш Ш Е Е Н Е  OF 5 Е Я Ж т И С  таВХ Ш  А  BlSECEmiL ш>шсз

S п  в  ш а  г у

1%е ш х & о г ^ а  dlecassffiz tba ргоЫеа of Шв new I s n ^  scale 
e f aonrtsE meteroalje fjs n s i^  te e  ге а ^ гй э basEis fo r  h ia te - 

rianwj reprwi»otstlTes GEf oteer fs»clal seel^eea and т ш ю ш у .
fbe iastltetln^i deeiiS^t ftxr t^srlstie t a ^  --llbrariBs^ar- 

oMvee aod Infrasi^lm «им.̂т-»я— ьадюгьс -ыш зеав та!шг1а1»А close 
ooeperstioa !̂ »зэд1б, tberafcare, demlap betwe^ teem Besides^ 
Ш е  łastltatioas 1 ^  role ef is to preserve and process
somroe eoUectifflxs 1шге to isteodm^ nesw raetiifBis and tmbnolo- 
Stss to 1̂ » ^  tee a m e s s  te growing sstterlaXs. .Sreblral i^tbisal-* 
cal tools following the «тги^Те of teose used in toe above mMi- 
tlmmed institutions toould take into account more precise and 
profoxgtd information <m toe etarteart of source materials» A dif
ficult task will there from result far Informarfeian services and 
its fulfUmeart perhaps, be facilitated by applying computer
teebnitjneis»

Thia expenrlenees with isetoaatLzatioa and axctosiatioxt are being 
in this respect in 8»S.A,, B»S»S»H. and other coirntries» 

Alteosgh there are expressed acms fears of the consequence s
of -eamputarlzation it may be expected that toe research workers- 
may be thus eased of the burden of trite and tmereative activi—
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ties. Computer teohnlques will facilitate handling quantitati
ve data miioh, however, will only he an illustration in com
plex, interdisciplinary, comparative and qualitative resear
ches.

ПРОБЛЕМЫ СВЯгАНШЕ С РАБОТОЁ НАД ИСТОРИЧЕСЕШ ИСТОЧНИЕАМИ
Р е 8 S S е

Б схахье рассиахривается яроблеыиа нассовосхв новых форм 
нсхочЕнков, KOTOjaie являются осяовоН для нроведення ясследова- 
хехьсЕой работа всхориков, представнхелей других общесхвввных 
Bays я представихелеБ эновошгчбских вругов.

Задачи библиотек, архивов, нузеев, петров дояумевхащш 
и научной информации отличаются лишь тем, что она акцевтЕруюх 
различные атапн составляюше целость ивфоргапиовного процесса.

Применение современных методов и новой техники для уско
рения вспольвовавия все увеличивающихся фондов, нрияятае во 
внимание более точной и исчерпывающей инфориации, содерианве 
которой заключено в источнике.

Эксперимента в области применения механизации и автомати
зации, проводгаше в Соединенных Штатах Америки, в Советском 
Союзе и в других станах.

Проблемы, связаввые с нршеЕеЕи«1 компютеров в архивах 
- изменение существующих до сих пор форш цоведеЕин в связи с 
абсолютной точностью и логикой машины, период пс1Ш>логичесво- 
го приспособл̂ ия к машине, ааменяющей человека в его функции 
поиска необходшоа содернсаний. Результата компютервзащи - ос- 
вобондение исследователей от шаблонных и нетворчесвнх ванятий, 
облегчение онершровавин тмшчесхвенными данными, представляю
щими собой иллюстрации в конплексных интердисцшшшаршых ис
следованиях.
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О М Ж

ЖЖЕВ355 IHKffiEACtSrSA ffSAa)PI® iESSrCZIJICEH
W Swims WEPOSIEISZI СЕСТКОЯЖЖйй

Badania prcrwadacme w Ośrodka 
Bokumetitacji i lafcmaacii Waa- 
IisnseJ £ M  nad ozascspiaal^mlc- 
tnutBL и^&з=е:тзш jako щв^втвв 
iHforiraejl w nsEoee. U^ttOOTiri- 
Q1  oaas^lsm^ Bodzaje i ftmk- 
c ja ezs.^p±;^. Slemeaty trp^y- 
wająjse aa wartość ozas<q)iBBK 
•fereść, knramilratywiiośćyfoiTna- 

paanle^fiaia m^^tecsimś- 
ci i wartości c2fflsopiCTi-

łjrrtirtin "reBrfetóo 1и£ш!яшвву^Еа csa^c^last*- rozrcBilBFsy 
wsrto^ ojsBssjfl^ 3?Дт IwfxaTBacjl w  nauce .Wsfftość ia—
formasyja» егааорааи a a H sśs sa*artei w  n l ^  oaforraasji pier- 
wotitej, iK)c3ntói»j 1 ®a щЕгавязшийа oraz edytor-
dcłfigo, na fctóre gyłjnłiyjg sie ^йзздг tr«śel t i3Euieksy
Frzc6ffllotc«e«

W pojcraffltoiob prmsaeh^^ roapatrywaHj elaamentów railą—
aaaycdi z wartością 1в:^осшюу^>9 S £ B S ^ 1 ^  №dy8zny^.Miądzy łn— 
aynl рггергошб^жвш klsay^l^aoją CTSBopiam, aaiallise dłts^ści 
^kla wy^Honcasgo i pctli^irafloxixe^o, явя1тя^ zawartych w cza- 
soplasa^ BEatesrialdw łBfta-aaoyjztyoh pierwotnych^ pochodnych^

OetrowEłca 1.: Próba analizy cjkin wy dawnie ze go polskiego cza- 
medyc znego. "Biiłletyn еЗЗхШ РАН" 19б8 nr 2

(13) fi. бЗ-б9| Oetrowfik^ T .i Struktura polsfciofa caasoplsni 
lekarskich i Jej wartość tnfomraoу jna. "Biuletyn ODiUf РАН» 
i9€>9 nr 1(14) E. 89—106; Ostrowska I,: Polskie cziasopIsnsa me— 
dynzne. Stan w roku 1969. Prace ÓDilW PAN, Warszawa 1970 ss. 
16; Ostrowska T.i Bola ozasoplsa w miądsyńarodowym rozprze- 
Btrzenianiu в sokowe j InJołaaaeJl toedycwiasj, Warsza a 19 7 1  16, Baczynopie.
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spisów rzeczy, indeksów itp-J analizą stąsoranyoh ferm informa
cji o wydarzeniach nahkowyoh za granicą, jak również analizą me
tod 1 farm podejmowanych przez redakcje w celu dostosowania cza
sopism do potrzeb zagranicznego użytkownika ozy dokumentalisty.

Badania te były przeprowadzone metodą autopsji na materiale 
kilkudziesiąciu polskich czasopism medycznych.

Przeprowadzenie w oelacdi porównawczych analogicznych hadaó 
na materiale zagranicznych czasopism medycznych, jest niestety 
nie do zrealizowania. Sytułów tych posiadamy kilka tysięcy w 
zbiorach krajowych i ze wzglądów technicznych analiza tego ma
teriału nie jest możliwa. Analiza zaś kilkudziesiąciu wybranycśh 
tytułów, czyli posiadanych materiałów, nie dałaby pełnego ob
razu.

Pozostała jednak możliwość poznania wartości informacyjnej 
światowych czasopism medycznych drogą pośrednią, poprzez anali
zę wypowiedzi użytkowników tych czasopism.

&a wartość informacyjną czasopism wpływają autorzy 1 w dużym 
stopniu redaktorzy, najlepiej jednak oceniają ją użytkownicy. 
Trudno zatem rozpatrywać czasopisma w oderwaniu od użytkowników 
i ich opinii. Ale lekarze nie lubią poddawać się ankietyzac ji,o 
czym świadczą nieudane próby podejmowane w ostatnich latach przez 
niektóre redakcje naszych ozasopi^ medycznych, celem przebada
nia opinii czytelników. Eożna jednak zastosować inną metodą — 
analizą publikowanych wypowiedzi. Siłą rzeczy są to wypowiedzi 
spontaniczne i subiektywne, niemniej jednak poprzez poruszaną 
problematyką i dużą ilość wypowiedzi na niektóre tematy , przy 
jednoczesnym przemilczaniu Innycdi — ujawniają pogląd użytkowni
ków na dane czasopi^o. Vskazuje to, jakie są potrzeby użytkow
ników, j^le wymagania strariają oni czasopismu i jakie ^  aktual
ne problemy czasopiśmiennictwa naukowego. Stosując tą metodą moż
na zarazem rozszerzyć krąg obserwacji na światowe czasopiśmien
nictwo medyczne.
„ Piśmiennictwo dotyczące czasopi^ medycznych jest bardzo bo

gate. Pocznie sam Indez fiedicus, obejmujący tylko połową piśmien
nictwa medycznego {8), notuje ponad 100 publikacji poświęconych 
tematyce czasopiśnaLennlczej. Są to artykuły redakcyjne (Edito
rials), hlstoryozne, statystyczne, sprawozdawcze, dyskusyjne i 
inne, poruszające między innymi sprawy związane z wartością in
formacyjną czasopism.
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Celem zebrania możliwie dttżego materiału zapoznano sią z 

piśmiemiiotwen cytowanym w Index Medieus od 1968 do 1972 nr 3, 
z piśmiennictwem ogłaszanym w pol^rioli czasoplsmacłi medycznych 
w tymże okresie 1 z materiałami z VIII Międzynarodowego kongre
su Dnii Prasy Medycznej. Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji 
materiału wybrano 105 pozycji, zdaniem autorki bardziej intere
sujących, bądź oryginalnych, na podstawie których można było 
przeprowadzić analizę problemu. Zebrany materiał zawiera opinie 
użytkowników oraz redaktorów czasopism. Przeważają wypowiedzi 
autorów amerykańskich, brytyjskich ! kanadyjskich, w dalszej ko
lejności znajdują się wypowiedzi autorów czeskich i polskich, 
natomiast Australia, Egipt, Francja, Indie, HEP, Szwajcaria i 
Związek Eadzieeki są reprezentowane przez pojedynczych autorów. 
Tak obfity i różnorodny materii pozwoli na szersze ujęcie za
gadnienia, wykaże jednak kontrowersyjność niektórych wypowiedzi 
lub ioh brak odnośnie pewnyoh problemów. Materiał zgrupowano 
według następujących zagadnień:

- Użytkownicy czasopism
- Bodzaje 1 funkcja czasopism
- Elementy wpływające na wartość czasopism: treść, komuni

katywność, forma
- Próhy podniesienia użyteczności i wartości czasopism.

U ż y t k o w n i c y  c z a s o p i s m

Zebrane wypowiedzi potwierdziły obserwacje, że w dobie re
wolucji naukowo-technicznej,pomimo rozwijania się nowych form 
masowej komunikacji i przykładania coraz większej wagi do kon
taktów osobistych i konferencji (8), nadal najważniejszym środ
kiem przekazu jest tradycyjne czasopismo (104). Jest ono nie
zbędne nie tylko w pracy naukowej, ale 1 zawodowej. Uimitrie 
Nanu, dyrektor Centrum Informacji Medycznej Ministerstwa Zdro
wia Publicznego 1 Opieki Społecznej Eumunii 1 wiceprezydent Mię
dzynarodowej Unii Prasy Medycznej, na Till Kongresie Unii w 
Pradze w 1967 roku słTzsznie stwierdza: "Wykorzystywanie czaso
pism medycznych jest dla każdego lekarza, niezależnie od jego 
specjalności, integralną częścią działalności zawodowej" (53).

S ostatnich latach przeprowadzono w stanie Michigan spe
cjalne badania nad czytelnictwem czasopism przez lekarzy,o czym
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doxiOBx £o-tre (4 4)- Badania m^kazał;^ sai {^‘aeclętnie Idcacrz 
prentmeruje 3-^ czasapoana ±  £^dza na czytenln 6ko2n 3 gi>- 
dzin tygodniOKO, eo stanoisl Só 3€go oałdtygodnło^ireso czasu jiê  
c;. Większość czyta t;lko a^lrrane artjkuły albc ioh jEragmcnt;, 
bardzo nieliczni czytają czasopisma "osS dBBlri do detid” liib 
streszczenia. Sajwięcea kccczystają z егаасф1аш ml'pdzi lekarze 
{do 35 lat) i specjaliści, znacznie mniej lekarze starsi i o- 
giślnopraktykn^;?. 'Arnika to z t^o, śs młodzi lełiarze 
więcej czasu na czytanie, <mi też często czytają *od dee^ do 
deski”, podcz^as gdy stecrsi bardziej ekCBKtmiczTTie rozpo
rządzać czasem. Większa prapnlamość сгаеиор1тш wśnSd specjali
stów wynika z faktu, że czasopisma są wydawane przeważnie pczaz 
specjaliszyezoe towarzystwa i do ^tecjalistów adresowsrae. Spi>- 
śród badanych 5 П  nznalo cza^^lsmo sŝ  najlepsze źródle 1зз±пг— 
macji. Na podstawie liczby «wypowiedzi mstalonc, że za najl(^»- 
sze źródło informae ji nważali eą^soplaffio przede wszysldcim in
terniści, następnie chirm^zy* {«sycl^tistrzy^ gln^mlodzy, le
karze c^olnoprsktykająey i pediatrzy  ̂warta^ czytania ^i3- 
kreślali głównie interniści, n» dałbym oiejam byli psyt^kl»- 
trzy, pediatrzy, chirurdzy, ginekolodzy 1 lekarze cgólnoprak- 
tykującyi najwięcej natomiast ezytaU intern iści, następnie 
ginekolodzy, pediatrzy, ehiznrdzy, Iżkarze cgólnc^msktykający 
i psychiatrzy*

Uzyskane wyniki m o m a  ummfi na GEharaktfficystyenae wyłącznie 
dla badanej środowiska. V pytonaoych Ь»с3.яп1,авЬ różnicow^n) 
czytelników należnie od ij^ w l ^ u  1 e^tscjalnośoi. Nie nwzględ— 
niono wszystkich dyscyplin wsdynzny^i, kwalifikacji naxdoswych 
i zawodowych czytelników, zajmowanego stanonri^a, miej^a pra
cy (instytucja — praktyka prywatna, miasto — wifiś) rodzaju 
czasopism.

В o d z a j e i u n к  c j a c z a o p i s m

Elasyflkac ja czasopism jest odmiennie хюйзнапа przez róż
nych lekarzy, zalecie od ich puhktn wld^mia. I tsk A.GhouSm- 
ry (8) wyróżnia 7 rodzajów С2швс^ 1 ш 1: i. msctkowobadawcze, 2*вре- 
e jalistyczne, 3. orgaiy tcmarzystw, 4. poświęcone określonej ф -  
scyplinie, 5- przeznaczone dla lakarag? praktyków, 6.
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przez koncern farmaeexctyczny, 7. publikowane wyłącznie w ce
lach dochodowych*

Satomlast O.Bledl (65) wymienia tylko 3 rodzaje czasopism:
1. natakowe, np. "Jotimal of Clinical Investigation”, 2. prze
glądowe, np. "Ereerpta Kedica" i 3. mieszane(naukowo—przeglądo
we), np. "Lancet".

Bależy tu wspomnieć o klasyfikacji Poza, wprawdzie z 1965 
roku, ale często cytowanej przez późniejszych autorów brytyj
skich jak Ingelflnger (33) 1 Siorton (52). Poz dzielił czasopis
ma na:

1. typu kronikarskiego - zawierające informacje o badaniach
i doświadczeniach, przeznaczone dla ekspertów i zapewniające eks
pertom priorytet (przypominałyby one czasopisma rejestrujące je
dynie prace oryginalne zgodnie z koncepcją d.S.Bemala sprzed 
30 lat';

2. typu gazetowego (newspaper) - przeznaczone raczej dla o- 
gółu niż dla badaczy, których zadaniem jest popularyzowanie, 
przekazywanie wiedzy oraz pobudzanie dyskusji i krytyki przez 
zamieszczanie działu korespondencji.

Zdaniem Pora większość czasopism spełnia obie powyższe funk
cjo.

Ponadto w wypowiedzieoh często powtarzają się terminy "cza
sopismo ogólne" i "czasopismo specjalistyczne", co można uważać 
za dalszą próbę klasyfikacji.

uymienlone próby klasyfikacji określają funkcje czasopism, 
które służą naukowcom i praktykom, specjalistom i lekarzom ogól- 
nopraktykującym, dokumentują działalność towarzystw naukowych, 
reklamują specyfiki produkowane przez konoem farmaceutyczny,słu
żą interesom jednostki lub grup osób, rejestrują wykonane prace' 
badawcze, gromadzą 1 rozpowszechniają informacje naukowe oraz 
pobudzają dyskusję.

Do funkcji czasopism należy zaliczyć również ułatwianie кш- 
taktów osobistych; w dobie rozwoju nauki, powstawania nowych dy
scyplin i zawężania specjalizacji, co uurudnla porozumienie się, 
niektóre z czasopism (ogólne) są zdaniem B.Vfare'a (95) forum wy
miany informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, platformą 
dyskusji,oraz stanowią zachętę dla wzajemnego informowania się.
Z kolei Zingg (104) przypomina, że czytelnicy opierając się na
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Dgioszcnym artykule mogą poBrtórzyć Tsadania i  w wypaSka uzyska
n ia irmydh wyników napisać do redaktora. Zaś Hirsehłiom (29)» 
Lock (49’' 1 Zwemer (i05 ) podkreślają пюёпо0б porozumiewaiila sią  
airfcorów prac z redaktorami 1 recenzentami^

S l e m e n t y  ' w p ł y w a j ą c e  
w a r t o ś ć  c z a s o p i s m

n a

E.i,wemer (105) uważa» że o wartości сааесрхетш świadczy c ^ -  
stoeć wykorzystywania^ przez s2s£żfcą infcnaaacyJną,‘0^etDść umie
szczania na liście tytułów dla służb informacyjnych (^ólnyoh i 
spec balistyczny ch, cząstosć wykorzystywania czaaopiaBa ̂ ko źród
ła (o czym informuje indeks t^towań). Po stwierdzeniu, że 
pismo Jest indeksowane, wykorzystane i cytowsase, poleca cdcreśllc 
stopień zainteresowania czytelników treścią ^^sopisBia. Ela po
daje Jednak metody, J^tą należy stosować siby uzyskać t ®  cel.

0 tym Jakie elementy mogą wpłyi^c na wartość czasoplsai na 
zalnteresowmiie nim czytelników. Jest bardzo wiele wypowiedzi. 
Ogólnie biorąc, wpływa n a t o  t r e ś ć ,  k o m u n i k a t y w 
n o ś ć  i f o r m a  czasopisma.

f r e 5 c 1 poziom czasopisma zaLeży od dwa^h
czynników: od poziomu imakowej ońroSkńm ptlUkuJących swe pra
ce i od pozłomn praigr redakcji — Jak pisze KoazkowSki (75)» Thisi- 
son (93) 1 Worthy (102) zal®:a^ antorcwŁ, aStĘg przed przystąpie
niem do pisania zastanowili sią, czy w c g S s  warte pracą o ^ a -  
szać. Worthy (102) radzi, sS® autor praed c^ioszenlaa pracy za
dał sobie nastąpująee pytanias 1» czy Jest n^sadnione n^isa- 
nie artykułu, 2» czy temat zasługuje ca opifellkoaanie, 3- 
material Jest krnspletny, 4. czy punkt wldzшria autora Jest słu
szny, 5- czy konstrukcja 1 objątość pracy Щ iidaściwe, €. dla 
Jakiego czytelnika Jest przezaaczona 1 czy przyniesie stu korzy
ści. Celem opraoowania zdsiiem Paula {60} powimio być podanie 
nowych faktów, nowej techniki itp. Ikmaldsaa {14) raś шгааа, że 
prace powinno się ogłaszać dE^piero wtedy, gdy znaczenie badan 
Jest wystarczająco wyjaśnicme.

Wszystkie te zastrzeżenia są słuszne. Zadmilem ieh Jest o- 
granłozenie zalewu publikacji, ifesdłẑ  Choudhary {8) liczba пав-
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kowoów podwaja slą co 13 lat, a oo 2 tygodnie powstaje nowe 
czasopi^o, a według danych Jabłońskiego (36) co 25 lat podwa
ja się liczba pozycji naukowych. Bocznie ukazują sią setki гу- 
sięey prac. Ka eksplozją iniormaoji składa sią wiele elementów. 
Worthy (102) wymienia tu działanie odgórnej presji, a Brown(6) 
własną inicjatywą badaczy, których dopinguje hasło *publlsh or 
perish”, chęć uzyskania subwencji, znalezienia się w programie 
rocznej ksmferenoji, zostmiia wybranym na członka towarzystwa, 
zobaczenia swojego nazwiska w druku łub zareklamowania siebie. 
Wypowiedzi te są interesujące, praiieważ zazwyczaj eksplozją in
formacji tłumaczy sią lapidarnie rewolucją naukowo-techniczną.

Sposób ujęcia pracy jest uzależniony od typu czasopisma i 
od cmiawianego tematu, na co zwraca uwagą Lock (49). Przypomina, 
on, że jeżeli ргоЫш: jest specyficzny, to w pracy podaje sią 
szczegóły, jeżeli zaś jest znany, to można pominąć wstępne wy
jaśnienia; w  czasopiśmie specjalistycznym podawać należy do
kładne pełne dane, dyskusją i piśmiennictwo, a zamieszczane tam 
artykuły są raczej dłuższe niż w czasopismach ogólnych. Za naj
właściwszą objętość publikacji uważa Łereboullet (47) 6—8 stro
nic.

Duża odpowiedzialność spoczywa na redakcji, od której zale
ży profil 1 poziom czasopisma. Uwagi użytkowników (B, 47, 104, 
105) kierowane do redakcji wskazują, że czasopismo powinno u- 
czyć bardziej aktywnie, a więc pobudzać dyskusją i pisanie, że 
powinno zamieszczać "dobre artykuły” dobrane przez kompetentną 
redakcją, przestrzegać właściwej proporoal w odniesieniu do 11- 
ozby artykułów o treści nau]a>wej i zawodowej, a przede wszyst
kim być poczytne. Bedakcje udzielają dużej pomocy autorom (l€, 
49, 57, 63, 70, 105), ogłaszają one instrukcje dla autorów,prze- 
syłają autorom manuskrypty do poprawek, niejednokrotnie rękopis 
jest kilkakrotnie przeglądany przez redakcją i następnie auto— 
rysowany, W pracy nad tekstem uczestniczą również recenzenci.

J.falbot (90) uważa, niewątpliwie słusznie, że recenzje 
prac powinny być wykonywane przez kilku specjalistów. Według in
formacji Booki^tera (5^ 1 Locka (49) każda praca nadesłana do 
redakcji "British Eedloal Journal” i "Eesearch Quarterly of the 
American Association for Health, Physical Education and Becrea- 
tlon” jest recenzowana przez 3 osoby. Według danych Elklntona
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(17) z 1969 roku 387 reoenz«iitów współpracowało z *Лтта1е of 
Interwal Medicice** {Biiladelphia}. starania o to, aby se
lekcję prac przeprowadsać możliwie szybko (1 , 57). W "British 
Medical Jotamal" np. decyzja przyjęcia pracy lub jej odrzuce
nia zapada yuz w ciągu 3 tygodni (49)* Wskazane byłoby zapew
nienie anonloowożoi autorowi praoy recenzowanej (83). Ale tyl
ko niektóre redakcje, np. "New Expand Journal ef Medicine" dba
ją o to i z tekstu przeznaczonego dla recenzentów usuwają naz
wisko autora* Jednakże pmino to recenzenci mogą ich łatwo roz
poznać po temacie pufal.lkaojł, po stylu coraz z^aieszozanłu wie
ku wł^o^ch prac w bibliografii (29). Oddzielnsrm problemem m>*- 
że spirawa anonimowośoi recenzentów, na ten jednak tessct nie 
spotkano wypowiedzi.

Selekcja Btateri^n jest surowsza, gdy na^słaoyędi ^ a c  jest 
więcej. W Polsce "Pediatria Polska" odrzuca rooznłeokoło.iS^ 
nadesłanych prac (SS), "Polesie Ar^lwum Iteó^eysy Wewnętraiej*
- olioło 17л (57). W Anglii jest około 100 e ^ s ^ l s m  speojalie- 
tyoznyoh., odrzucają óse około 1/3 nadesłanyidi prao. Włącznie 
więcej prao odrzucają eza^pijsara ogólne* Lock (49) podaje, te 
do każdego z 2 głównych angielskich. medyoziQr^ ezasopisB ogól
nych wpływa rocznie ponad 2^0СЮ rayginalnyoh sertykułów do p t ^  
likacji, z t e ^  75^ jest ^rznoany^* Podotofe "Annals of la- 
tea m ^  Medicine" {Biiladelidila} nle kwallfikdje do drtdcu 79- 
—80^ artykułów' (17). Wryteria oceny artykułte aą ]Ю0оЪпе «  róż
nych czasopismach. Autorzy araorykaósey, hrytyjs(^ i polscy (49, 
&0, 86, ioS) podają, te odrsaca się artykuły £le napisłpte luh 
żla ilustrowane, niekompletiw, z niejstenym optima eksperyomtn, 
ze złą teohniką ekeperyewntn, która zniekształca wynlM, mało 
istotne, dotyczące tematu już poprzednio ogłoszonego, nie mie
szczące się w tematyce ezasopiemia* "British Medical. Journal* 
stosuje 4 kryteria oceny: oryginalność, rzetelność naokową^^iarzy- 
datność kliniczną 1 walor etyczny (49). Pożądane hyłohy njednc- 
lioenle kryteriów ooeny. Wysuwane ^  sugestie, aiby międzynaro
dowe organizacje jak ЩВ8С0 1 30SO (Intemadtlonal С о ш ю И  of 
Scientific Onions) ustaliły kmałtety ediiowiedzialne za przygo
towanie kcmpletnych mykazów kryteriów ooeny jakości czasopism 
naukowycdL 1 technicznych (105)*

Zadaniem redakcji jest dobieranie prac zgodnie z potrzebami 
czytelników (8, 10, 63, Э2). 0 potrzebach czytelników redakcja
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dowiaduje się dzięki specjalnym badylom гйЪо nadsyłanej ko- 
respcsndenc jl. Bedakcja "Journal of Pediatrics" (St.Louis) prze
prowadziła w roku 1969 tego typu badania. Bespondenci uszerego
wali artykuły według ich wartości w następujący sposób: 1. po
stępy medycyny, 2. artykuły specjalne, 3. artykuły dotyczące 
farmakologii i terapii, 4. krótkie obserwacje kliniczne i labo
ratoryjne, 5. prace oryginalne, 6. przeglądy książek (94).

Wypowiedzi autorów merykańskicb, brytyjskicb i polskiob(6, 
14, 34, 40, 95, 6l, 70, 86, 94) również potwierdzają większą 
poczytność prao poglądowych niż oryginalnych, a nawet na pod
stawie statystyki zapotrzebowania na odbitki wykazują, że prace 
poglądowe są 6-kro1nie bardziej popularne niż artykuły oryginal
ne. U^sadniają to tym, że prace poglądowe nie podają wprawdzie 
tych szczegółów oo oryginalne, ale za to zajmują mniej miejsca 
w ezasopiśiiiłe. Wyczerpującym praoom poglądowym można wybaczyć 
brak elementów nowatorskich. Zadaniem ich jest nie tylko podsu
mowywanie, ale i rozszerzanie horyzontów czytelnika.

Jednakże prace oryginalne mają swoją niezaprzeczalną war
tość 1 redakoje chętnie je zamieszczają. Zwolennicy prac ory
ginalnych (14, 33, 70, 78, 103) stawiają jednakże pewne warunki. 
Ih»ażają, że dobierać je należy według ich merytorycznej wartoś
ci, niezależnie od tego ozy dotyczą chorego człowieka, ozy zwie
rząt doświadczalnych, ozy biochemii komórkowej. Bozbieżne wyni
ki badań powinny znaleźć odbicie w publikacji. Powinno się rów
nież zamieszczać prace tak o pozytywnym jak i o negatywnym dzia
łaniu leku. Bowiem dopiero całościowy obraz przyniesie korzyść 
czytelnikowi.

Według obserwacji Bonaldsona (14) artykuły kliniczne nie zaw
sze są oeniime. Zastrzeżenia są również wysuwane wobec artykułów 
kazuistycznyoh. Donaldson (14) i Boszkowski (76^ uważają, że ar
tykuły kazulstyczne, aby spełnić swoje zadanie powinny mleć zna
czenie teoretyczne lub praktyczne, podawać nowe Istotne informa
cje o chorobie.

Zdaniem użytkowników (14, 48) zbyt mało jest artykułów przy- 
Oatnyoh w praktycznej diagnozie i terapii.

Jeżeli chodzi o recenzje to według Kinga (42), najbardziej 
u^rfceozne są krótkie o objętości 90—60 słów. Ważną częścią oza- 
Eopisma są płatne ogłosizenia (95), jednak wiele czasopism jest
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nimi przeładowan^cli (8). Szczególnie cenion; przez u£;ytkoimlkiSw 
(8, 93) jako forma rozpowszechniania informacji, jest dział ko
respondencji zwań; często "Letters to the Editors". Zamieszcza 
on dyskusje, wskazówki, krótkie informacje. Poza t;m czasopisma 
zawierają różnego rodzaju drolme dział; informac;jne (1).

Odręhn;m zagadnieniem jest sprawa aktualności treści czaso
pism. Informacje w czasopismach ukazują się z opóźnieniem i to, 
obok zalewu piśmiennictwa, jest uważane za główne wad; czaso
pism (8, 22, 65). Opóźnienie druku (przedłużony cykl wydawniczy) 
jest różne w różnych czasopismach wynosząc przeciętnie, według 
obserwacji autorów amerykańskich, f3ranouskioh, polskich i in
nych (Ą, 8, 15, 33, 51, 55, 75, 76, 80, 86) - od 3 do 24 miesię
cy.

E o m u n i k a t y w n o ś ć .  Coraz częściej spotyka się 
zarzuty, że publikacje są mało komunikatywne co, jak zaznacza 
БеВакеу (12), jest szczególnie niebezpieczne w naukach medycz
nych. Roland (70) posuwa się nawet do słusznego twierdzenia, źe 
informacja niekomimikatywna może równie dobrze nie istnieć. Zda
niem licznych autorów (12, 15, 23, 24, 27, 30, 41, 46, 50, 58,
66, 68, 70, 72, 74, 75, 82, 96, 97, 100, 102) niedostateczna ko
munikatywność jest wynikiem nieurniejęimiego pisania: stosowania 
nadmiaru słów, słów zbyt efektowiorch, modnych, obcych, neologiz
mów, barbaryzmów, eufemizmów, komunałów, żargonu medycznego,złych 
sformułowań i błędów stylistycznych, skrótów trudnych do odszy
frowania i wadliwej interpunkcji. !frudnośoi odbioru powoduje też 
stosowanie nieujednoliconej terminologii, na co zwracają uwagą 
Ranu (53) i Wigura (99). Według amerykańskiego lekarza Gordona 
(24) w użyciu jest 170 pOO różnych terminów i deskryptorów na o— 
kreślenie chorób lub objawów, podczas gdy wystarczy tylko ^2 000. 
Informacja ta najprawdopodobniej dotyczy terminologii amerykań
skiej. Prace bez wymienionych błędów są rzadkie, o ile w ogóle 
Istnieją — pisze БеБакеу (12). Pla uzyskania większej komunika
tywności autorzy (8, 20, 21, 23, 24, 26, 31, 33, 41, 43, 49, 63,
67, 92, 100, 102} polecają pisać zwięźle, przejrzyście, tak аЬз 
"każde słowo ooś znaczyło", unikać skrótów i żargonu medycznego, 
posługiwać się krótkimi i zwięzłymi zdaniami, unikać formy pasyw
nej i negatywnej, przestrzegać właściwej terminologii. Dwa spo-
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śród w^nienion^cti przesr nieb zaleceń za^rtgagą na oddzielne za- 
cjrtowanley są to "dwa razy mnle^ to dwa razy lepiej” i "podać 
maksimum informacji w mlnlmmi objątoścl".

Zdaniem Wilsona (101} mo£na wyróżnić dwa sposoby pisania:
1. informujący (podający informacje} i 2. motywując^ poglądy au
tora. Pisanie prac naukowycli należy zliczyć do typu pierwszego. 
Ile jest ono rzeozą łatwą, co sAtisznie podkreślają £eld (64) i 
Worthy (102). a?eusoher (92) nazywa je nawet dyscypliną, sztuką. 
Umiejętność tę trzeba sobie przyswoić, i^oteź w ostatnich latach 
w różnych ośrodkach amerykańskich organizowano, zwłaszcza stara
niem American Medical Writers Association, dłuższe lub krótsze 
kursy na temat technologii pisania prac naukowych (64, 70, 71, 
91), a także spotkania dyskusyjne, na których uczestnicy przed
stawiają szkice artykułów poddawane następnie zbiorowej kryty
ce. 7a ostatnia forma, zdania Worthy (102), cieszy się dużą pc- 
pularnośoią. Waleźy również wspomnieć o istnieniu placówek bada
jących problemy komunikacji w nauce, np. katedra Scientific Ссип- 
omnicatlons w Baylor College of SSedlclns, Houston, 1?exas 1 De
partment of Medical Communioatlcnis of the Och^er Medical Foun
dation, Hew Orleans, Iiouisiana (12). Ukazują się publikacje 
książkowe poświęcone sztuce pisania naukowego (49, 68, 73, 91) 
craz artykuły} na przykład w latach 19б7»19б8 okazało się 25 
esejów w "Journal of American Medical Association" (98), w 
"Anesthesia and Analgesia" cykl artykułów ogłasza Boland, "Ar
chives of Internal Etedlolne" (Chicago) w każdym numerze zamiesz
cza rubrykę "Debre pisanie naukowe" ^49), a "Bulletin of the Me
dical W3rlters Aasooiatitm* ogłasza artykuły redaktorów różnych, 
czasopl^i podające praktyczne wsil^ówki stylistyczne (30).

0 tym, że styl powinien być nie tylko jasny, ale i atrakcyj
ny, przypomina Donaldson (14). Podobnie uważa Bing (39), zdaniem 
którego dążność do obiektywianu. 1 maksymalnej zwięzłości dopro
wadziła do tego, że obecnie styl jest zazwyczaj suchy, stereoty
powy, beznamiętny, a ferma bezosobowa. Takie prace trudno się 
czyta. Pojawiają się protesty przeciwko temu stancwi rzeczy, a 
stosowanie bezosobowej forn^ językowej w pracach na\ikcwych zos
taje nazwane herezją. Ponieważ nauka cpiera się na personalnych 
obserwacjach, wysuwane są np. przez Bclanda (68) propozycje pi
sania w trzeciej osobie, albo w pierwszej osobie - przez Frel- 
licha (21) i Ingelfingera (35).
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F о т n a. Zdaniem ii^rtkomłi^ów (21, 47, 59, бЗ, 92, 105) 

czasopismo powizmo okazTwać się regnlarnle, być szybko rozpro
wadzane, mieć atrakcy jny format nie przekraczający 21/27, być 
fimkcjonalne i łatwe do przeohowywanla. Tekst powinien być d m ^  
kowany czytelnie (z interlinią), tytuły i podtytuły powinny być 
atrakcyjne, teksty pisane różną czcionką, a ilustracje, tabele 
i wykresy dobre technicznie. Zalecają oni umieszczanie spisów 
treści na widocznym miejscu i ekspcmowanie tjrtułów, któzych 
pierwsze słowa powinny rzucać się w oczy, gdyż to właśnie zade
cyduje o zainteresowaniu się os^elnika artykułem. Uazwisko au
tora ma mniejsze znaczenie.

Nieлшi6j Jednak nazwisko autora jest również Istotne, gdyż 
Jak wykazały cytowane przez Zwemera (105) badania przeprowadzo
ne przez"Biolc^ioal Abstraots|| czytelnicy oceniają publikacje 
m.ln. pod kątem renomy autorów. 1 tu nasuwa się problem związa
ny z autorstwem zbiorowym. Sosnącą liczbę przypadków autcnrstwa 
zbiorowego wynikającego z charakteru współczesnej nauki jak spe- 
cjalizaoja 1 konieczność pracy zespołowej w wielu dysoypllnacdi, 
Lange i Sorlc (45) tłumaczą swoistą reakcją na eksplozję infor
macji i trudność opanowania bieżącego plśroismictwa, Siamons 
(13) zaś, uważa to zjawisko za jedno z następstw hasła "publish 
or perlEh". Opinie leh, chociaż nie wyczerpujące tematu, są war
te zacytowania, jako oryginalne. Lange i Serie (45) jako zalety 
prac zbiorowych podają, że prace zespołowe przebiegają szybciej, 
a ich autorzy posiadają w sumie większą znajomość piśmiennictwa 
Według obserwacji tych autorów, w naukach ohemloznych w latach 
1910-1960 publikacje indywidualne spadły z 82% na 33^, publika
cje 2 autorów wzrosły zaś z 16% na 43%, a 3 autorów z 2% na 15% 
Według Llamonda (13) natomiast, w roku 1928 największa Ilość au 
torów prac zbiorowych wynosiła 3 3 prace te pojawiały się rzad
ko, podczas gdy w roku 1968 najczęściej występowały prace plóri 
3 autorów, a maksymalna ich ilość dochodziła do 8. Wależy są
dzić, że ilość autorów prac zespołowych będzie dalej wzrastać. 
Tym istotniejsze staje się zatem pytanie, jak w tego typu pra
cach można określić wkład poszczególnych autorów 1 w jakiej ko
lejności powinny być wymienienie icb nazwiska. Wiele czasopism 
stosuje układ nazwisk alfabetyczny, czasem jako pierwsze podawa
ne jest nazwisko głównego autora, czasem zaś najmłodszego (49). 
Einman (26) proponuje na pierwszym mlsjscu podawać nazwisko tego
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eirtoraf IrtÓTego wkład pracy mo&ia okrećUć na ponad 50%, albo 
wproradzlł nową ideą, na ostatnim Biejsou jego współpracowni
ka, a w środioi, w kolejności saleśnej od wkładn pracy, nazwis
ka tyob, którzy dali mniejszy idcład niś ostatni, niezależnie od 
tego, ozy są starsi wiekiem lub stopniem. Kależy jednak zdawać 
sobie spcsm%f że ilościowe ustalenie wkładn autorów do pracy 
Bbinrowej nie zawsze jest łatwe. Daris 1 &regeroian (li) poleca
ją w tym celu korzystać z metody P.Ł.Pecka określania kolejno
ści według ilości publikacji każdego z antor^, odpowiedzialno
ści za wykonatą pr»;ą, długości pobytu każdego z współpracow
ników w  laborat<nritmi 1 kolejności alfabetycznej pierwszych Inb 
ostatnich lodxm współpracowników. Sprawa ta czeka na njednoli- 
eenle.

KajistotniejBj^ częścią czasopisma jest artykuł, fytuł je
go powinlrax być treściwy, o co ąpelują Hammond (2$), Paul(60) 
i Heldon (79) uważając, ite zl̂ rt obszerne tytuły mogą znieohę- 
eić czytelnika. W wypadku, gdyby tytuł wydawał się zbyt ogól
ny, pcleoają dać podtytuł. Sdsnlem Seldtma (79) tytuł powinien 
być łatwy do indeksowania, к(шкге1щу, jasny i zwięzły, a wed
ług de &>lla Frloe*a (84) - powinie zawierać deskryptory.

Użytkownicy przyptaalnają o konieczności przestrzegania jed
nolitej formy artykułu, pmiieważ i^ttwla to odbiór. Zaintereso
wani mogą albo czytać całość, а!1ю też jedynie streszczenie 1 
dyskusję. Cłu»iaż zdawałoby się, że wszystkim jest znana kolej- 
,ncś6 ęlssmatów naukowej рггюу medycznej, autorzy amerykańscy, 
brytyjscy i czescy (20, 49, 60, 71, 88) uznali za wskazane wy- 
nienlć je. Są one zwykle następujące: 1. streszczenie^, 2.wstęp, 
3* materiały i s^tody, 4. wyniki, 5. dyskusja, 6.wnioskł, 7.po
dziękowanie, 8. piśmłennlotwo. Zdaniem użytkowników, nie zaw- 
use te elezMnty są właściwie оргасхпище i dlatego warto poświę- 
eić im Bleoo ttwEgi.

Uważsiję (Uli (3, 49), że dla czytelników najważniejsze jest 
streszczenie, które powinno podseać dlaczego dany temat został

^ fermln "streszczenie" odpowiada angielskiemu "abstract*,"sm- 
mary", "synopsis-abstract". Według Bolanda (69) i Kodeksu 
Dobrych Obyczajów (25) pomiędzy tymi terminami "właściwie nie 
ЯЯ już różnicy".
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opracowań;, w jałcl sposób i oo d a ^  w wjsUai. Фзгт&аавшв, р1ввв 
Ło(^ (49 b wiele stre^oeeń Jest sbjrt długie i ogólnikow^ob, 
reteru^Ąoyeii "o oetdi b;lo w рггюу”. Cheąo dopomóc antCTom, Ertl 
(18) podc^ W20Z7  stresseeeń dla ргж» kliniozai^łb i doświadczał— 
nyoh zawierających maksimum danych. Zamieszczanie streszczeń na 
poesiątlra, zemdsst na końcu pracy, datuje sią dopiero ed ostat
nich 10 lat. Zwolennicy tego pragną dopomóc czytelnikowi w szyb
kim zorientowaniu alą w treści pracy (69). Ale nie wszystkie cza
sopisma tą kolejność stosają^ fiiekt&rzy bowl«D inraśają, te m l e -  
Bzczaziie streszczenia na poozątku mote odzwyczaić e^rtelników od 
studiowania samej prasy, a tym sianym od krytyoanego myślenia - 
streszczenia bowiem przyjmuje sią zazwyczaj do wiadomości bez
krytycznie (71). Obu punktm widzenia trzeba przyznać słuszność.

Lock (49) podaje azereg krytycznych mvag odnośnie opra
cowania artykułu. Thrata^ te eaąsto zbyt długi Jest wstęp. I2adzi 
autorzy mylą go ozę<H;o z dytścus Ją .omawia Jąc poprzednie prace do
tyczące danego sagadnionia, pc^ezas gdy naleśy podać Jedynie in
formację, dlaczego pr^stęjsije się do pprseowsoxia danego tenrato.
W materiałach 1 metodach nie posrimto eią podamtć szczegółów, Je- 
żell są one standardowe. Podając wyniki nie należy wspominać o 
poprzednich pracach na ten temat, na eo Jest miejsce w dyi^nisji, 
którą Jednsk powinno się ograniorabó. Blhlic^rafię powinno się po
dawać pełną. De Solla Price (84) wyisama oryginalne pOTównemie 
braku piśmiennictwa do braku nazwiska autora luh tytułu ргжу. 
Boland (66) i Samson (77) salocają Jednak ograniczać podsnane 
piśmiennictwo do najważniejszych pozycji. Wydaje się, te Jest 
to stanowisko zbyt krańcowe. Bllminaoja wielu imzyoji biblicgra- 
ficznyoh mogłaby doprowadzić do tego, te azereg twierdzeń zamie- 
szezcmyoh w pracy byłoby ^łosłownyeh albo te wyglądałyby, nie
zgodnie z icrawdą, na własne twierdzenia autora.

P r ó b y  p o d n i e s i e n i a  u ż y t e c z n o ś c i  
i w a r t o ś c i  c z a s o p i s m

A.Choudhury (8) apeluje o udoskonalenie publikacji i metod 
ich prezentacji oraz o lepszą służbę bibliografiezz^, celem u- 
zyakanla m^czymalnej korzyści z dynamicznego rozwoju nauki i z 
eksplozji informacji naukowej.
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Clioąc podnieść użyteczność i wartość informac^rgną czaso
pism, redakojje w oparciu o uzyskane opinie użytkowników (l, 2,
S, 16, 17, 19, 38, 56-58, 75, 81, 85, 86, 96) wprowadzają sze
reg zmian edytorskich, na przykład:

- twfirzone są specjalistyczne redakcje w ramach jednego 
ozasopirana w celu podniesienia Jego poziomu;

- zamieszcza się większą ilość prac oryginalnych i poglą
dowych;

- zamieszcza się artykuły redakcyjne wybitnych specjalis
tów;

- wprowadza się kryteria selekcji prac (np. redalosja "Oral 
Surgery, Oral Hedicine and Oral Pathology” postanowiła zamiesz
czać artykuły kazuistyczne spełniające określone warunki:
1. rzadkie nietypowe przypadki wymagające dokumentacji, 2.dob
rze udokumentowane przypadki o nietypowym przebiegu, 3.przypad
ki długo obseiwowane z dziedzin wymagających dobrej statystyki 
wyników leczenia oraz niskiedy artykuły skrócone z 1—2 ilustra
cjami);

- wprowadza się nowe działy merytoryczne. Jak np. "medycy
na rodzinna", "z historii medycyny", "z postępów w medycynie", 
"yaria", "listy do redakcji" (zawiezrające półtcrastronioowe ar
tykuły z rycinami i piśmiennictwem), drobne działy zawierające 
k№espondenoJę, dyskusję o ogłoszonych artykułach, Inlormacje o 
wydarzeniach w nauce, notatki z prasy zagranic:mej, informacje 
dla niespeojalistów o pracach ogłaszanych w różnych czasopismach 
i "Questions of the Honth* (rodzaj testu z odpowiedziami poda
nymi w tym samym munerze);

- zmienia się obwoluty i format czasopism;
- artykuły oryginalne drukowane są od strcmy niepsrzystej, 

a na powstających wstkataoh umieaaiza się mniej istotne teksty;
- przy tytule podawane są h asła przedmiotowe, a be^iośred- 

nio pod tytułem streszezenia artykułów;
- za przykładem redakcji "Sew England Journal of Medicine* 

i "Annals of Internal Medicine" wprowadzane ^  dla prenumerato
rów abstrakty z kwartalnymi indeksami (Indexed Quarterly Abs
tracts) w formie kart z nazwiśklem i instytucją autora oraz z 
informacją o objętości tekstu i hasłami przedmiotowymi.
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Todsumowująo eawarte w niniejszym artykule wypowiedzi użyt
kowników można stwierdzić, że o wartości informacyjnej czaso
pism świadczy ich poczytność oxaz częstość wykc^zystywania przez 
służbę informacyjną. Batcaciast wartość informacyjna czasopism u- 
zależniona jest od:

1. treści zamieszczanych artykułów (dobór materiałów pod ką
tem zróżnioowaoych potrzeb czytelnika i aktualności problematy
ki, zamieszczanie artykułów oenionycb specjalistów);

2. komunikatywność ozasopiirai;
3. formy edytorskiej czasopism (atrakcyjna i estetyczna stro

na graficzna, adekwatny format);
4. terminowego przebiegu cyklu wydawniczego i poligrafioz- 

nego;
5* szybkości i sprawności dystrybucji.
W celu uzyskania nowych materi^ów dotyczących wartości in

formacyjnej czasopism medyoznycdi wydaje się celowe kontynuowa
nie analizy wypowiedzi użytkowników.
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UPOHMATITS VALUE OF KEMCAL FEEIOUICALS 
Ш  THE LIGEH: o p u se e s» OPUriOHS

S n m B> a r у

aiitboress malces an attempt to state the problems of 
the informative value of medical periodicals in the l l ^ t  of 
users» opinions. !Qie papers cited in Index jaedlous from 1968 
to 1972 no 3t published in Polish medical journals in the 
same period and the material from the VIII Intematlcnal Con
gress of l£edical Press TMlon have been used. The «orld litera
ture shows that the traditional poriodioal continues to be the 
most important means of information eommunicatlon in spite of 
the development of new forms of mass media.

For criteria of Informative value of periodicals may be 
tahen their circulation and frequency of using them by informa
tion services. The informative valtie of a periodical, however, 
depends on:

1) the content of the papers it comprises, materials selec
ted from the point cf view of users* needs, timeliness and 
publishing papers by esteemed specialists,

2) communicativeness of a periodical,
3) editorial forms (attractive and aesthetic typography, 

adequate format!, promptness of editorial and printing cycle,
4) distribution speed and efficiency*
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ИНФОШЩОНШ ЦЕННОСТЬ ИШтгНСКЕИ жтрнаюв 
в  ПЙТЭТВ тПКАЯНЙАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕ

F , е 8 £  к  е

Пш пака щюдставихь проблеиахнду, с в я з а н ^  с нвфориадиов- 
ценносхью медицинских дтрналов на освовавив мнений высказан- 
1К »1 >ебителяни. Привяхы во внимание сгахьи цигируемые в index  

Vediene начиная с 1968 г .  по трехий номер 1972 г .  включительно 
м oiQ^isHBOBaBHHe в то т  хе самый neiatox в польских медицинских 
мурткш х* а  также материалы З П П  Леждувародного конхфеоса унии 
мс8дицнвской щюссы. Мировая литература подтверхдает ф акт, что  
щ дхе  разнития но:шх форм массовой связи, традиционный журнал 
oo-npeaBOiy является наиболее важной форгой передачи информации.

Критериями ннфорвшционяой цш ноетн щ рналов можно считать 
ш цулярность журналов и частоту использования их информационной 
€ » ^ у ^ й . Что хе касается информационной ценности журналов, то  
з а ш (я т  она о т :

1 .  содержания опубликованных статей (выбор материалов с • 
учетсж различных потребностей читателя и актуальности тематики, 
опубликование статей известных специалистов);

2.  доступности журналов;
3 .  издательской формы журналов ( 1фИвлевательное и зсте ти ч - 

яое сц^сфилевие, адекватный формат);
4 .  своевременного издательского и полигр а|^е ского  цикла;
5‘.  с&ютрого и четкого распределения.
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BZIAŁAbNOŚd BOKUMEHTACTJNO-IHPOEMACYJNA 
a BIBLIOTEKACH GŁÓsnSYCB POLITSCHKIK 

I AKADEMII GĆEiaCZO-OTTinCZEJ

Aktualny etan działalności in
formacyjnej w blBliotekach wyż
szych szkół technicznych. Dzia
łalność Informacyjna biblło-tek 
uczelnianych na tle działalnoś
ci podstawowej. Przeszkody hamu
jące rozwój działalności infor
macyjnej. Eiektóre problemy or
ganizacyjne, wynikające ze współ
pracy informacyjnej pomiądzynau
kowymi bibliotekami technicznymi 
resortu oraz z krajową siecią 
inte.

V ostatnich latach obserwuje slą duże zainteresowanie prob
lematyką rozwoju działalności podstawowej i informacyjnej bi
bliotek szkół wyższych. Zainteresowanie to wykazuje tendencje 
wzrostowe, spowodowane ra.ln. zaniepokojeniem środowisk biblio
tekarzy 1 pracowników informacji aktualnie złą sytuacją biblio
tek uczelnianych.

Wyrazem tego zainteresowania jest szereg rzetelnych, wni
kliwych opracowań, analizujących stan aktualny bibliotek szkdł 
wyższych, a także podejmujących próby rozwiązania zasadniczych 
problemów tych bibliotek. M o ^ a  tu wymienić takie prace jak 
-H.S. Wielopolskiej: Rozwój 1 organizacja bibliotek teohnioznydn 
szkół aikademiokioh w Polsce (13) oraz A. Ełossowskiego, A.Wrób— 
lewsklego: Biblioteki i Informacja naukowa w szkołach wyśiszyeii 
resortu oświaty i szkolnictwa wyższego (5) i wiele innych. 
Stanowią one bogaty materiał, Infornrający o aytuacji aktualnej 
1 dający podstawą do wskazania kierunków rozwoju. Niewątpliwie,
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niekrćre z problemów pozoiezaiijroh prz; omawianiu działalności 
podstawowej i informacyjnej bibliotek szkól wyższych dotyczą 
poszczególnych środowisk, jednak większość z nich to problemy 
odnoszące się do wszystkich bibliotek uczelnianych.

Takim generalnym problemem jest wzmocnienie i imowocześnie- 
nie bazy materialnej jako podstawy funkcjonowania bibliotek, a 
więc poprawa złych warunków lokalowych, zwiększenie liczby eta
tów bibliotekarzy 1 pracowników informacji, unowocześnienie u- 
rządzeć bibliotecznych, zainstalowanie sprzętu reprografioznego 
1 środków łączności oraz zapewnienie środków finansowych na za
kup bieżącej literatury naukowej, zwłaszcza zagranicznej.

Jeśli chodzi c podstawowe problemy organizacyjne to można 
tu wymienić takie potrzeby jak utworzenie na szczeblu resortu 
jednostki koordynującej działalność wszystkich bibliotek resor
tu, ustalenie funkcji bibliotek szkół wyższych w krajowym sys
temie inte, opracowanie 1 zatwierdzenie odpowiednich aktów praw
nych regulujących działalność Informacyjną zarówno na terenie 
uczelnią jak i współpracę z innymi bibliotekami resortu,a także 
z krajową siecią informacji itd. Bardzo istotce jest na przy
kład jak najszybsze wydanie wszystkich przepisów wykonawczych 
do ustawy o bibliotekach.

3 niniejszym opracowaniu podjęto próbę zwięzłego podsumowa
nia stanu aktualnego z uwydatnieniem bieżących trudności mate- 
rialnych i organizacyjnych oraz ukazania istniejących już roz
wiązań jako ewentualnych wzorców.

B z i a ł a l n o ś ć  p o d s t a w o w a  b i b l i o t e k  
s z k ó ł  t e c h n i c z n y c h

Krótka charakterystyka'x)

Najważniejszymi aktami prawnymi, stwarzającymi podstawę dla 
działalności bibliotecznej i informacyjnej w szkołach wyższych
in- Bziałalność podstawowa bibliotek wyżpzych szkół teohniczny<di 

została szczegółowo omówiona w obszernej pracy H.S.Wielopol- 
skiej: Bczwój i organizacja bibliotek technicznych szkół aka
demickich w Polsce (13). W pracy tej omówiono zagadnienia or
ganizacyjne, stan zasobów bibliotecznych i ich udostępnianie, 
zatrudnienie, wydatki oraz sprawozdawczość i statystykę bi
bliotek szkół technicznych. Autorka zamieszcza wiele cennych 
zestawień liczbowych oraz schematów ilustrujących dzi^alność 
tych bibliotek.
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są:.Ustawa o bibliotekach г dnia 9 IV 1968 r.. Ustawa o Bzkol-> 
cictwie wyższym в dola 5 Ш  1958 r* (znowelizowana w 1968 r.) 
oraz Uchwała nr 35 Badv Ministrów z dnia 12 II 1971 r. w spra
wie rozwoju informacji naukowej» technicznej 1 ekonomicznej.

bo ustaw; o szkolnictwie wyższym z dnia 5 XI 1958 r. zos
tały wydans zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego (z dnia 
18 III 1961 r. 1 z dnia 20 I 1964 r.}» które zatwierdziły struk
tury organizacyjne bibliotek» m.in. politeobnioznyoh.Bo tej po
ry nie zatwierdzono struktur organizacyjnych bibliotek wyższych 
szkół inżynierskich.

Biblioteki szkół wyższych są integralną cząśolą szkoły 1 
zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa podlegają rektorom 
uczelni. Żadna z bibliotek szkoły wyższej nie ma osobowości praw^ 
nej. Uczelnia opracowując roczne i perspektywiczne plany dzia
łania włącza w nie jako element plany biblioteki. Bo planów wy
działów włączone są plany bibliotek instytutowych.

W tej sytuacji utrudnione jest planowanie działalności bi
bliotek szkół wyższych w skali całego resortu.

Sieć naukowych bibliotek technicznych resortu stanowią:
9 bibliotek głównych politechnik wraz z filiami oraz siecią bi
bliotek zakładowych» 1 biblioteka główna śkademil Gómiczo-Jiut- 
niezej oraz sieć bibliotek zakładowych, 8 bibliotek głównych 
wyższych szkół inżynierskich^\ łącznie z bibliotekami zakłado
wymi.

Wedłiig danych na dzień 1 I 1971 r. zbiory bibliotek polite
chnicznych 1 AGE liczyły 4 953 706 woluminów 1 Innych jednostek 
obliczeniowych» co łąoznle z zasobami bibliotek WSI i566 958 wo
luminów) stanowi O k .  24^ zasobów bibliotecznych wszystkich wyż
szych szkół (tab. 1).

W polityce gromadzenia zbiorów na szczególną uwagą zasługu
je Ьепфо wzrostu zbiorów specjalnych» których najliczniejszą gru
pę stanowią patenty. W okresie ostatnich 3 lat zbiory specjalne 
stanowiły 50% przyrostu zbiorów bibliotek głównych i 37?8 przyro
stu zbiorów bibliotek zakładowych.

W Ponieważ dotychczas nie zatwierdzono struktur organizacyjnych: 
bibliotek WSI, a ponadto biblioteki te dysponują niewielkimi 
zasobami» w opracowaniu traktuje się pobieżnie problemy ich 
działalności informacyjnej.
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Tabela 1
Wielkość zasobów biblioteczzijrob politechnik 

oraz stan zatruanienla w oddziałach informacji, 
wg danych na dzień 31 XII 1971 r.

Lp. Bazwa uczelni

Opracowane 
zbiory bi
bliotek' głównych w 

woluminach 
i innych 
jednostkach 
oblic^nio- 

wyoh

Opracowane 
zbiory bi
bliotek za
kładowych, 
w wolumi
nach i in
nych jed
nostkach 
oblicze
niowych

Liczba 
osób 
zatrod- 
nioiQbh 
w  od
dzia
łach 
infor
macji

Ogólna liczba osób 
Edctywnie uozestni- 
częoych w 
pracy informacyj
nej (spoza oddziałów 
infcrma- oji)

1 Politechnika
Warszawska 234 854 525 964 3

2 Politechnika
Częstochowska 155 934 38 389 3 8

3 Politechnika
Gdańska 402 644 140 395 4 -

4 Politechnika
Krakowska 317 813 127 874 4 14

5 Politeołmika
Łódzka 300 219 213 945 4 -

6 Pclłteohnika
Poznańska 116 369 165 226 2 9

7 Politechnika
Szczecińska 272 136 - 2 19

8 Politechnika
Śląską 365 889 259 309 7 78

9 Politechnika
Wrocławska 225 910 159 027 9 42

10 Akademia
Górniczo-Hutniozs 527 541 404 268 7 13

Bazen 2 919 309 2 034 397 45 183
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Ze względu na ~ten właśnie charakter zbiorów bibliotek wyż

szych szkół teohnlcznjrch na plan pierwszy wysuwaj się trzy za
sadnicze problemy:

1. ^ecjalizacja w zakresie gromadzenia zbiorów, w szczegól
ności bieżącej literatury zagranicznej.

2. Okresowa aktualizacja zbiorów.
3. Ustalenie funkcji bibliotek wyższych szkół technicznych 

w projektowanym systemie krajowym, w którym jak wiadomo przy
wiązuje się ogromną wagę do rozwoju informacji technicznej.

Rozwiązanie tych problemów zasadniczych uzależnione jesz 
w znacznym stopniu cd stałego rozwoju form działalności infor
macyjnej w obrębie uczelni, z jednoczesnym rozwojem ferm współ
pracy międzyuczelnianej, regionalnej craz z zainteresowanymi 
placóidcami innych resortów.

W chwili obecnej stan działalności Informacyjnej w  wyższych 
szkołach technicznych mimo stałego rozwoju nie przedstawia się 
zadowalająco. Oczywiście sytuacja nie wszędzie jest jednakowa.

Głównym czynnikiem hamującym rozwój'nie tylko działalności 
Informacyjnej lecz w ogóle działalności podstawowej bibliotek 
szkół wyższych jest niedostateczna baza materialna. Odnosi się 
to szczególnie do warunków lokalowych. Jedynie biblioteka Aka
demii Gómiczo-fiutniczej posiada nowy gmach. Fozostałych 9 bi
bliotek głównych politechnik mieści się w budynkach uczelnia
nych, często bardzo oddalonych od siebie. Można też stwierdzić 
całkowity brak rezerw w magazynach.

Zbiory 9 bibliotek głównych (bez w  roku 1970 liczyłyp
Z 391 768 woluminów, powierzchnia magazynów wynosi 2 759 m ,czy— 

2li na 1 m powierzchni przypadało 867 jednostek. Uwzględniając
2nozmę 250 wol. na 1 m powierzchni magazynowej deficyt dla da-

2Dych z 1970 r. można ocenić na 6 800 m . Bieżący przyrost rocz
ny wynosi ęk. 282 000 wol., a na jego ulokowanie potrzeba 1 130 
m^.

Bardzo źle przedstawia się także ilość miejsc w czytelniach.
W ^bibliotekach 9 politechnik na jedno miejsoe w czytelni przy
pada przeciętnie 44 czytelników. Taka sytuacja lokalowa rzutuje 
oczywiście na warunki pracy i warunki przechowywania zbiorów.

Środowiska bibliotekarzy bibliotek naukowych oraz pracowni
ków informacji osiągnęły już zgodność poglądów cc do tego, że
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działalność informacyjna rozwija się jako pochodna działalnoś
ci bibliotecznej. Powstaje nawet tendencja traktowania współ
czesnych blblioteh naukowych w całości jako instytucji informa- 
cyjnyohy tj. skupiających procesy gromadzenia, przechowywania, 
przetwarzania i wyszukiwania dokumentów naukowych lub informa
cji o nich.

Zgodnie z takim ujęciem zagadnienia omawiając sprawy doty
czące działalności informacyjnej bibliotek szkół wyśszyoh, a 
więc bibliotek naukowych, naleśy uwzględnić podstawowe proble
my organizacji i funkcjonowania tych bibliotek.

Bozwiązanie aktualnych trudności uczelnianych sieoi biblio
tek w skali krajowej jest warunkiem koniecznym dalszego rozwo
ju działalności informacyjnej nie tylko w ramach uczelni, ale 
takśe rozwijania powiązań z ogólnokrajową siecią inforaiacji.

B z l a ł a l n o ś ć  i n f o r m a c y j n a

Omawiając działalność informacyjną bibliotek wyższych u- 
czelnl technicznych należy podkreślić, że działalność ta powin
na służyć przede wszystkim własnemu środowisku uczelni, jednakże 
ze względu na ogromny potencjał informacyjny zasobów literatury 
naukowej, technicznej powinna ona uwzględniać także potrzeby in
nych resortów. Ponadto powinna uwzględniać aspekty dydaktyczne 
w odróżnieniu od działalności informacyjnej instytutów nauko
wych PAN i Innych resortów, dla których funkcja dydaktyczna jest 
drugoplanowa.

Opublikowane dotychczas opracowania, dotyczące działalności 
podstawowej 1 informacyjnej bibliotek uczelni technicznych poz
walają zorientować się jak przedstawia się wypełnianie wyżej 
wymienionych funkcji.

Oczywiste jest, że dla rektorów i dyrektorów bibliotek naj
istotniejsze jest rozwijanie działalności na rzecz własnego śro
dowiska uczelni i zaspokojenie potrzeb tego środowiska jest za
daniem pierwszoplanowym. Nie znaczy to, że nie ma zrozumienia 
konieczności służenia innym środowiskom naukowym, jednak przy 
obecnym braku podstawowego zabezpieczenia materialnego zagadnie
nia te schodzą na drugi plan.
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Obecnie, oentralnynrt ośrofllcaml informacy3n3rml wyższych 

szkó2 technicznych, koordynującymi także całą działalność in— 
formacyjną uczelni, są biblioteki główne z działającymi w Ich 
ramach oddziałami informacji naukowej. Model prawny oddziału 
informacji naukowej określony jest w Zarządzeniu Ministra Sżkol- 
nlotwa Wyższego z dnia 20 stycznia 19&4 r. w sprawie zatwier
dzenia struktury organizacyjnej bibliotek głównych szkół wyż
szych.

Dziewięć bibliotek politechnicznych utworzyło oddziały in
formacji, składające się z sekcji Informacji oraz sekcji -doku
mentacji, zaś biblioteka AGH Oddział posiadający ponadto sek
cję bibliotek zakładowych.

Był to punkt wyjścia do ukształtowania się struktur organi
zacyjnych działalności informacyjnej dyktowanych potrzebami i 
możliwościami poszczególnych środowisk. Tak na przykład Doli— 
technika Wrocławska, która na działalność informacyjną przez
nacza poważne środki finansowe, etatowe i teofaniozne stawia 
działalność Informacyjną na równi z działalnością podstawową 
biblioteki, oo znajduje wyraz w oficjalnej nazwie: Biblioteka 
i Ośrodek Informacji Haukowo-Teohnioznej Politechniki Wrocław
skiej.

Dla bibliotek głównych ważny problem stanowi sieć bibliotek 
zakładowych (w ten sposób nazywa się biblioteki instytutowe,wy
działowe itp.), toteż w strukturze oddziału informacji prawie 
wszystkich bibliotek głównych uczelni tworzy sią sekcje biblio
tek zakładowych lub powołuje referat względnie stanowisko pracy 
d/s bibliotek zakładowych. Podział zbiorów i zadań bibliotek 
głównych i zakładowych ilustruje tabela 2.

Podajemy przykładowo strukturę organizacyjną Oddziału In
formacji Haukowej Politechniki Częstochowskiej:

1. Sekcja informacji
2. Sekcja dokumentacji
3* Heferat bibliotek zakładowych.
V ssestawleniu z zadaniami stojącymi przed służbą informa

cyjną wyższej szkoły technicznej, stan zatrudnienia w oddzia
łach informacji tych szkół jest niezadowalający. Dane odnośnie 
catrudnienia w oddziałach informacji zamieszczone są w tabeli 1.
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ХаЪеХв 2
Bane ilustrujące działalność bibliotek szkół ir^śszjroh 

ir podziale na biblioteki głóime 
i biblioteki zakładowe 

w 1970 r.

1
Wyezc zególnienle

Biblioteki
pdliteohnik
łącznie

Bibliote
ki
główne

Bibliote
ki zakła

dowe

1 Zbiory opracowane, woluminów ł 983 706 2 949 309 2 034 397

Przyrost roczny zbiorów oprą-
oowanych, woluminów 518 443 367 294 151 I W

liczba tytułów ozasopiem bie-
żącyoh 24 393 15 549 e 844

Zakup 1 konserwacja zbiorów.
złotych 22 263 818 18 432 814 3 830 004

liczba czytelników 162 007 70 298 9 1 709

liczba woluminów wypożyczonych 867 128 525 980 341 148

Liczba udzielonych infrarmacji 106 696 104 318 2 378

liczba etatów działalności
podstawowej 427 391 36

Jeśli jednak zgodnie z przyjątym założeniem traktujemy bi
bliotekę ezkoły wyższej jako instytucją informacyjną należy u- 
wzglądnić udział w pracy informacyjnej pracowników innych dzia
łów. A.Kłossowski (3) wyliczył, że przeoiątnle 50^ prac infor
macyjnych wykonanych przez biblioteką uczelni przypada na od
dział informacji zaś reszta na pozostałe działy. Oczywiście 
wskaźnik ten jest zróżnioowany w zależności od stylu pracy i 
warunków poszczególnych bibliotek. Dotychczas nie opracowano 
żadnych kryteriów, według których można by dzielić prace na In
formacyjne 1 biblioteczne. Prawdopodobnie kryteria takie są 
zbądne, zwłaszcza że należy przewidywać całkowite zmodernizowa
nie prac bibliotek naukowych, tj. unowocześnienie urządzeń,zme-
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ehanizo^anie najbardziej ozasochłonnych operacji craz osiągatg— 
cle bezpośredniego obcowania użj-tkownika z zasobami Infomac^j- 
nymi bibliotek.

Ponieważ obserwujeiąy takie właśnie kierunki rozwoju biblio
tek nankon7ch w inn;oh krajach, licz^mj^ sią z poważnymi zmiana
mi także n nas.

® 1970 r. w 10 uczelniach pollteohnicziQrch kształciło sią 
103 772 studentów i było zatrudnionych 9 986 pracowników nauko
wo-dydaktycznych. Oznacza to, że politechniki skupiają 33,8^ stu
dentów i 40,6^ pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich u- 
ozelni resortu. VI porównaniu z rokiem 1968 liczba studentów w 
roku 1970 wzrosła o 6,1%. W związku ze stałym rozwojem szkolnic
twa i^ższego w Polsce przewidywany jest dalszy znaczny wzrost 
liczby studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni te
chnicznych. Oblicza się w przybliżeniu, że liczba studentów w 
1980 r. wyniesie 163 000, a pracowników naukowo-dydaktyoznyoh.
15 700. Oznacza to podwojenie w stosunku do danych z 1963 r.

Taki rozwój uczelni pociąga za sobą zwiększenie zadań sieci 
bibliotek uczelni, obecnie często nieprzystosowanych do podoła
nia bieżącym zadaniom. Sa przykład biblioteki główne siedmiu po
litechnik oraz biblioteki zakładowe sześciu politechnik wykazują 
w statystykach zbiory nie opracowane. W 1970 r. było w bibliote
kach głównych 235 570 woluminów nie opracowanych, a w bibliote
kach zakładowych 98 855 woluminów. Liczby te stale wzrastają.

Wzrasta ciągle liczba zarejestrowanych odwiedzin w czytel
niach (w latach 1968-1970 o 10%). Wzrasta również liczba wolu
minów udostępnionych w ciągu roku w czytelniach. Liczba informa
cji udzielonych przez biblioteki główne w 1970 roku wzrosła o 
58,2% w stosunku do 1968 r. Nieznacznie natomiast wzrasxa za
trudnienie w bibliotekach uczelni. S okresie 3 lat (do 1970 r . ) 
ogólna liczba pracowników z 445 zwiększyła się do 476.

Na tle działalności podstawowej rozwija sią działalność In— 
formacyjno-dokumentacyjna, hamowana tymi samymi trudnościami co 
działalność podstawowa.

Kożna pr^jąó za J.Czemlm (2), że oddziały informacji w bi
bliotekach szkół wyższych powinny spełniać następujące zadania:

1. Bieżąca obsługa informacyjna użytkowników, tj. udzielanie 
pracownikom naukowo-dydaktycznym szkoły, jednostkom gospodarki u-
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społecznlonej 1 ionym zainteresowanym posznkinanej Informacji^ 
głównie w zakresie dyscyplin naukowyob^ reprezentowanych przez 
szkolę.

2. Prowadzenie prac bibliografIcznyoh 1 dokumentacyjnych 
oraz organizowanie podstawowego warsztatu informacji jako środ
ka i narzędzia realizacji postawionych przed oddziałem informa
cji naukowej zadań usługowych} prowadzenie księgozbioru informs— 
torlum, zakładanie 1 prowadzenie kartotek, opracowywanie zesta
wień blbllografloznych i przeglądów dokumentaoyjnych,gromadzenle 
nlepiśmienniozych (audio-wizualnych) źródeł informacji itp.

3. Prowadzenie bieżącej rejestracji wyjazdów zagranicznych 
pracowników szkoły oraz dokumentowanie ukończonych prac nauko
wych (publikowanych i niepublikowanych) wykonanych w szkole.

4* Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie przyspo
sobienia bibliotecznego i bibliograficznego oraz w zakresie in
formacji naukowej i zagadnień edytorskich dla potrzeb a^oły w 
ramach ustalonego programu.

3. Prowadzenie w oddziale 1 organizowanie w hlhlioteoe prac 
naukowo-badawczych ztzakresu informacji 1 dckumentaoji,hihllote- 
koznawstwa, nauki e książce, bibliografii i dokumentacji zbio
rów własnych.

6. Publikowanie podstawowych wydawnictw informacyjnych, bi
bliograficznych i dokumentacyjnyoh dla potrzeb własnej uczelni, 
sieci bibliotecznej, własnego resortu 1 innych sieci Informaoyj- 
i^oh w kraju 1 za granicą.

7. Koordynacja pracy informacyjnej Innych agend na terenie 
biblioteki Równej i sieci bibliotek zakładowych szkoły oraz 
szkolenie wewnętrzne w zakresie działalności informacyjnej pra
cowników z innych oddziałów własnej biblioteki i ewentualnie hl- 
hllotek zakładowych oraz w razie potrzeby i możliwości pracowni
ków z innych bibliotek resortu.

8. Współpraca w dziedzinie informacji naukowej z pokrewnymi 
zakresowe (tematycznie) komórkami sieci informacyjnej PfiJ, Cen
trum Informacji Baukowej, Technicznej 1 Ekonomicznej oraz z ko
mórkami Innych krajowych 1 zagranicznych sieci informacyjnych.

9. CpowBzechnianle i popularyzacja najnows^oh osiągnięć пагь 
kowyoh, postępu technicznego i ekonomicznego w  zakresie intere
sującym uczelnię macierzystą w formie organizowania wystaw, od-
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ozytów i pokazów filmowych) spotkań studentóW) pracowników nau
kowych) specjalistów—praktyków oraz działaczy społecznych i kul
turalny oh.

W praktyce oddziały informacji wypełniają tylko oząśó wymie
nionych powyżej zadań. Poszczególne oddziały Informacji w uczel
niach technicznych wypracowały formy działania najlepiej dos
tosowane do własnych potrzeh i możliwości. Ha przykład w Biblio
tece i Ośrodku Informacji Politechniki Wrocławskiej w 1972 r.by
ło zatrudnionych 14 pracowników (Politechniki Warszawskiej - 3| 
krakowskiej - 4)| zaś z Inioroh działów w pracy informacyjnej ak
tywnie uczestniczyło 42 pracowników. Ha działalność informacyjną 
przeznacza się też powale środki finansowe i techniczne) które 
umożliwiają prowadzenie prac nad zautoaatyzowaz^ii system^oi doku
mentacji i udostąpnlanla informacji APIH. Prace te prowadzone są 
przez Zakład Doświadczalny waz- Zakład Systemów Informacyjnych) 
powołane przy Bibliotece i Ośrodku Informacji. System został za
projektowany jako oząść systemu НА£Ю) w którego skład wchodzą 
także system prac inżynlerskieh APIP) autcaiatyzao jl dydaktyki 
APIB, automatyzacji ohllozeń numeryoznyoh APIO, automatyzacji 
procesów rejestracji i przetwarzania wyników pomiarów АРХВ oraz 
system autcunatyzaoji zarządzania szkołą A50S.

APIH dzieli się na podsystemy: biblioteozny i informacyjny. 
Podsystem biblioteozny ma zapewnić obsługą oddziałów Biblioteki 
Głównej) zaś podsystem informacyjny ma dostarczać informacją nau
kowo-techniczną dla pr»sownikćw naukowych uczelni.

Prace nad automatyzacją procesu informacji prowadzone są rów
nież w Bibliotece Głównej Politechniki Srakowsklej^l Projektuje 
sią budową systemu USIH - uc^lnianego systemu informacji naińco- 
wej) jako pierwszego etapu systrara ZDBIH - zautomatyzowanego u- 
ezelnianego banku Informaoji natdEowej.

W dniu 17 czerwca 1971 r. została podpisana umowa pomlądzy 
CUHTE (obecnie Instytut Informacji Haukowej) Technicznej i 
Ekonomicznej) a Politechniką Krakowską - Zakładem Doświad
czalnym - o pracą badawczą pt. Budowa i wdrożenie zintegrowa
nego systemu API (Automatycznego Przetwarzania Informacji) w 
uczelni technicznej. Praca ma na celu opracowanie i wdrożenie 
kompleksowego zastosowania elektronicznych maszyn oyfrowyoh 
(EMC) w Biblioteoe Politechniki Elrakowskisj jako ośrodku in
formacji naukowej dla całej uczelni*
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Ка obeonjm etapie prace nad ejrsteroaml zautoraatj'zowanymi do 
momentu loh wdrożenia należy zaliczać do prac naukowobadawcżych 
o oharalrberze eksperymentalnym. Bieżące prace dokumentacyjne i 
informacyjne wykonywane są przy użyciu ciągle dość ograniczo
nych środków (patrz np. zatirudnienie w oddziałach informacji - 
tab. i).

Ba uwag^ zasługuje organizacja pracy informacyjnej t Poli
technice Szczecińskiej, gdzie służba informacyjna jak i w ogóle 
cała działalność biblioteczna jest zdecentralizowana. Obok bl- 
bliOTeki głównej rolę ośrodków informacji pełnią biblioteki wy
działowe.

Jeśli porównać dane z 31 £11 1971 r., dotyczące udzielanych 
informacji przez biblioteki sieci uczelnianej w ciągu roku to o- 
kazuje się, że oddział informacji udzielił 1 10C informacji,od
dział udostępniania 6 943*natomiast 4 wydziałowe filie bibliote
ki udzieliły łącznie 29 210 informacji. Liczby te wyraźnie uwy
datniają aktywność filii wydziałowych Biblioteki Głównej Poli- 
teohniki Szczecińskiej w zakresie udzielania informacji,podczas 
gdy w większości ticzelni stwierdza się znikomy udział bibliotek 
zakładowych w działalności informacyjnej.

Zdaniem A.Oossowskiego (5) "działalność Informacyjna w za
kresie konkretnych dziedzin wiedzy będzie stopniowo przejmowana 
przez wydziałowe (instytutowe) biblioteki względnie komórki czy 
stanowiska pracy do spraw informacji naukowej".

Dotychczas główną przeszkodą w przejmowaniu pracy Informa
cyjnej przez biblioteki zakładowe było i jest nadmierne Ich roz
drobnienie i bardzo słaba obsada personalna. Ba skutek reorgani
zacji sytuacja ta znacznie się poprswiła. W 1967 r. politechniki 
miały 859 bibliotek zakładowych, a w 197C r. bibliotek zakłado
wych i filii bibliotek głównych było łącznie 609 (bibliotek za
kładowych 508, filii 101).

Ba biblioteki zakładowe politechnik przypada ok. 48$ ogólnej 
liczby zbiorów, natomiast tylko ok. 8$ etatów działalności pod
stawowej. W tej sytuacji biblioteki zakładowe nie są przygotowa
ne dc przejęcia zadań ośrodków informacji.

Obecnie można mówić już o pewnym tradyoyjnj'm warsztacie pra
cy informacyjnej bibliotek szkół wyżssycn oraz o tradycyjnych far
mach tej pracy, niektóre z nich to oczywiście kontynuacja i roz-
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wluięoie dawnych form ртасу hiblioteoznej. Jak Jtiź wapomniano 
powyżej podział na praoe biblioteczne i informacyjne jest czy
sto formalny.

Warsztat informacyjny biblioteki szkoły wyższej stanowią: 
a] wydzielone księgozbiory o obarakterze informacyjnym, b) zes
pół katalogów bibliotecznych oraz różnego rodzaju kartotek.

Wydzielone księgozbiory informacyjne lub inaczej księgożbio» 
ry podręczne oddziałów informacji obejmują takie wydawnlotwa, 
jak:
- informatory, składy osobowe uczelni i programy studiów,
- encyklopedie, słowniki obcojęzyczne, specjalistyczne 1 inne,
- drukowane katalogi centralne książek i czasopism zagranicz

nych (np. dziedzinowe lub regionalne),
- katalogi wydawnicze,
- bibliografie dorobku pracowników uczelni,
- bibliografie specjalistyczne z zakresu dyscyplin wykładanych 

na uczelni,
- czasopisma przeglądowe, referujące (abstraktowe) piśmiennic

two obce z dziedzin uprawianych przez uczelnię, różnego ro
dzaju Informaoje ekspresowe itp..

Zespół katalogów i kartotek, tworzących bazę warsztatu in
formacyjnego stanowią przede wszystkim:
- katalogi biblioteczne (przedmiotowe, systematyczne, dziesięt

ne 1 Irae),
- kartoteki prac naukowych pracowników uczelni,
- kartoteki prac doktorskich i habilitacyjnych,
- kartoteki sprawozdań z podróży zagranicznych,
- kartoteki zestawień tematycznych wykonanych przee oddział,
- kartoteki dokumentacyjne (dawnego CII5TB),
- kartoteki zagadnieniowe (np. zagadnień bibllotekoznawstwa,bi- 

bliografli 1 informacji naukowej - biblioteka AGH),
- Inne kartoteki robocze, np. prac wykonanych przez uczelnię dla 
przemysłu, kartoteki wysyłkowe wydawnictw nozelnl, wycinków 
prasowych itp.
Jako najważniejsze formy działalności Informacyjnej biblio

tek wyższych szkół teohniczny<di można wymienić:
1. Tworzenie zaplecza dla działalności informacyjnej, tj.or

ganizowanie wyodrębnionych księgozbiorów informacyjnych, w miarę 
«lożnośol także specjalnych, czytelni informacyjnych.
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2. Prace informaoy3ne wykonywane głównie na konkretne zamó
wienie użytkowników. №ożna t^ zaliczyć informacje biblioteczne, 
bibliograficzne, rzadziej rzeczowe. Do tej grupy zalicza slą 
także opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych, w 
ramach obsługi informacyjnej planowych prac naukowo-badawczych 
uczelni, wykazy nabytków oraz przygotowywanie prelekcji 1 wy
staw

3. Prace dokumentacyjne, a więc dokumentacja prac naukowo- 
badawczych uczelni, m.in. w formie kart dokumentacyjnych, prze
syłanych do Centrum Informacji Kaukowej, Technioznej 1 Ekonomi
cznej oraz do Ministerstwa Natiki, Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki (da^lej MOiSzW). Do prac dokumentacyjnych zalicza się tak
że sporządzanie kart dokumentacyjnych z .zagranicznych wyjazdów 
pracowników uczelni, rejestrowanie tłumaczeń z publikacji zagra— 
nicznyon, rejestrowanie 1 zgłaszanie do Centrum informacji o 
publikacjach zagranicznych otrzymywanych przez biblioteki uczel
ni, zbieranie i opracowywanie materiałów do bibliografii pracow
ników własnych i dzlałalnożcl uczelni, opracowywanie bibliogra
fii poszczególnych dżiedziń związanych z profilem szkoły,współ
praca przy opracowywaniu rozmaitych wydawnictw bibliograficznych 
i abstraktowyoh, także międzynarodc»wyob ltd.}

4. Prace dydaktyczne i naukowe, tzn. prowadzenie zajęć z za
kresu przysposobienia bibliotecznego oraz z zakresu informacji 
naińcowej (na podstawie Uchwały nr 35 z dn. 12 lutego minister
stwo poleciło wszystkim uczelniom sukcesywne wprowadzenie tych 
zajęć dla ogółu studentów U l  luh IT roku studiów), prowadzenie 
praktyk 1 szkolenie własnyoh pracowników. Jako prace naukowe 
można wymienić prace z zakresu bibliotekoznawstwa, dotyczące za
gadnień informacji naukowej oraz automatyzacji uczelnianych sy
stemów informacji naukowej.

Z a g a d n i e n i a  w s p ó ł p r a c y  b i b l i o t e k
w y ż s z y c h  s z k ó ł  t e c h n i c z n y c h

Dla bibliotek wyższych szkół technicznych szczególnie waż
ne jest zagadnienie specjalizacji w zakresie gromadzenia zbio
rów. Ha przykład w  wyższych szkołach rolniczych Istnieje poro-
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zxuniezile i współdziałanie w gromadzeniu pi&zlennictwa zagrani
cznego. H pewnym zalcresie istnieje takie współdziałanie pomię
dzy bibliotekami szkół ekonomioznyob. natomiast biblioteki uni
wersytetów 1 politechnik nie rozwiązały dotychczas -tego proble
mu.

Biblioteki wyższych uczelni technicznych na konferencji dy
rektorów, zorganizowanej w Szozetcinie z okazji sesji naukowej 
Biblioteki Politechniki Szczecińskiej w 1965 з^оки utworzyły ko
mitet koordynacyjny, który m.in. miał zająć się sprawą informa
cji naukowej w uczelniach technicznych. Jak dotychczas, prace 
komitetu miały charakter dorywczy.

K.S.Wielopolska (d3) proponuje koordynację pionową biblio
tek wyższych szkół technicznych oraz poziomą z innymi technicz
nymi bibliotekami naukowymi. W plonie szkół technloznych rolę 
koordynatora spełniałaby Ecxnlsja koordynacyjna składająca się z 
przedstawicieli każdej z bibliotek. Bla wykonania ustalonych 
przez Eomlsję zadań należy wytypować bibliotekę patrcaiującą w 
pionie 1 ustalić jej funkcje.

Specjalizacja w zakresie gromadzenia zbiorów pozostaje za
gadnieniem otwartym, związanym ćoićle z koncepcją tworzenia wio
dących uczelnianych ośrodków informacji, obsługujących wybrane 
dziedziny wiedzy. Jak .wEfpomnlano wyżej rolę takich ośrodków mo- 
głyl^ pełnić niektóre biblioteki wydziałowe.

Botyohozasowa w^ółpraoa bibliotek szkół wyższycn opiera się 
przede wszystkim na wypożyczeniach międzybibliotecznych 1 wy
mianie wydawnictw własnych uczelni. Formy ściślejszej współpra
cy powstają w wyniku bliskiej lokalizacji uczelni o zbliżonych 
ssinteresowauiach. Ba przykład w bibliotece AfiH odbywały się 
lęraktyki i kcnsultaCje dla pracowników oddziału informuj! Po
litechniki Krakowskiej. Biblioteka AGH służy też poradnictwem w 
zakresie budownictwa bibliotecznego.

Współpraca pomiędzy bibliotekami wyższych uczelni technicz
nych często ma charakter sporadyczny i nie wszędzie jest jedna
kowa, jednakże można wyróżnić ogólne jej kierunki:

1. Podstawy organizacji koordynowanej działalności informa
cyjnej w sieci bibliotek szkół wyższych.

2. Metodyka informacji naukowej.
3. Łączność informacyjna.
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lt. liLfoomiao ja о zasobach blbliotaozoyeh (pabllkowanie щу- 
kazdw 1 łatalogAw oentraliQroh).

5> Szicolenle nifytkovniJto&w i praooznilEÓir InformsK:jl.
6. Prozadzenia prac naukowych z zakresu infornacji naukowej.
SealizcTwanie w pełni tak|wielokierunk<nrej współpracy pocią

ga konieoznośó opracowania ]^dstaw prawnych, przedsięwzięoia 
działaó koordynacyjnych oraz zabe^leozenia środków materialnych 
zapewniających rozwój współpracy.

Do roku 1972, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu25 lu
tego 1967 r. p<xniędzy liinlstreiB Oświaty i Szkolnictwa Wyśazego 
a Sekretarzem Naukowym FAN, fxmko ją wiodącą w zakresie informa
cji naukowej dla obu resortów pełni Ośrodek Fokum^tacji i In— 
fcnmacji Naukowej FAN.

Porozumienie to stało sią podstsią do rozwinięcia działań 
koordynujący oh działalność łnformaoyjną obu resortów. Jednym z 
takich działań było utworzenie w roku 1968 specjalnych zespołów 
dla obu resortów, mianowicie:

1. Zespołu metodycznego do ^ r a w  Informaoji naukowej.
2. Zespołu kcmsultantów do spraw ośrodków reprografloznyoh 

FAN i KOiSzN.
3. Zespołu do sx^aw organizaoji.
4. Zespołu do spraw wydawnictw informacyjnych.
5< Zespołu do spraw szkolenia.
Sylko jeden z zespołów, które z założenia miały charakter 

doradczy posiada możliwości wykonawcze, a mianowicie zespół do 
^sraw szkolenia. Założenia programowe tego zespołu realizowane 
są przez Bział Sieci i Szkolenia OFilN w sposób zadowalający o- 
bydwa resorty. Na kursach organlzowanyoh przez OFIIN przeszkolo
no do czerwea 1972 roku 246 pracowników szkół wyższych.

Najlepiej przedstawia slą współpraca o charakterze regio^l— 
nyn, jest to przede wszystkim współpraca bibliotek 1 ośrodkóe Sa- 
farmacji różnych resortów. Nspółpraca regitmalna daje też dobre 
wyniki w zekresłe koordynaeji grcnnadzenia zbiorów, szozególnie 
książek i czasopism z lórajów kapitalistycznych. W roku 1968 Щ -  
nlsterstwo Oświaty i Szkolnictwa ffyższego poleciło podległym 
ezelniom 1 bibliotekom utworzenie w tym celn regionalnych zes
połów koordynacy jsyt^.
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Ponieważ właściwa informacja o zasobacłi bibliotek jest 
pierwszym warunkiem uaktywnienia współpracy informacyjnejawic
ie środowisk skupia główne zainteresowanie na opraoo¥>ywaniu]ia- 
talogów książek i czasopism zagranicznych, znajdujących sią w 
bibliotekach regionu. W wielu przypadkach rolą wiodącą w tych 
akcjach pełnią wyższe uczelnie techniczne. Fa przykład Biblio
teka Politechniki Poznańskiej podjęła się centralnej ewidencji 
czasopism zagranicznych, znajdujących się w bibliotekach tech
nicznych Poznania. Przy współpracy około 100 bibliotek powsta
ła kartoteka 1500 tytułów, na jej podstawie biblioteka wydała 
"Wykaz czasopism zagranicznych z dziedziny techniki i nai&; 
ścisłych".

Biblioteka Politechniki Gdańskiej prowadzi centralny kata
log czasopism znajdujących się w bibliotekach i zakładach Trój
miasta. Bównłeż Oddział Informacji Biblioteki Głównej Politech
niki Częstochowskiej bierze udział w opracowywaniu tego typu ka
talogów dla okręgu częstochowskiego oraz dla całego województwa 
katowickiego.

Jeśli chodzi o informację dotyczącą własnych prac badaw
czych uczelni technicznych są one upowszechnione w "Informato
rze o wynikach badań naukowych w szkołach wyższych", opracowa
nym w 10 seriach dla różnych dyscyplin (większość przypada na 
naińci ścisłe i techniczne) przez Hinisterstwo Hanki, Szkolnic
twa Wyższego 1 Techniki. Informacje o zakończonych pracach ba
dawczych nozelnl teohnioziiyoh są zamieszczane również w "Infor
matorze o zakończonych pracach badawczych" - Centrtm Informacji 
Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Hlestety jest to przykład 
zbędnego dublowania informaojl o wynikach badawczych, a jedno— 
oześnie argument przemawiający aa wprowadzeniem regulowanej 
przepismal współpracy z centralnymi organmni informacji w kra
ju.

Dodatkowym źródłem informacji o zakończonych pracach są wy
dawnictwa o charakterze retrospektywnym, zwykle za okresy kilko^ 
letnie, obejmnjąoe wykazy publikacji pracowników uczelni takie 
jak np. Mieloarzewioz B.: Bibliografia publikacji pi^aoowników 
Politechniki Gdańskiej w latach 1961-63.

Rozbudowa własnego warsztatu informsusyjnego uczelni. Jak 
również doskonalenie form współpracy międzyuczelnianej oraz z
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Eiecią ogólnokrajoną wymaga zapewnienia nowoczesnej bazy re- 
prograficznej. Chodzi tu o możliwość szybklsgo drukowania In- 
^ormatorówt wykazów nabytków, bibliografii oraz dostarczanie 
kopii artykułów, patentów ozy norm trudno dostępnych. HTszystkle 
uczelnie techniczne posiadają sprzęt reprografiozny. Większość 
bibliotek posiada własne kserografy i sprzęt fotograficzny.Nie
które biblioteki korzystają z tego sprzętu na podobnych zasa
dach jak inne jednostki organizacyjne uczelni, co wiąże się nie
raz z długim oczekiwaniem na wykonanie zleceć biblioteki. Uzys
kanie automatycznych kserografów typu "Bank-Xerox" (nie wymaga
jących specjalnie szkolonej obsługi' wyłącznie na użytek biblio
teki stworzyłoby możliwość szybkiego wykonywania kopii.

Podobnie przedstawia się sprawa ze środkami łączności.Wszy
stkie uczelnie techniczne posiadają dalekopisy, co stanowi ogrom
ny postęp w rozwiązaniu problemu łączności międzybibliotecznej 
(np. możliwość korzystania za pośrednictwem dalekopisu z katalo
gu Centralnego Biblioteki Narodowej, zlokalizowania poszukiwanej 
pozycji szybko, bez pośrednictwa przestarzałego już rewersu o- 
krężnego itp.). Ualekopisy uczelniane są jednak zwykle bardzo 
obciążone. Służą bowiem całej uczelni ,a ozęsto są tak oddalone od 
gmachu biblioteki, że nie sposób z nich korzystać. Stąd prawie 
wszystkie biblioteki domagają się zainstalowania własnych dale
kopisów. Własny dalekopis posiada już np. Biblioteka Politechni
ki Częstochowskiej.

Zagadnienie unowocześnienia urządzeń bibliotecznych oraz wpro
wadzenia 1 doskonalenia technicznych środków usprawniających w 
bibliotekach uczelni wymaga odrębnego i obszernego opracowania.

W każdym razie jest to problem pierwszoplanowy dla rozwoju 
bibliotek naukowych, tj. unowocześnienia form pracy hihlioteoz- 
nej i informacyjnej.

W n i o s k i

Punktem wyjścia dla dalszego rozwoju działalności informacyj
nej bibliotek wyższych szkół technicznych powinno hyć przede wszy
stkim uaktywnienie zasobów informacyjnych bibliotek przez: a) cał
kowite bieżące opracowanie zbiorów, b' zorganizowanie kompletnej, 
aktualnej informacji o zasobach bibliotek.
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Eozwiązanle postulatu opracowania bieżącego zbiorów Jest w 
zasadzie problemem wewnętrznym biblioteki szkoły wyższej. Иа- 
tomiast zorganizowanie kompletnej, aktualnej informacji o za- 
eobaob wymaga podjęcia regularnej współpracy pomiędzy bibliote
kami uczelni w zakresie opracowywania centralnych katalogów 
dziedzinowych i regionalnych, jak również szerokiej koordynowa
nej współpracy w zakresie gromadzenia zbiorów.

Fodsumowująo, można stwierdzić, że rozwój działalności In
formacyjnej w bibliotekach szkół wyższycn zmierza w trzech za
sadniczych kierunkach:
- organizowanie i rozwijanie warsztatu informacyjnego uczelni w 

oparciu o własne zasoby i współpracę z własnym środowiskiem 
naukowym,

- organizowanie współpracy międzybibliotecznej i regionalnej w 
zakresie działalności informacyjnej w ramach ogólnokrajowej 
sieci Informacji,

- prowadzenie badać teoretycznych, dotyczących optymalizacji 
warsztatu pracy informacyjnej oraz przygotowywanie kadr użyt
kowników infoimiacji 1 doskonalenie pracowników działalności 
informacyjnej.
Karunkami rozwoju działalności informacyjnej opartej głów

nie na własnych zbiorach materiałów pierwotnych są:
1. Jak najszybsza poprawa bazy materialnej, warunkującej nie 

tylko rozwój działalności informacyjnej lecz także działalności 
podstawowej bibliotek, a mianowicie:
- poprawa niezadowalających warunków lokalowych, a tym samym wa

runków pracy i przechowywania zbiorów (częściowym rozwiązaniem 
byłoby budowanie lokalnych bibliotek składowych oraz wprowa
dzenie magazynowania zwartego',

- zwiększenie liczby etatów bibliotekarzy i pracowników infor
macji,

- unowocześnienie iirządzeć bibliotecznych, zainstalowanie sprzę
tu reprografioznego i poligraficznego, środków łączności (te
leksów) i Innych urządzeć usprawniających,

- zapewnienie wystarczających środków na zakup bieżącej litera
tury, zwłaszcza zagranicznej.

2. Utworzenie na szczeblu resortu Jednostki [np. biblioteki) 
koordynującej działalność wszystkich bibliotek resortu.
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3> Uetalenle funkcji bibliotek centralnych i blblictek szkSł 
wyższych jako bibliotek centralnych w krajowyia systemie inte.

4. Wydanie odpowiednich aktów prawnych regulujących działal
ność informacyjnąfzarówno na terenie uczelni jak współpracę z 
Innymi bibliotekami resortu, a także krajową siecią informacji 
i siecią biblioteczną.

5* Ustalenie specjalizacji zbiorów 1 związany z tym podział 
zadań w zakresie udzielania informacji o dokumentach 1 dostarcza
nia kopii dokumentów przez poszczególne biblioteki naukowe.

6. Utworzenie i dosKonalenie informacji centralnej o zagrani
cznych wydawnictwach zwartych i ciągłych w podziale dziedzinowym 
i regionalnym.

7. Uregulowanie form krajowych wypożyczeń międzybibliotecz
nych (określenie obowiązków bibliotek w tym zakresie, ustalenie 
terminów odpowiedzi itp.).

8. Wprowadzenie regularnego szkolenia w zakresie informacji 
(np. w  oparciu o Studiiim podyplomowe, Studim doktoranckie oraz 
kursy organizowane przez OUilN FAS i inne).

9. Pełne realizowanie programu zajęć dydaktycznych z zakresu 
przysposobienia bibliotecznego i informacji naukowej na III i IV 
roku studiów z jednoczesnym uregulowaniem zasad wynagradzania za 
prowadzenie tsdcich zajęć.

10. Bozwój prac c charakterze naukowym związanych z doskonale
niem warsztatu informacyjnego uozelni oraz innych z zakresu teorii 
informacji.

Ważnym zagadnieniem organizacyjnym w odniesieniu do działal
ności informacyjnej w szkołach wyższych jest przystosowanie form 
i metod pracy do warunków konkretnej uczelni. Xakimi warunkami 
mogą być:

- struktura uozelni - ilość wydziałów, instytutów, rozpiętość 
tematyki;

- lokalizacja uczelni (w pobliżu lub z dala od dużego ośrodka 
naukowego, gdzie uczelnia techniczna sama pełni rolę ośrod
ka naukowego w terenis, np. Politechnika Częstochowska);

- wielkość potencjału badawczego, wykorzystywanego w bezpo
średniej współpracy z przemysłem, tj. stosunek badań pod
stawowych do badań rozwojowych i wdrożeniowych prowadzonych 
przez uczelnię.
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Biorąc pofi izwagę «ymienlćme ozyimlki ш о ^ а  stwierdzić* de 
model uczelnianej sieoi informacji powinien b;ć wypracowany 
przez kadćą uczelnią w zalednoćci od jej warunków. Trudno za
tem Bugerować model uniwersalny* pasujący w każdych warunkach. 
Jednakie* każda uczelnia niezależnie od preferowanych form i 
metod pracy informacyjnej powinna uozeatniezyć w ogólnokrajo
wej irymianie infojrmaojl. Dlatego wydaje sią* że na szczególną 
uwagę zasługuje wypraeowsiie optymalnych form współpracy infor
macyjnej pomiędzy uozelniami technicznymi, a także pomiędzy u- 
ozelniami* a instytutami B M *  instytutemi przeatysłowyml 1 za
kładami produkcyjnymi.
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DOCCMBNTATION АШ) ШР0ЕНАИ0В WOEK Ш  THE CENTRAL 
LIBBARIES OF THE TECHNICAL UNIVEESITIES AND 

THE ACADEMY OP MINING AND MTALLURGI

S u m m a r y

The present- state oT information work in the technical uni
versities has been broadly outlined. It has been characterized 
on the background of the basic activity displayed by the libraries 
of the schools of higher education. The main obstacles to the 
developm^t of information work have been discussed. Some orga
nizational problems resulting from the cooperation in the field 
of informatlcm between the technical university libraries and the 
national network of scientific, technical and economic informa
tion are also treated of in the paper.
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Д0К7ИЕНТ&Щ0НШ В ИНФОРМАЦИОННАЯ ЦЕЯТЕЛЬНОСХЪ 
В ШТРАЛЬНЬа Ш Ш Ь Т Е Ш  Ш Ж Ш Ш Ч Е С Ш  

И В С Ж Ш О В  и А Ш Ш И  ГОРВОШ д ш

Р е  8 Ю V 8

в с«яье в оощвх чертах рассмаариваетая явфоршщкшаая 
девтахьвоота в бЕблвотевах шшгаехш1таскях кнепга7»в.8та дев^ 
тахьаоехь раеохотртаа ва фоне освоввой деятельвоосв внсхв^^пю-’ 
ВЕС {&в$лщотех. Обстхдавхея тавхе с;щесгвенвнв щювататвЕШ, ке- 
пвщве pasBBSBD нвфсрващкшной деятевьвосхв. Baxpamjvi вехота- 
рю  оргаввзадвоннве щюбдемв, вовввкпе в рвзухьтате сохр̂ дхв»!:' 
460X88 X обтастЕ хвфорвацвв хедл^ ватчхавв бябдвотакахв аодв» 
хехввчеоквх ввотахутов в в реаухвхахе созрудвпесхва с ваучве* 
нтахвхчеекой в вковонвчесхой еехмо внухрв схравн«



S E C B B Z J B  I O U Ć W I E B I A  

B0C2HIK HAIKI I 5ECEHIKI ШРОЕКАСЛ*^

Publlkaoja .ДтишаЗ. Eeylev of Information Science and Tecbno- 
logy okrećltma osęeto slcrótem "AEIS7” od pierwsz^ołi liter jej 
t;tu2u olcasuje elę od t966 r. 1 e pewnym stopnia zastępuje daw
nie jsse informator; pt. "Current Eesearoh and Development in 
Soientific Dooumentstlon") w;dawane w latach 1957-1969 praez Ha- 
^ional Soienoe Foundation w Hassjngtoaie, których uhaaslc się 
ląosnle 15 tomów. Czwarty kolejny roczny preeględ zagadnień nau
ki o informacji i technik 1п1огв|аоу jnych okazał się podobnie jak 
poprzednie tomy pod redakoją dra C.A.Cuadry« kierownika Bydzia- 
łu Systemów Biblioteozpych firny Syst^s Development Corporation 
w Santa Moalea, Ealifomia.

Fablikowaae obecnie roczniki "AEIST" powstały z inicjatywy 
i|iarioan Sec loty for Biformatlon Soienoe (Amerykańskiego Towa
rzystwa Banki o Informaoji) 1 dzięki poparciu Bational Science 
Foundation; zadaniem roozityoh przeglądów jest przedstawianie wy
branych najważniejszych astalailoh osiągnięć w zakresie nowej 
dyscypliny, jaką yeat nauka o informacji. В przeciwieństwie do 
informatora "Current Beeearoh...", którego kolejne tomy były bar
dzo starannie uporsądkowocymi,. ale tylko rejestrami, obecne wy
dawnictwo "ABIST" zawiera opracowania syntetyczne, powstałe w 
wyniku wnikliwych studiów rozległego piZmienniotwa pod kątem 
rozwoju i postępu zachodząeego w  odnośnych przedmiotach szozegó- 
łowyeh. Wśród autorów tych opracowań, stanowiących osobne roz
działy rocznika, jest kilku wybltnyoh, szeroko znanych speojali- 
fetów, jak T.J.Allen, B.A.Falrthome, Ł.H.Berul czy J.H.Shera.

чгАпаяа! Beview of Information Soienoe and Technology". Tol.4. 
Carlos A.Cuadra - Editor. Chicago 1969 Encyclopaedia Britan- 
nica, Inc. William Beziton, Publisher, sa. 547.
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Rozdział; zaopatrzono w obszerne bibliografie, z których każda 

zawiera od 80 do 180 pozycji dokumentów różnych rodzajów.
Omawiany tom 4 "ARIST* podzielono na 4 działy główne; każ

dy dział otwiera krótkie ok.dwustronloowe wprowadzenie do te
matu, po którym następują rozdziały monograficzne o objętości 
23~40 stron. Układ całości materiałów w referowanym tomie:
Dział I - Planowanie systeimSw i służby Informacyjnych

1. Potrzeby informacyjne i wykorzystywanie infor
macji

2. Projektowanie 1 ocena systemów informacyjnych 
Dział II - Podstawowe metody 1 narzędzia

3. Analiza treści i opisywanie dokumentów; organi
zacja (kontrola) Infornzacjl

.4. Crganizacja zbiorów i ąysteiiy informaoyjne dla 
zarządzania

5. Zautomatyzowane przetwarzanie języka
8. Reprografla i techniki mikroform
7. Wyszukiwanie dokumentów
e. Rozpowszechnianie dokumentów 

Dział III - Zastosowania
9. Służby analityczne 1 indeksowe w naukach ścis

łych i technice
10. Automatyzacja bibliotek
11. Sieci informacji
12. Przekazywanie informacji w ekali międzynarodowej 

Dział IV - Problemy zawodu
13. kierowanie ośrodkiem bibliotecznym 1 Informacyj

nym
14. Aspekty zawodowe nauki o informacji 1 technik 

Inf ormaey jnyoh.
W porównaniu z wcześniejszym rocznikiem (tomem 3) tematyka 

tomu 4 została rozszerzona o zagadnienia reprografii 1 mlkrofozti 
dokumentów oraz o międzynarodowe problemy przekazywania informa
c j i .

Z najbardziej znamiennych wypowiedzi autorów referatów war
to przytoczyć następujące:

T.J.Allen ("Potrzeby informaoyjne i  wykorzystywanie infor
macji" 1 stwierdza brak systematyczności w badaniaob potrzeb u- 
żytkownlków oraz niedostateczne zrozumienie 1 wykorzystanie w
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•*-уоЬ. badanlaoii шеЬойо1о^1 itsulc społecznych} zdaniem Allena in
formacja może mleć wielki wpływ na •użytkowników.

M,S.Senko i*Organlzscja zbłorćw 1 systemy Informacyjne dla 
zarządzania*) apeluje o przeprowadzanie szerszych i głębszych 
badań nad sposobami wykorzystywania zbiorów przed przystąpie
niem do opracowywania i tworzenia jakiegokolwiek systemu, dla 
którego odnośne zbiory by^^by bazą.

Według X.H.Berula {"Wyszukiwanie dokumentów”) przyszłość sy
stemów wyszukiwawc^oh leży w systemach bezpośredniego współ
działania człowieka z maszyną matematyczną (on-line interact!— 
?e systems). Ważnym argumentem są tu wyniki przeprowadzonych 
obserwacji i badań, które mówią, że wprawdzie zbiór maszynowy 
racże być oparty na głębszym indeksowaniu, a wyszukiwanie auto
matyczne bardziej kompletne, użytkownik jednak w przypadku po
szukiwań retrospektywnych musi wciąż uciekać się do indeksów 
drukowanych w formie książkowej, frzy dominującym obecnłe^wsa- 
dowym” trybie korzystania z maszyny matematycznej, użirtkownik 
nie ma możliwości bieżącego interweniowania, ani bezpośrednie
go elastycznego oddziaływania ns przebieg i strategię procesu 
wyszukiwania dokonywanego przez maszynę, stąd postulat Berula, 
żeby wyszukiwanie prowadzić w trybie "konwersacyjnym”,jako je
dynym nadająoym się przy zadsmiach tego rodzaju. Berul okreś
lił przy tym wyraźnie szereg wymagań i warunków, jakie muszą 
być spełnione, żeby system tego typu mógł być realizowany e- 
fektywnie i ekonomicznie.

£.A.Fairthome w konkluzji swojego przeglądu na temat ana
lizy treśoi dokumentów formułuje stanowcze przestrogi przed 
skutkami dotychczasowego zamieszania i postuluje aby uporząd
kować pojęcia ze sfery bibliotekoznawstwa i dokomehtaoji oraz 
wyszukiwania informacji 1 wyraźnie je odróżnić od pojęć ze sfe
ry nauki i techniki maszyn matematycznych. Jego zdaniem wciąż 
zbyt mało osób rozumie na czym te różnice polegają, a w czaso
pismach fachowych z zakresu maszyn matematycznych pojawiają się 
na i>rzykłaÓ artykuły o "systemach wyszukiwania informacji" bez 
żadnej wzmianki o analizie treściowej i indeksowaniu dokimen- 
tów. A w istocie - zdaniem Fairthome^a - bibliotekarze ozy 
dokomentaliścl z jednej strony, a z drugiej specjaliści n i t 
kowania i techniki maszyn matematycznych mają wiele do nalicze
nia się nawzajem od siebie.
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га]а>погел1е omÓTienia 4-go rocznika "ABIST* tiAlMiy mspom^ 
nieć у że Bostał on «srposażonjr v obszern; indeks krzyżowy (naz
wiska osćby nazwy i przedmioty) у a ponadto zawiera drugi analo
giczny у bardzo rozległy indeks krzyżowy knmnlowanyy odnoszący 
się do trzech wcześniejszyoh roczników. Rocznik omawiany został 
złożony do d m k n  automatycznie techniką-fotoskładu, a w  przyszłoś
ci planuje się częściowo zautomatyzowane opracowanie indeksów na 
podstawie taśm magnetycznych z zarejestrowanym do fotoskładu tek
stem.

Rocznik 4-ty "ABIST” ma charakter praktyczny i daje zwarty 
i przejrzysty obraz całości zagadałeś w ich najnowszym rozwoju. 
Wydawnictwo może być niezmiernie cennym, jeśli nie niezbędnym 
źródłem wiadomości dla projektantów, organizatorów 1 uczestników 
systemów Informacyjnych o zacięciu nowatorskim, jak równisż peak- 
tem wyjścia do dalszych wła^yoh studiów iraoownlków służby in
formacyjnej* mówiąc ogólniej, tak-z tytułu samego faktu systema
tycznego ukazywania się "ŚRIST*, z jego rozszerzającego się za
kresu i zasięgu, jak 1 z zawartości tych unikalnych roczników 
można wyciągnąć niosek, że nauka o informacji stopniowo tcnruje 
sobie droj^ do rangi odrębnej dysoypliity.

Swa Stolarska

SEfORt VXSZ0E3S£XI1 ЗЗУОВНАСЛx)

k e t o m  omawianej książki jest kierownik Rziałn Badaś 
w Londynie; w 1961 r. wydał książkę pt. "On retrieval system 
theory", poświęconą, tak jak książka referowana,zagadnieniom In
deksowania dokumentów dla potrseb wQrszukiwania ioformaeji. W 
przedmowie autor stwierdza, że jego obecna książka została ojora- 
oowsna dla celów dydaktycznych i że ma być w pewnym sensie - z 
punktu widzenia osiągnięć brytyjskich —  dopełnieniem szeregn bar
dzo oennycb i znanych opracować zatorów amerykańZkich (Beoker i

xz)
Tiokery B.C.: Tecdmlques of information retrieval.Londim 1970 
Butterworths, ss. 262.
kSLIB — kesoolatitm of Special Libraries and Information Bu
reaux, tj. Stowarzyszenie Bibliotek Bpeojalnyoh i Blur In
formacji w Wielkiej Brytanii.
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На;еБ, Boume, Eent, Williams), w ktćr^cli między Innymi zosta
ły szozegółowo opisane urządzenia do jnrzetwarzania danych,sto
sowane do wyszukiwania informacji dokumentacyjnej. Viokery skcn- 
centrował. się na problemach opisu bibliograficznego i ancjizy 
zawartości dokiunentów w aspekcie zarówno ręcznych, jak i zme
chanizowanych systemów wyszukiwania, pri^ czym, jak sam to o- 
kreśla, temat został ujęty praktycznie.

fematykę ksiąśki mośna zgrupować w 3 dzidach; wprowadzenie 
(rozdziały 1-7), część główna poświęcona indeksowaniu(rozdzia
ły 8-12), systemy informacyjne (rozdziały 13-15).W dziale pierw
szym została pokrótce przedstawiona całość zagadnieó informacji 
naukowej. Znalazły tu swój wyraz ogólne problemy przekazywania 
informacji, róśnego rodzaju tradycyjne narzędzia poszukiwania 
literatury, jak wykazy ksiąśek, bibliografie narodowe, anality
czne przewodniki po literaturze, bibliografie opisowe 1 czaso
pisma analityczne, a takśe sposoby korzystania z tycb narzędzi. 
Ponadto szeroko omówiono potrzeby udytkowników, rodzaje zapy
tań o informację, wzoroe przekas^rwania informacji i zadania sy
stemów informacyjnych.

Bozdzlały poświęcone indeksowaniu Tiokery rozpoczyna od de
finicji, która mówi, śe prooes tworzenia profilu doktimentu,tzn. 
wyprowadzania z dokumentu zestawu słów, mającego służyć jako je
go akomprymowana reprezentacja, można nazwać ogólnie analizą.Pro- 
fll' dokumezttu służy do jego identyfikacji lub nawet jako jego na- 
miaetka. Profil może mleć formę wyciągu, BtreBzozenla,anallzy do
kumentacyjnej, opisu katalogowego, zapisu indeksowego ltd. lak 
więc w  określeniu "analiza" mieszczą się zarówno tradycyjne me
tody bibliografowanla, łącznie z konwencjonalnym sporządzaniem 
ansQ.iz dokumentacyjnych, jak 1 metody i techniki eksperymental
ne doby dzisiejszej: autOBatyozne indeksowanie, automatyczne kla
syfikowanie i automatyczne ópraoowywanle analiz dokumentacyjnych 
(abstraktów). Po krótkich uwagach dotyczących katalogowania al
fabetycznego wiele uwagi autor poświęca analizie treściowej do
kumentów, podkreślając, że różnyoh użytkowników będą interesować 
jóżne aspekty treści tego samego dokumentu. 71okery zwraoa uwagę 
na różne forsy, jakie przybierają wyniki dokonanej analizy treś
ciowej dokumentu S przytacza niektóre dane z badań 130 publika- 
ejl analityczno-lnformaoyjnych w Stanach Zjednoczonych, przepro-
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«adzonj^ch przez Borko i Скаттапа. 18^ ‘СЗ'СЬ eydawnicTw sporzą
dza anallzjr oraawla^oe, 37% anallzj' wskazujące, г 25% oba te 
rodzaje; co do pozostałych 20% odpowiedzi nie były jednoznacz
ne. W ramaeh tych saąyoh badań stwierdzono powszechność przeko
nania, Se prawidłowa analiza dokumentacyjna powinna zawieraćna- 
stępująoe informacje:

а'̂ cel, zakres i zasięg pracy, której dotyczy analizowany 
doktiment;

b^ zastosowane metody, aparatura, materiały, badania;
e' uzyskane wyniki, ewentualnie w formie danych liczbowych;
d) wnioski wyprowadzone z wyników pracy.
Omawiając indeksowanie przedmiotowe Tickery zwrócił uwagą 

na zaobserwowaną tendencję używania haseł coraz bardziej szcze
gółowych. Jeśli chodzi o przeciętną liczbę haseł przypadających 
na jeden dokument, to wynosi ona dla zbadanych 30 wielkich 
dawnictw (systemów) informacyjnych jak poniżej:

systemie
systemach

«

do 4 haseł na dokument 
5 •

6 do 9 •
14 do19 •
20 do 30 ■
pcmad30 •

Ołówną trudność 1 złą stronę istniejących różnorodnych śanżb 
analitycznych i indeksowych mitor widzi w niejednolitości zasad 
i metod ich działania, chociaż usprawiedliwiają to potrzeby spe- 
ojalistyoznyoh grup użytkowników, tiokery nie jest przy tym pe
wien, ozy pełne ujednolicenie i ^ójność w tym zakresie są moż
liwe do osiągnięcia, a równocześnie wyraża powątpiewanie, czy ko
rzyści takiego "indjrwldualiziBU'' rozlioi»yidi systesiów i służb a- 
nalityczno-indeksowy^ są rzeczywiście uzasadnione 1 ekoncaBiezaie 
opłacalne. Vickery pr^rpomlna, powołując na zdanie Fałrthor- 
ne*a, że wąskim gardłem i najkosztowniejszą fazą wyszukiwania in
formacji jest anallzowanis dokumentów. Bależy zatem usilnie 1 nls- 
nstasnie dążyć do wypracowania zasad, metod i шшп. które sprzy
jałyby współpracy wymiennośoi ezy konwersy jnośol*' eystemów in
formacyjnych.

Są to nie ustalone jeszcze w  języku polskim określenia (niekiedy spotyka się termin konmatybłiny) dla angielskich terminów "осптегв1Ые" i "compatible*,oo dosłownie znaozy "taki, któiry daje się wzajurnie W3rmieniać lub pogodzić jeden z drugim".



- 113 -
Po krótkim areferowanlu kilku eksperymentów w zakresie au

tomatycznego indeksowania dokumentów, opartych na metodzie ob
liczeń statystycznych wystąpień słów znaczących w tekstach, ¥i- 
okery stwierdza, źe dotychczasowe próby i prace badawcze nie da
ły zadowalających wyników, mimo że prowadzono je juz od kilkuna
stu lat w szeregu różnych ośrodków z wykorzystaniem odmiennych 
wariantów metody statycznej.

Opisując procesy wyszukiwania autor zastanawia się nad wpły
wem metody doboru haseł Indeksowycdx na efektywność wyszukiwania 
i uzasadnia dlaczego do indeksowania nie służą najlepiej "hasła 
swobodne", to jest po prostu słowa znaczące wybrane z samych 
tekstów. Eozważanla o kontrolowanym słownictwie służącym do in
deksowania Yiokery kończy krótkim^ ilustrowanym przykładami o- 
rnówienlem roli tezaurusów i klasyfikacji w indeksowańlu.Eolejny 
rozdział zawiera szersze cnnówienie wykorzystania tezaurusów 1 
stosowania w Indeksowaniu klasyfikacji o układzie systematycz
nym; nastąpny rozdział omawia juz tylko wszelkiego rodzaju kla
syfikacje, najobszerniej traktując o klasyfikacjach wieloaspek
towych^ S  a także dotyczy budowania symboli w klasyfikacjach.

V dwóch nastąpnych rozdziałach zamykających oząść główną 
książki Tiokery omówił zagadnienia "koordynowania" (coordina
ting terms'r równoczesnego przedzielania terminów indek
sowych dokumentom"(w tym reguły pre- i postkoordynowanla},a po
nadto przedstawił metody porządkowania 1 organizacji indeksów w 
postaci kartotek oraz strategie wyszukiwania w  tyoh kartotekach.

W trzeciej oząśel książki zostało opisane szereg systemów in
formacyjnych, rozj>atrywanyoh z różnych punktów widzenia: ze wzglą
du na stosowane w nich środki teclmiozne - od małej mechanizacji 
do komputerów, ze wzglądu na procesy dokonujące się w samym sy
stemie, jak również ze wzglądu na pełnienie funkcje,opracowania 
wynikowe lub tzw. "wyjście". Po zrelacjonowaniu kilku konkret
nych systemów informacyjnych rorasaltych rodzajów, końcowy roz
dział Tiokery poświęcił omówieniu problemów badania i ooecy 
Sprawności systemów, podająo przy tym bardzo wiele danyoh wyni-

X) W literaturze polskie j,jaiko odpowiednik występującego w tym 
przypadku terminu "facet olassifioation" pojawia sią okreś
lenie "klasyfikacja fasetowa”.
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kających z faktycznie przeprowadzonych eksperymentów i badać 
w tym zakresie (Cranfleldf Medlars i FAZBS, tj. United States 
Federal Aviation Agency).

V ksląAce zamieszczono na końcu kilkadziesiąt pytań egza
minacyjnych z Uniwersytetu w Shleffleld z lat 1965-1968 na po
dyplomowym studium bibliotekoznawstwa i nauki c Infonnaoji, z 
egzaminów zawodowych podyplomowych przeprowadzanych przez Lib
rary Association w Anglii oraz ze studium podyplomowego w za
kresie bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Londyńskim. Podano 
ponadto kilkanaście tematów ćwlozeń zaozerpniątych z książek 
kenta 1 Meadowa.

książką zamyka bibliografia obejmująca ponad 200 pozycji 
oraz indeks rzeczowy.

książka charakteryzuje sią zdecydowanie praktycznym ują- 
eiem tematu^ jest napisana jasnym językiem, być może jedynie 
układ materiału nie jest w pełni'prze jrzysty 1 logiczny; książ
ka przeznaczona jest dla studentów w zakresie prę jektowania ek
sternów informacyjnych oraz dla bibliotekarzy. Autor zawarł w 
niej dorobek swojej wieloletniej działalności dydaktycznej da
jąc dzieło, które gdyby nie bariera językowa, lałoby ogromnie 
pożyteczne dla wielu zainteresowanych tematem czytelników w 
Polsce, książka Tlokery*ego jest bardzo bogatym źródłem wiado
mości nie dostępnych gdzie Indziej w tak zwartej formie.

Bwa Stolarska

AKTUALNE PEOBLEEY Ш Р 0 Е М А С Л  W DZIELZIiriS PBAWA W Z ^ E

Zastosowanie SIO, organizacji 1 łączności, jako środków u- 
lepszenla działalności aparatu gospodarki narodowej zostało pod
kreślone podczas obrad ZXIT Zjazdu kPZB. Automatyzacja systemu 
planowania i zarządzania poszczególnymi sektorami, a więc przy
spieszenie obiegu infozmacji każe zwrócić uwagę na zagadnienie 
działalności prawodawczej i informacji o obowiązujących przepi
sach ustawodawstwa. S.MoskTln^^ kierownik pracowni we ffszeoh-

Hoskvln S.S.: Informaclonno polskovaja sistiema normatlvnyoh 
aktor. "Sovletskoe Gosndarstro i Praro*' 1972 nr 2,s.121-126.
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zwiąckonym Instytucie Ekspertyz Sądowych podkreśla, śe wobec 
mnogości obowiązujących aktów normatywnych, których ilość okre
śla na około 40C tysiąoy, utworzenie centrum informacji o obo
wiązującym ustawodawstwie jest sprawą nieoierpiąoą zwłoki.

Działalność informacyjna powinna objąć centralne i terenowe 
organa władzy państwowej, aparat gospodarczy, organizacje spo
łeczne, bazując na systemie kartotek i maszyn elektronicznych.isos- 
krin podkreśla znaczoiie właściwego języka informacy jno-wyszuki- 
wawozego i adekwatnego klasyfikatora wyklttczającego szumy infor
macyjne* Jest on zdania, że nad systemami klasjrfikaoyjnymi typu 
alfabexyozno-rzeozowego przewagą ma system deSkrypi:crciiigr,gdyś u- 
mośliwia on oddanie zasadniczej zawartości dokumentu w formie 
słów kluczowych. BaleZy tu zaznaczyć, że główną trudnością stwo
rzenia takiego systemu dla nauk społecznych jest wieloznaczność 
niektórych pojąć w zaleśności od gałązl nauki, w której mają za
stosowanie. Zdaniem autora jedyną drogą do opracowania takiego 
systemu jest współi>raoa laboratorium 1 centrum informacyjnego z 
Instytutem Państwa 1 Prawa AS ZSBE.

V artykule omówiono równieś zagadnienia indeksowania aktów 
normatywnych zarówno metodami tradycyjnymi, jak 1 przy użyciu 
środków nowoczesnej techniki. Bajlstotnlejszą jednak kwestią jest 
szybka 1 dokładna informacja, a zatem właściwe zorganizowanie ąy- 
steinu wyszidEiwawczego, 1 to zarówno w stadium aktualizacji mate
riału (wyłączania przepisów uchylonych, nowelizacji i zmian),jak 
1 przy zbieraniu informacji o całokształcie obowiązujących w da
nej dziedzinie aktów. Baleśy tu zaznaczyć, że obok kodeksów i 
ustaw pośwląoonyoh określonemu rozwiązaniu prawnemu, przepisy są 
rozrzuoone w aktaob ogólnopaństwowyoh, resortowych,uchwałach ad
ministracji terenowej itp. Oznaoza to, że dla uzyskania całości 
informacji, np. o przepisach karnych dotyczących ochrony środo
wiska człowieka, slągaó należy zarówno do kodeksu karnego, jak 
prawa wodnego, przepisów o ochronie przyrody, przepisów prawa 
gcspodarozego, aktów normujących działalność rezer?rstów przyro- 
dy, uzgodnień miądzymlnisterialuyoh, przepisów terenowych, a na
wet przyjętych •przez państwo aktów ralędzynarodowoprawnyoh.

Informacja o stanie jxrawnym łączy elą wiąo ściśle z informa
cją naukowc-teohniozną, gdyż eystem przepisów prawa jest od
zwierciedleniem przemian społeczno-gospodarczych. W ZSBB już w
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1929 xoku iikazywała się seria "ŵ rmlaajF doświadczeń", a w 1952 
rołra został powołań;^ Wszecłizwiązkow; Instytut Informacji Hauko- 
wej 1 Technicznej (WINITI^, a następnie Centralny Instytut 
Informacji Patentowej i Badań Techniczno-Ekonomicznych (CNIIPI) 
oraz Instytut Informacji Kaukowej Nauk Społeozpyoh (IS130N).Wy
da je się, źe tak zorganizował^ system informacyjny powinien ob
jąć swoim działaniem również zagadnienia informacji o stanie 
prawnym, szczególnie wobec postłilowanego przez E.Afaasjewa 1 J. 
Jekatierinosławskiego^ rozszerzenia branżowej wyspecjalizowa
nej obsługi informacyjnej. Autorzy zainteresowani są głównie 
informacją o oharakterze techniozno-naiikowym jednak oddzielenie 
od niej informacji patentowej jest niemożliwe, a z kolei patent 
jest aktem prawnym i nie trzeba udowadniać ścisłych powiązań 
przepisów z każdą dziedziną działalności naukowej, technicznej 
czy ekonomicznej.

Przenosząc te rozważania na nasz grrmt należy podkreślić 
również braki i niedostatki informacji w  zakresie prawa i nauk 
społecznych w Polsce. Organizacja sieci ośrodków informacji Jest 
już faktem dokonanym. Istnieją liczne opracowania teoretyczne, 
tezaurusy i działający system wymiany kart. Coraz szybsze Ьепфо 
rozwoju gospodarczego przyspiesza działalność produkcyjną,która 
z kolei hamowana jest przez brak właściwej informacji prawnej. 
Całość procesu produkcyjnego trwa nieraz krócej niż czas po
trzebny na wyszukanie wszystkich przepisów, których dane uru
chomienie wymaga,przepisów o oharakterze finansowym, technicz
nym^ proceduralnym i innych.

Wielokrotnie podnoszone przez llcsaoyoh autorów opracowań In
formacyjnych ze wszystkich krajów demokracji ludowej zagadnienie 
jednolitego i sprawnie działającego systemu informacji prawniczej 
jest więc nie jednym z zagadnień, ale podstawowym problemem w ^ ł  
czesnej informacji.

Jan Prószyński

Afansjev E.y., Jekaterinoslavskij Ju.Ju.: Organizedja nauc- 
no-teohnioeśkoj Informaoj.! w otrasli. "Sovetskoe Gosudarstvo 
i Piravo" 1972 nr 3, в. 91-94.
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ZMACZENIB ШРОВМАСЛ W AMISIlfflSmŁCJI PAŃSTWOWEJ

Eadzleokle ozasoplśmleimlatwo praimloze poświęca ostatnio 
wiele mlejsoa zagadnieniom stosowania nowoozesneg Informacji 
jnś nie tjrlko w Ъайап1аоЬ naukow^oh, ale w praktj^oznej działal
ności aparatu państwowego, widząo w niej drogę ulepszenia admi
nistracji, przsrspieszenia działania i skrócenia tezmilnów podej
mowania deosrzjiy 00 jest ważne nie tylko ze względów społeoznydi, 
ale przynosi pokaźne korzyści ekonomiczne. Jedność, racjonalność 
działania i szybkość to trzy zasady działania aparatu informa
cyjnego opartego na elektronicznej technice obliczeniowej. J.Ti- 
ohomirow^^ zaznacza, że aparat administracyjny nie w pełni jesz
cze przestawił się na nowy system pracy, oo należy jednak przy
pisać temu, że w literaturze prawniczej z zakresu zarządzania 
zbyt mało miejsca poświęcano dotąd znaczeniu informacji dla pra
ktycznego działania każdego z ogniw aparatu państwowego.

Sprawa właściwej informacji, to dla. autora podstawowe zagad
nienie administracji, gdyż stanowi ona łącznik przedmiotu zarzą
dzania z podmiotem, będąc równocześnie "stacją przekaźnikową" i 
magazynem impulsów, poleceń, decyzji 1 zagadnień będących przed- 
mictem działalności administracyjnej. Autor zajmuje się zagad
nieniami znaczenia informacji w stosunkach obywatel-władza, po
legających na soentralizowacym oddziaływaniu na wolę 1 świado
mość obywateli w dziedzinie stosunków społeczno-politycznych za 
pomocą właściwej informacji, niemniej ważna jsst właściwa infor- 
macja w relacjach między nadrzędnymi i podporządkowanymi jedno- 
stikami. aparatu administracyjnego, w każdym stadium podejmowania 
decyzji.

Innym kryterium podziału jest cel jsklemu informacja ma słu
żyć 1 tu autor dzieli ją na: a) społeczno-polityczną, b) planowo- 
—gospodarczą, c) statystyczną, d) produkcyjną, e) naukowo-tech
niczną, f) organizaoyjno-instruktażową i g) prawną. Oczywiście 
działalność informacyjna poszczególnych ogniw zarządzania rzad
ko przybiera formy czyste. Przeważnie ma ona onarakter mieszai^, 
oo łatwo sobie wyobrazić na przykładzie ministerstwa, w którym

xT Tiohomirov Ju.A.: Informaolja w gosudarstvennom uprsvlienll. 
"Pravovedenie" 1971 nr 5, s. 19-27.
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oeie gospodarcze, łączą się ściśle z planowymi, statystycznymi 
1  pram^ml, podporządkowując sią równocześnie funkcji społecz
no-politycznej. Przez system informacyjny rozumie więc autor 
zbiór wzajemnie powiązanych danych ujednoliconych w ramach gru
py w zaleśności od potrzeb, którym mają słuśyć w procesie zarzą
dzania 1  charakteru decyzji podejmowanej na róśnych szczeblach.

Bienmiej waśne jest zagadnienie kompetencji w zakresie u— 
dzielania informacji. Decydującą rolę odgrywa tu system środków 
zabezpieczających przed nieprecyzyjną, niekompet^tną lub zgoła 
błędną informacją powodującą zahamowania w procesie zarządzania. 
Podejście kompetencyjne oznacza możliwie najpełniejsze zebranie 
całokształtu danych istctnycb w danym procesie, już u £ródła,to 
znaczy w organach najbardziej kompetentnych w dmiej sprawie.

Wszystkie te zagadnienia powinny mieć oparcie w obowiązują
cych przepisach prawnych. Jak wynika z praktyki, informacja,jej 
porządek, cechy charakterystyczne .poszczególnych systemów in
formacyjnych itp. są przedmiotem najrozmaitszych aktów prawnych 
o różnym zasięgu obowiązywania-^ mocy prawnej. Jest zatem po
trzebą chwili wydanie przepisów o Informacji możliwie precyzyj
nie i dokładnie ujmujących całość problematyki, a przede wszy
stkim właściwość organów i urzędów, odpowiedzialność i zakres 
działania komórek informacyjnych. Ponieważ jednak ujęcie cało
kształtu zagadnień w takim akcie prawnym wydaje się mało real
ne, należy dążyć do ujednolicenia samego systemu nowoczesnej in
formacji. Instytut Państwa i Prawa AS ZSBS wydał na przykład pra
cę poświęconą działalności Informacyjnej w pracy terenowych rad 
narodowych. Naiikowe podstawy zarządzania państwem opierają się 
na informacji i wszelkie prawne 1  naukowe metody pcnrlimy służyć 
jej wprowadzeniu do praktyki administracyjnej.

Jan Pruszyński

PEOBY ZASTOSOWAiriA BLEKEROHICZHBJ lECHSIEI OBbIGZEHIOWEJ 
DLA. POfEZSB HADt PRAWNYCH W LUDOWEJ ESPDBLICE BUŁGARII

W krajach demokracji ludowej od dawna powadzone są prace 
zmierzające do opracowania tezaurusa nauk prawnych. Napotykają 
one na liczne trudności spowodowane tym, że w porównaniu z nau
kami ścisłymi w naukach prawnych liczba pojęć, które należało-
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2.

3.

Ьз> określić jest enaoznie większa. Ponadto występują różnice 
znaczeniowe w pojęciach przyjętych przez ustawodawstwo cywil
ne i kamę, dotyczące określenia sprawcy, szkody, winy i wie
lu innych pojęć podstawowych. W czasopiśmiennictwie hułgarskini^^ 
ukazał się ostatnio artykuł Eantardżijewa i Eszkenazego, będą
cy szezegółowyDi orndwlenlea ambitnych prób zmierzających do przy
stosowania ETO do pctrzeb nauk prawnych. Autorzy są zdania, te 
stworzenie tego rodzaju systemu określanego w ich języku jako 
ITS (system informacyjno-wyszuklwawczy) powinno opierać się na:

1 . wyselekcjonowaniu i określeniu poszczególnych elementów 
normy prawnej;
zbadaniu struktury iunkojonalnej poszczególnych norm,dla 
określenia prawidłowości występujących w ramach systemu 
i konkretnej dyscypliny prawa;
stworzeniu zespołu masęyn elektronioznyoh,przetwarzającycb 
dane,-zapewniającego szybką i dokładną informację dla po
trzeb nauki 1  praktyki prawa.

Osiągnięcia w tym zakresie są zdaniem autorów znaczne, acz
kolwiek system nie został jeszcze w pełni opracowany i spraw
dzony w praktyce. Punktem wyjścia jest tekst przepisu prawnego 
(ustawy, rozporządzenia, uchwały) składający się z określonej 1 - 
lości wyrazów, z kt6x7 Ch część stanowi słowa kluczowe,oznaczone 
przez autora literą *T". Ela przykładu artykuł 79 Ustawy o zo
bowiązaniach i umowach zawiera A8 słów, w tym 1 1 - 1 2  deskrypto- 

6w. Inny, szczegółowo analizowany przez autorów przykład doty
czy art. 78 kodeksu cywilnego Bułgarii, stanowiącego, te  
" e r g a n  o p l e k u ó o z y  może z w o l n i ć  o p i e 
k u n a  lub k u r a t o r a  z wykonywany ob obowiązków, je
żeli w y k o n y w a n i e  ich jest dla niego bardzo uciąż
liwe z powodu starości, choroby, lub pełnienia innych obowiązków 
Błużbowyoh".

Przykładowo wybrane (spacjowane) słowa kluozowe,któryoh wy
boru dokonuje prawnik przeszkolony w dziedzinie systemu infer— 
Dacyjno-wyszuklwawczego dają obraz (T), który stanowi podstawę

ГГ Eantsrdzijer A., Eskenazy A.: Vsvezdane na informacjonnetar- 
sesta slctema v prayoto u nas. "Specjalistlćesko ргатв" 1972 
nr 5, s. 10-17.
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programowania. Eażd; deslarTptor pojawia się w przekształcanej 
całoćcl t;lko raz, wraz z csr£row;m oznaczeniem zawierającego go 
tekstu, irzjrkładowo oplsjr kilku artykułów k.o. wyglądają nastę
pująco:
art.6 6 - nieletni art.67-organ art.68 - organ

kuratela kuratela kuratela
odpowiedzialny oplekim zakład

nieletni
zakład
ustalenie

Przykładowe przedstawienie cyfrowego opisu poszczególnycb 
deskryptorów z oząśoi T kodeksu cywilnego wyglądać będzie na
stępująco: 
majątek 76.2 
interes 69, 70, 72.1
nieletłłi 66, 67.i, 67.2, 69, 70; 71, 72.1, 72.2, 74.1, 75 
Cyfry oznaczają numery artykułów 1 ustępów zawierających des- 
kryptor.

W praktyce wydobycie informacji będzie przedstawiało się 
następująco. V pytaniu dotyczącym obowiązków kuratora, deakry- 
ptorami są "obowiązki* i "kurator* zapisane następująco: 
obowiązki -r 70, 71, 72.1, 72.2, 73.1, 74.1, 76.3 
kurator - 75, 76.1, 76.3. 77, 78

Ponieważ jedynie oznaczenie "76.3* znajduje się w obu cią
gach, odpowiedzi należy szukać w art. 76 ust. 3 kodeksu ozna
czonego również symbolem cyfrowym. Stadniczą wadą tego syste
mu-jezt możliwość powstawania szumów spowodowanych hllskoznaoz- 
nością wyrazów luh synonimsunl. Autorzy proponują przyporządko
wywanie synonimów wyrazowi dominującemu stanowiącemu deskryptcr 
w sposób następujący:
obowiązek -  70, 71, 72.1, 72.2, 73.1, 74.1 
funkcja — ^  obowiązek.

Ш а  wyeliminowania innych błędów, autorzy podają przykład 
zawierający wskaźnik więzi (P). Ifa pytahie dotyczące zwolnienia 
kuratora z obowiązków, komputer wskaże art. 48 i 78 k.o., a po
nadto błędnie art. 75.

Ajrtykuły te przedstawiały się następująco: 
art.75 - zwolnieniel  ̂ art.78 - organ

nieletni J ̂ 1 opieka
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art.78 - zwolnienie!
mianowanie ^ kurator i P
kurator opiekun J
opiekun obowiązek
organ

Wskaźnik więzi (F) dla obu tekstów wygląda następująco:
art.75— zwolnienie art.78 - organ F2

nieletni F̂ opieka F2

opieka P^, F^ zwolnienie P̂
mianowanie Fg kurator!
kurator ”1 oplektm J 1
opiekunj 2 obowiązek
(urgan F^

Frsekształoona całość zmienia się więc: 
zwolnienie - 73.1t 75 P-jt 7S P-j
opieknn - 67.1, 67.2, 71, 72.1, 73.1, 74.1, 74.2, 75, 78Pi

Prz; wskaźnilca P^, komputer przekaże więc infoz^acją "ar
tykuł 78% gdyż "75" 1"75 P^" traktuje się jako różne odpowie
dzi.

Autorzy zdają sobie sprawę, że omawiany przez nieb system 
nie jest doskonały, gdyż podane przykłady dotyczące kodyfika
cji cywilnej, a więc jednolitego aktu nie byłyby w pełni od
powiednie dla aktów szczególnych, niemniej jednak uważają, że 
stosowanie Б70 w prawie jest możliwe i system deskrypxorowy 
dla nauk prawnyob może być opracowany w formie cyfrowej i de— 
stoyptorowej.

Badmlenić warto, że tego rodzaju próby przeprowadzane są 
również w ZSEB i 1ШВ. Zasadniczą trudnością, z której zdają 
sobie sprawę Eontardżijew 1 Eszkenazy jest samo językowe sfor
mułowanie przepisu. Zastosowanie maszyn lioząoyoh do przecho
wywania 1 wyszukiwania informacji w tym zakresie nałoży na 
twórców przepisów obowiązki w zakresie podwyższenia techniki 
legislacyjnej 1 znacznie wyższej precyzji w określaniu dyspo
zycji przepisów.

Jan PruszyhsKl
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FŁ&CÓIEI mFOEMACrjBl W FISHIECEIBJ BSPDBŁICS РЕДтШШО 
I  ВЕЕЫН1В ZACHOOTIM*̂

W VlemleokieJ Bepidilloe Federalnej odjMnriedzi&Łaoćć na 
SEOzebln rządoi^ za działalność ośrodków informacji i dokumen- 
kao ji i ioh współdziałanie 'z siecią informacyjną za granicą po- 
ncei Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań. Ministerstwo to fi- 
n^suje instytncje centralne oraz ośi^dki wyspecjalizowane w 
poszozególnycli dziedzinach — energii atomowej, przestrzeni po
wietrznej, chemii, nank Ê ołeoznyoh. Mlezaleśnle od tego każde 
ministerstwo federalne odpowiedzialne jest za działalność in
formacyjną w swym plonie (medycyny, opieki społeoenej, rolnie- 
twa^ nauk o ziemi, ракш 1кбе, ohrony itp.}.

Bla realizacji zadań w  zakresie informacji Federalne Mini
sterstwo Oświaty 1 Haidci przygotowało pięcioletni plan okreś
lający kolejne zadania i zakres finansowania prac w zakresie in
formacji przez rząd federalny. Plan ten precyzuje rozmiary sub
sydiowania służb infonascyjnyóh, jak również zasięg poparcia dla 
"inffastruktury” (Oświata 1 Badania, Wyposażenie, Elektroniezne 
Przetwarzanie Banyoh, fieprografia. Standaryzacja). Plan ten 
przedstawiony został parlamentowi federalnemu w  lo»teu 1971 r«

W związku ze wzmiankowanym wyżej planem wspomnieć należy 
o Istotnym problemie podziału kosztów na działalność informacyj- 
ną pomiędzy organy państwowe, przemysł i organizacje handlowe. 
Wlezależnle od wielkiej ilośoi własnych ośrodków informacji w 
przedsiębiorstwach, Istnieją plany informacyjne (systemy), w 
йг1а1£йпо0о1 których zainteresowane są głównie przemysł 1 han
del, a które równocześnie ^  luh powinny hyć dostępae dla wszy
stkich innych potenc jalnych użytkowników. Bząd natomiast w co
raz większym stopniu świadomy jest swej odpowiedzialności jeśli 
Qłюdzi o popieranie rozwoju informacji naukowej oraz rozwojunao- 
ki i techniki w ogólnym rozumieniu*

w) Opracowano na podstawie materiałów uzyskanych w czasie poby
tu przedstawicieli ODilS PJOf w  HEP w dniach 6-S9 czerwca 1ЭТ2 
roku, w ramach wymiany z Deutsoher żkademlsoher Austausch- 
dienst.
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Jeśli ołiodzl o podział kosztów istnieją następujące alter
natywy:

1. Udzielanie poparola finansowego na badania i rozwój sy
stemów Informacyjnych w konkretnych dyscyplinach (oo aktualnie 
ma miejsce w odniesieniu np. do Informacjl-w dziedzinie chemii).

2. Wspólne finansowanie (rząd i przemysł) systemów informa
cji w "nowyoh" dyscyplinach, np.. w dziedzinie inżynierii mor
skiej.

3. Całkowite finansowanie przez rząd, a następnie odstępo
wanie po wstępnym okresie rozwoju informacji użytkownikom za od
płatnością (zwrotem kosztów) — ten sposób stosuje się obecnie 
w odniesieniu do tworzenia banków danych.

W realizaojł tyoh założeń poważną rolę odgrywają "central
ne” placówki informacyjne zajmujące się organizacją informacji 
od strony organizacyjnej i strukturalnej, omówione w niniej
szym opracowaniu.

1. Instltut fdr Pokumentationswesen (ICT) — Frankfurt/Main

Utworzony on mostał jako jednostka Шах-FLanok C^sellschaft 
w 19 6 1 r. w oelu koordynowania i popierania rozwoju dzlałahroś- 
oi w zakresie informacji i dokumentacji. Bo ^ego obowiązków na- 

finansowanie prao w zakresie Informacji z własnego budże
tu, który w  połowie poehodzl ze środków Federalnego Hlnister- 
stwa Oświaty 1 Hanki a w połowie ze środków analogioznyoh mi
nisterstw poszozególnyoh krajów (bander), udzielanie opinii na 
zlecenie rządu federalnego, instytucji naukowych 1 arganlzacjł 
gospodaro^eh (przemysłu). Finansowane są przez IBV praoe ba
dawcze w okresie wstępnym (w zasadzie przez 2 lata),badania pi— 
otująee oraz szkolenie.

eterowasle rozwojem informacji przez 1 Ш  następuje więc w 
•raktyce poprzez finansowanie bądź odmowę finansowania określo- 
ych prac. Instytut może też oddziaływać na praoe placów^ będą— 
yeh w  gestii poszczególnych krajów (Lander) i przedsiębiorstw 
•rzemysłowyoh opiniując prowadzone porzez nie prace.

Oceny poszczególnych programów dokonuje zespół pracowników 
•aukowyen, z któryeh każdy zajmuje się grupą wybrany oh dys-
>yplin.
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Oprócz kompetencji formalnych Instytut odgrywa pewną rolą 
w sterowaniu badaniami i działalnością w zakresie informacji i 
dokumentacji w ten sposób, że Jego dyrektor uczestniczy wwlęk'- 
szoścl rad i zarządów innych placówek.

H ramach 1 Ш  działa również Centrum Eeprograficzne, które
go zadaniem Jest: śledzenie nowych wynalazków w zakresie repro- 
grafli, badanie nowego sprzętu, udzielanie konsultacji placów
kom informacyjnym, bibliotekom, instytucjom naukowym i przed
siębiorstwom prywatnym, Jeśli chodzi o wyposażanie ich pracowni 
reprograficznych, szkolenie i doskonalenie.

2. Zentralstelle ftłr maohlnelle hokumentatlon — grankfurt/Maln

Jest Jednym z ogniw "infrastruktury" 1Ш, którego głównym 
celem Jest badanie 1 rozwój'komputeryzacji w zakresie informa
cji i dokumentacji. Posiada działy problemowe automatycznego in
deksowania, EFD, mechanizacji dokumentacji oraz dział wdrożeń.

ZUЪ określić można Jako poligon doświadczalny Jeśli chodzi 
o mechanizację 1 komputeryzację procesów informacyjnych i doku
ment soy jnych. Prowadzenie doświadczeń na zlecenie izmych ośrod
ków dókmentacyjnych i informacyjnych jest Jednakże "produktem 
ubocznym" działalności ZMI). Zatrudnieni tam epecjaliści dzięki 
temu, że placówka posiada własny komputer i ozytniko-drukarki ‘ o- 
praoowali i wdrożyli system automatycznego opracowywania między
narodowej bibliografii poświęconej problemom wyżjnrienia (Inter
national Food Information Sernice - IFIS). Dane bibliograficzne 
dostarczane są przez kilka krajowych ośrodków ze Stanów Zjedno
czonych, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz HRF i w sposób automa
tyczny rejestrowane są w pamięci komputera. Następnie komputer 
dokonuje selekcji, indeksowania i w końcowej części operacji 
programuje drukarkę operującą 240 znakami pisarskimi (różne 
rodzaje druku, symbole itp.), z tym że przy składzie do druku 
bibliografii wykorzystuje się Jedynie 140 znaków pisarskich,. co 
w pełni zaspakaja potrzeby.

ZMF eksperymentuje również Jeśli chodzi o adaptację takich 
światowych systemów Jak CAS, Brozis, Medlars, Inspec dla pd- 
trzeb Tiżytkowników posługujących się Językiem niemieckim oraz 
w zakresie przygotowywania w pełni zautomatyzowanych publikacji-
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-abstraktów z miesiączMymi 1 гоогдуш! Indeksami oraz przygoto
wywania zapisów treści tych abstraktów na taśmie magnetycznej. 
Podjąto próby automatycznej produkcji Ceutsohe Bibliographie.

ZWD nie jest zasadniczo placówką "produkcyjną") tzn* po o- 
praoowaniu systemu i jego wdrośenlu przekazuje produkcją pla
cówce wyspecjalizowanej w dyscyplinie, dla której system zos
tał wypracowany, jednakże dla oelów szkolenlowyoh jest stałym 
"producentem" wspomnianej wyżej bibliografii.

19 ZMS prowadzone jest szkolenie kadr w zakresie struktury 
danyoh i "data input* - są to 2-tygodnlowe oraz 4-tygodniowe 
kursy mechanizacji dokumentacji.

3. Peutsohe Sesellschaft fto Dokumentatlon - Łehrinstitut - 
Frankfurt/Main

1! skład Niemieckiego Stowarzyszenia JDokumentalistów (ВбВ) 
wchodzi obecnie 8 placówek informacji } dokumentacji:
- Sokumentationsoheust der Beutscheir Bundesbahn
- Pokumentationsatelle JNr Bauteohnlk In der Fraunhofer - 6e- 

sellsohaft
- Dokumentationszentrum der Bondeswehr ''
- Universitatsbibliothek der Teohnlsohen Unlwersitfit Ber lin,Ab- 

teilimg Łiteraturdokumentatlon
- Verein Beutsoher Ingenleure, VBI - Bficherei und TBI - Boku- 

mentatlonsstelle
- Zentralstelle fISr Atomkemenergie Bokumentatlon
- Zentralstelle fttr Łuftfahrtdokumentatlcm und Information
- Zentralstelle fftr maohłnelle Bokumentatlon.

Stowarzyszenie ma charakter stowarzyszenia zawodowego, któ
rego oelem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników dokumenta
cji 1 informacji poprzez wymianą doświadczeń zawodowych. Zajmu
je się ono popieraniem badań nad informacją, jest krajowym re
prezentantem w Federation Internationale des Bocumentalistes,re— 
prezentuje NBF w innych mlędzynarodowyob organizacjach rządowych 
i pozarządowych zajmujących się problematyką infoirmacji 1 doku
mentacji. Stowarzyszenie posiada dwie własne placówki:
- Bokumentationszentrum fflr Infcrmatlonswissenschaften
- łehrinstitut.
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Plenrsza z tych placówek nie odgrywa powaiaiie jseej roli. 
Zajmuje się ona w wąskim zakresie informacją o informaoji} na-̂  
tomisst druga z wymienionych placówek jest centralnym ośrod
kiem szkolenia dokumentalistów zatrudnionych w placówkach in
formacyjnych.

Zaznaczyć należy, że poza jedną Katedrą Informacji w zakre* 
Sie nauk społecznych istnie^oą w Wolnym Uniwersytecie w Berli
nie Zach., która nadaje stopnie naukowe w tej dyscyplinie, nlś 
istnieje żadna placówka, która kształoiłahy kadry dla potrzeb 
informacji na szczeblu ttniwersyteokim. Wyróżnia się natomiast 3 
grupy pracowników ze względu na kwalifikacje zawodowe:

— wiesensohaftliohe Bokumentare (dokumentalista naukowy )>>
— diplomlerter Uokumentare (dokumentalista dyplomowany
— Dokumentationsassistent (asystent dokumentalista).
Zaliczenie do jednej z tych trzech grup uzależnione jest o&

posiadanego wykształcenia ogólnego 1 ukończenia odpowiedniego 
kursu w Łehrinstitut. Ukończenie kursu nie jest obligatoryjne- 
niektóre placówki informacyjne organizują kursy we własnym za
kresie. Odrębne szkolenie 'zorganizowane zostało od września 
19 6 9 r. dla pracowników informacji i doknmentacji medyomej — 
prowadzi je Wydział Dokumentacji, Statystyki 1 Przetwarzania Da> 
nyoh Medycznych w Ulau Przewiduje się 1»ż. utworzenie innych o- 
środków szkol^iiowyeh, a na jedenastu wydziałach lekarskich ja
ko przedmiot nadobowiązkowy wykładana jest statystyka i dokuimm 
tac ja medyczna.

Dla uzysśkanla dyplcnim dokumentalisty nankoiwgo wymianę jesl 
posiadanie dyplomu magistra lub równorzędnego, roczna praktyka 
w  ośrodku dokumentacji i inform^ji i ukończenie rocznego kursu 
zaocznego. Zajęcia na kursie trwają 13 'Zgodni 1'obejmują 394 
godziny wykładowe. Kurs zakończony jest pisemnym i ustnym egza
minem. Wymagana jest przy tym znajomość języka angielskiego.Oso» 
by zatrudnione jako dokumentaliści naukowi otrzymują uposażeni# 
pracownika naukowego —  awans finansowy jest sutomatyozny w za>* 
leżnośol od stażu pracy.

Dla uzyskania dyplomu dokumentalisty dyplomowanego' nie jest 
wymagane ukończenie studiów wyżs^oh (wymacane jest wykształcb- 
nie średnie), konieczne jest natomiast posiadanie kilkuletniego 
stażu zawodowego w ośrodku dokumentaoji i informacji.Boozny zai-
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oczny kurs, na którym zająola trwają 10 tygodni, obejmuje 388 
godzin wjdcladonych, zakończony jest egzaminem ustnym 1 pisemnym 

Dla uzyskania dyplomu asystenta dokumentalisty, nie jest 
wymagane wykształcenie średnie pełne ale konieczne jest ukoń- 
ozenle gimnazjum ("mała matura"). Eurs trwa 2 lata - jego ucze
stnicy pracują w ośrodkach dokumentacji i informacji 1 w czasie 
trwania kursu dwukrotnie odbywają staże obowiązkowe (5 tygodni) 
w Łehrinstitut. Ш okresie 2-letniego kursu obowiązani są zda
wać egzaminy okresowe, a na zakończenie składają egzamin końco
wy ustny i pisemny.

Lehrlnstitut posiada stałą kadrą wykładowców zarówno pra^ 
cewników naukowych jak i praktyków.

4. Zentralstelle fflr Atomkemenergie Dokumentation (2AED) 
beopoldshafen k/Karlsruhe

Jest to nowoczesny ośrodek informacji i dokumentacji w za
kresie badań nad energią jądrową. Organizacyjnie samodzielny, 
jest równocześnie funkcjonalnie powiązsmy z Eemforsohungszen- 
trum, największym obok JUl o h  instytutem badań jądrowych w DBF. 
Takie powiązanie strukturalne pozwala przede wszystkim na wyko
rzystanie do prac informacyjnych kompleksu komputerów Eemfor- 
sohungszentmim (oo w praktyce oznacza^ że ten ośrodek informa- 
oyjny dysponuje największym zapleczem komputerowym), jak i na 
stałą konsultację specjalistów. ZŚDD jest krajowym koresponden
tem INIS (lUędzynarodowa Nuklearna Służba Informacyjna), w ra
mach którego otrzymuje rooznle 10 000 dokumentów a wysyłaSOOO 
dokumentów.

ZAND posiada w pełni zautomatyzowane linie informacyjne 
przygotowujące informację selektywną dla placówek naukowyoh(bez
płatnie) przemysłu i władz państwowych. Szczególnie Jednak inte
resujące są eksperymenty prowadztme w ZASD jeśli ohodzi o pełną 
mechanizację procesów informacyjnyoh do programowania drukarek 
za pomocą komputera włącznie.

Szczególnie zasłt^uje na podkreślenie opracowywany przes 
ZABD informator o konferencjach międzynarodowyoh,w którym pub
likowane są referaty zgłaszane przez autorów na konferenoję.ZŻSD 
stara się gromadzić referaty odpowiednio wcześnie, tak еАну in- 
foraator ukazywał się z miesięcznym wyprzedzeniem.
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Z£EB zatrudnia 11 dokomentalistów nauKonTołi, 15 dofctaaenta- 
llstów dj^plomovan^cli i 7 osób personelu pomocniczego.

Siezaleźnie od tego sztabu Istnieje centralna ксипбгка re- 
prograficzna obsługującą wszsrstkle jednostki Eeznforsobungszen- 
trum. zaSD jest więc przykładno placówki informacyjnej, w któ
rej działalność informaoyji^ jest w pełni zdecentralizowana a 
baza teobniozna w pełni scentralizowana. Saki model jest typowy 
dla większości placówek informacyjnycb nlezale&ile od tego pi^z 
jaką jednostkę nadrzędną ^  cne utrzymywane - wydaje się on 
najbardziej racjonalny i najbardziej ekonomiczny.

Hiezale&ile od działalności usługowej w ZŚBD rozwijana jest 
intensywna działalność-badawcza w dwóch kierunkach: wykorzysta
nia komputerów w procesie informacji (systewy inrzetwarzania in
formacji, adaptacja języl^w komputerowych do potrzeb nukleoni- 
ki) i adaptacji standartowych larządzeć reprografioznych do po
trzeb informacji jako produktu maszyn elektronicznych.

5. Maz-Planok-Institut fdr auslandlsches Offentliohes Eeoht 
and Volkerreoht - Heidelberg |

Najbardziej autorytatywny instytut naukcwobadawozy w zakre
sie prawa międzynarodowego w Eśkali światowej, posiadający jedną 
z najbogatszych w Europie kolekcję ezasopi«D prawniczych i zbio
rów umów międzynarodowych. Ze względu na bogactwo swych zbiorów 
Instytut spełnia funkcję plaoóidcl informacyjnej; odbiorcą Infor- 
т а о Д  są w  zasadzie wyłącznie pracownicy nauki. Treścią infor
macji przygotowywanych w postaci kart katalogowych są abstrakty- 
poszozególoyto pozycji raiajdująoyoh się w zbiorach Instytutu. 
Bziałalnośó informacyjna Instytutu w stosunku do bogactwa mate
riałów ma charakter marginesowy. Prowadzona jest ona metodą kon
serwatywną, tzn. abstrakty opracowywane są przez 1 osobę w mia
rę napływu materiałów, kttoe Insty-tut o-trzymuje drogą wymiany i 
zakupów (80^ publikacji otr^mywanyoh jest drogą wymiany,20% dro
gą zakupów). "Usługi* informacyjne sprowadzają się do wykonywa
nia kserokopii artykułów lub -tekstów umów międzynarodowych.

0 zasobach Instytutu informuje się jedynie poprzez blulet^ 
nabytków -ukazujący się nieregularnie.
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6. Studiengruppe fflr Systemforscłiang е.У. - Heidelberg

Stowarzyszenie zarejestrowane, nie prowadzące działalności 
komercyjnej, którego członkami są federalne Ministerstwo Nauki 
i Techniki 1 7 innych rządowych instytucji naukowobadawczych, 
powstałe w 1957 r. Organizacja jest dotowana przez Federalne 
Ministerstwo Nauki i Techniki, dodatkowym źródłem finansowania 
są kontrakty na wykonanie ofcreślcmych badań dla instytucji pub
licznych.

W roku 1970 budżet Studiengruppe wynosił około 3 000 000 Ш .  
Zatrudnia ona jako stałych pracowników około 100 osób, z czego 
70% stanowią pracownicy naukowi. Podstawowa działalność prowa
dzona jest w 4 zespołach. Po zadać statutowych Studiengruppe na
leży m.in.; wypracowywanie kryteriów planowania badań, badania 
w zakresie dokumentacji i techniki informacji, prognozowanie za
potrzebowania na siłą roboczą, udzielanie konsultacji instytu
cjom publicznym, szkolenie w z^resie analizy systemów i Inne 
prace w tej dziedzinie. Realizacja tych. zadań ma w części cha- 
r ^ ter badań podstawowych, a w części jest opracowywaniem zało
żeń wdrożeniowych służących do rozwiązywania konkretnych proble
mów.

W ramach Studiengruppe pracują 4 zespoły problemowe:
- zespół planowania 1 procesów decyzyjnych,
- zespół informacji i dokumentacji,
- zespół metodologii prognozowania siły roboczej 1  ekonomii in

formacji,
- zespół konsultacji, szkolenia i wydawnictw.

V roku 1971 prowadzone były w tych zespołach następujące te
maty:
- ОРАТГЯТ, - (Organised Representative Articulation of Critical 

Bvalutlon Lines),
- metody 1  problematyka planowania badań i techniki rozwoju ze 

szczególnym uwzględnieniem problemu mierników preferencji,
- socjologia badań,
- założenia badań nad zanieczyszczaniem,
- zastosowania techniki w szkołach podstawowycn i średnich,
- analiza struktury działalności Niemieckiego Urzędu Patentowe

go i opracowanie noi^ej struktury z zastosowaniem elektronicz
nego przetwarzania danych,

- wypracowanie systemu dokumentaogl parlamentarnej.
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z materiałów dotyczących działalnośći Studłengruppe, Jak rów
nież z przeprowadzonych w czasie pobytu w HB? rozmów wynika, że 
instytucja ta Jest centralnym ośrodkiem teoretycznym zajmującym 
się problematyką informacji.

Studiengruppe prowadzi też wstępne prace nad utworzeniem mię
dzynarodowych banków danych dla poszczególnych dyscyplin.Tak хф. 
rozważana Jest możliwość utworzenia międzynarodowego banku da
nych w dziedzinie naukoznawstwa opartego na systemie minimikro— 
filmów.

System minimikrctfilmów polega na opracowaniu metody згерго- 
dukcji na filmie fotograficznym szerokości 35 mm i długości 170 
mm 2 500 stron maszynopisu formatu A4 lub 1 520 stron formatu 
komputerowego. Każda strona zmniejszona Jest w stosunku 210:1 
i uszeregowana w kolumnach ustawionych na taśmie filmu w 5 klat
kach. Blatsriałem wyjściowym Jest odbitka fotograficzna strony 
maszynopisu na filmie 35 mm. Opatentowana maszyna transponuje 
film 35 mm na minimikrofilm (nazwa oryginalna LOEBAS (Large Of
fline £apid Text Base Access System)) c podanych wyżej wymiarach. 
Koszt takiej maszyny, pracującej z wielką szybkością (wg obli- 
ozeć ezpertów 1 maszyna Jest w stanie zaspokoić potrzeby całej 
Europy) wynosi ok. 90.000 doi. amerykańskich. Produkt końcowy - 
minimikrofilm zawierający 2 500 stron odczytywany Jest na spe
cjalnym czytniku. Bo czytnika ładuje się kasetą zawierającą 60 
(lub 40) minimikrofilmów. Elektroniczny system wyszukiwawczy po 
wybraniu odpowiedniego kodu 7 cyfrowego "odnajduje" poszukiwaną 
stronę w ciągu 7 sekund. Odpowiednia przystawka pozwala na wyko
nanie w ciągu 5 sekund odbitki kserograficznej z ekranu czytni
ka. Koszt czytnika z opr^rządowaniem wynosi ok. 6 000 doi.Koszt 
produkcji 1 taśmy minimikrofilmu z zapisem 2 500 stron wynosi 
ok. 0,30 doi., przy założeniu, że Jest on wykonywany na zlecenie 
— koszt rzeczywisty Jest Jeszcze mniejszy.

7. Instltnt fdr Allgemeine flberseeforsehung - Hamburg

Instytut ten Jest fundacją finansowaną w ozęśoi przez władze 
fed« 7alne i krajowe - głównie Jednak przez organizacje przemysło
we (izby handlowe, koncerny) i takie organizacje Jak Volkswagen 
Btiftung. Zasadniczym zadaniem Instytutu Jest dostarczanie żarów-
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Ъ)

d)

йо władzom państwowym jak 1  organizacjom przemysłowym wszelkim 
informacji dotyczących "Krajów Zamorskich". Jest to nie tylko 
działalność usługowa - gromadzenie 1 dystrybucja informacji 1  
dokumentacji - opracowywane są także w ramach własnej działali 
ności badawczej analizy i monografia naukowe.

Instytut Badań Zamorskich koordynuje działalność 4 insty
tutów "regionalnych"

a' Instytutu d/s Azji (Japonia» Chiny - GhEL 1 Półwysep In- 
dochiński).
Instytutu d/s Afryki,
Instytutu d/s Wschodu,
Instytutu d/s Ameryki Łaeińskłej-

Każdy instytut posiada własny dział dokumentacyjne—informa
cyjny. Założeniem działalności instytutu było dostarczanie bie
żącej informacji dla potrzeb władz państwowych 1  organizacji 
handlowych — informacji dotyczących potencjalnych rynków zbytu.

Ośrodkiem dyspozycyjnym, koordynującym 1 klasyfikującym in
formacją z punktu widzenia ioh jawności'i dostąpności jest dział 
koordynacyjny Instytutu Badań Zamorskich. Kierownik tego działu 
jest jak gdyby "łączrJ.kiem" między organem dyspozycji politycz
nej - radą nadzorczą fundacji "Deutsches ffbersee-Institut", a 
poszczególnymi instytut^ni regionalnymi, którym wyznacza zada
nia "analityczne", niezależnie od prowadzenia bieżącej informa
cji 1  dokumentacji rynkowej.

Podstawowymi publikacjami wszystkich 4 placówek są biblio
grafie, niezależnie od tego wydawane są monografie analityczne. 
Placówki regionalne wydają także informatory o publikacjach ze 
swego zakresu, znajdujących się w bibliotekach i analogicznych 
ośrodkach w innych krajach (w Szwecji, Bolandii i Norwegii).

S. HWWA - Hamburger Welt Wlrtschaft Arohlw 
Instltut fttr Wirschaftsforsohung - Hambur"

Bamburskle Światowe Arohlwxra Ekonomiczne powstało w 1906 r. 
i od tego roku posiada kolekcję wycinków (do I960 r. zmikrofil- 
mowana). Wyciińci gromadzone są w następującym okładzie:

1 . personalia,
2 . firmy handlowe,
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3. prodiOrty (produkcja ргаещузЗютта),
4* polityka zagraniczna.
Po II wojnie świanowej ES¥k przekształcone zostało w Insl^- 

tut Badań Ekonomicznycli, którego podstawowymi działami są Ar- 
obiwum, Biblioteka 1 Dział Dokumentaoji. Jest to obok Ośrodka 
Dokumentacji i Informacji Ekonomicznej w kilonii (który finan
sowany Jest w znacznej cząśol z funduszów federalnycb) najwięk
sza placówka tego typu.

9. feohnisohe Informationsblbliotbek - Hannover

Centralny ośrodek dokumentacyjny w zakresie nauk tecbnioz- 
nyob w EEF. Jego działalność informacyjna ogranicza eię dc pub
likowania w różnej postaci wykazów nabytków gromadzonych przez 
bibliotekę. Zasadą Jest, że wszelkie informacje dotyczą wyłącz
nie pozycji, które biblioteka posiada w swych zbiorach. Biblio
teka posiada zbiory łącznie ze zbiorami Biblioteki Dniwersytetu 
technicznego w Hannowerze, przy czym w swej działalności inforina- 
cyjnej specjalizuje się szczególnie w  tzw. literaturze wadiod- 
nlej (Ostsprache), do której zaliczana Jest literatura technicz
na krajów socjalistycznych, Japonii, Chin 1 krajów półwyspu In- 
doohińsklego. Ponądto Teehnisohe Informatlonsbibliothek posiada 
zmikrofilmowane гЫозгу rozpraw doktorakich uczelni amerykańskich*

Informatory publikowane przez tlB (Sonder-Infonifflticn,SohneE- 
Information, Faohliteratur) opracowywane są obecnie dla 18 g n ^  
dyscyplin zaliczanych dc nauk technicznych (t^rzednio podział l^ł 
bardziej szczegółowy i obejmował 52 grupy). tlB wydaje zarówno 
abstrakty w języku niemieckim z pozycji mi^ografieznyoh Jak i 
spisy tytułów artykułów (Schnell-Informatitm) oraz abstrakty ar
tykułów i spisy publikacji, które są tłumaczone na Język nie
miecki z ojryginału (bądź na zlecenie, bądź w  ramach wymiany z 
Międzynarodowym Centnm tłumaczeń w Holmidii). M e  prowadzi na
tomiast tlB działalności informacyjnej polegającej na udzielaniu 
konsultacji ozy opracowywaniu bibliografii dla poszczególnych te
matów •
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10. Arbelłstelle far Blbllotbelgsteohnlk jABT)
geołmiBohe Universltat Berlin - Berlin

Arbeltstelle Iftr Blblio1;b.eksteobjiik sajmuje aię wprowadza
niem nowoozeanej teobnlki do organizacji prac; Biblioteki Głów
nej Uniwerejrtetn leohnloznego i 1 1  bibliotek instytntowjob. 0- 
próoz opracowywania eyetemu najbardziej racjonalnej organizacji 
bibliotek 1  obiegu książki w biblioxece eksperymentalnie wprowa
dzono w Bibliotece Głównej komputer do wypoi^ozalni bibliotecz
nej, eliminując całą ^ksiągowośó" związaną z wypożyczaniem ksią
żek. £ощ)п1ег "Siemens” rejestruje każdą wypożyczoną książką aii— 
toiBatycznle} sygnalizując jej przetrzymanie przez ossytelnika,dru
kując гфотп1 еп1 а, obliczając kary za przetrzymanie książki,a tak
że sygnalizując przy . jej zwrocie, ozy na książką tą oczekuje In
ny czytelnik. Każdy czytelnik posiada własną perforowaną kartą 
czytelnika; podobną kartą posiada każda książka. Brzy wypożyoze<<- 
niu obydwie karty "odczytywane" są przez przystawią komputerową 
i rejestrowane na taśmie perforowanej. V ten sposób zarejestro
wane wiadomości przekazywane są de pamląol komputera, który w 
oparciu o ustalony program wykonuje uastąpnie wszystkie niezbęd
ne operacje. System ten przyspiesza dość poważnie obieg książek, 
eliminuje kontrolą i usprawnia całość operaoji bucbaltery jnyob. 
Ponadto automatycznie dostarczane są' wszystkie dane etatystycz
ne (cząstotliwość wypożyczania, ilość wypożyczeń dziennych itp.}, 
co dla prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest istotne.

Jednakże według oceny kierownictwa siystem jest Irosztowny, w 
małym stopniu eliminuje praoą ludzką (konieczne jest wyszukanie 
książki, jej dostarozenle z magazynu ltd.), a wiąo wykonanie pra
wie wszystkloh ty oh czynności, które wykonuje sią w eystemie tra
dycyjnym. W sumie mimo dużego kosztu system ten jest ekonomiosaiie 
opłacalny przy dużej przepustowości biblioteki.

11. Abtellung Chemie Information imd Bi&iimentation - Berlin

AG Chemie Dokumentatl^ jest ośrodkiem informaoyjnym Kiemleo- 
kiego Stowarzyszenia Chemików i jednocześnie komórką dokumentacyj
ną. Internationale Bckumentationsgesellsohaft fńr Chemie — organi
zacji skupiającej 13 najpoważniejszych koncernów ohemleznychwHBP,
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Austrii, Holandii 1 Szwa^oarii. Stowarzyszenie międzynarodowe 
dostaroza informacji dot. światowej literatury chemicznej (in
formacja strulctTiralca - kody wg systemu Gremasa i informacja 
niestrukturalna w postaci abstraktów) firmom członkowskim za 
opłatą, która Jest zróżnicowana w zależności od ilości odbitek 
i rodzaju informacji. AG Chemie Bokumentation poprzednio wyda
wało Chemische Zentrallblatt, a obecnie wydaje comiesięczną in
formację ekspresową.

W AG Chemie Bokumentation pracuje 7 zespołów:
Zespół I - przygotowujący Chemisoher Informatlonsdienst, 
Zespół XI i— dokonujący kodowania systemem Gremasa,
Zespół III - rejestrujący literaturę niemiecką,
Zespół I¥ - przygotowujący informację selektywną.
Zespół ¥ - przygotowujący informację z zakresu farmacji, 

w ramach tzw. Iharmarlng (międzynarodowej sie
ci informacji farmaceutycznej).

Zespół Vi - przygotowujący materiały dot. metalurgil;współ- 
pracuje z Międzynarodowym Centrum Informacji w 
bxzxemburgu,

Zespół ¥II - wykonujący prace specjalne.
Materiały przygotowywane w AG Chemie Bokumentation są opra

cowywane i udostępniane w fomle dnukowanej oraz w postaci taśm 
magnetycznyoh, które mogą być przetwarzane przez komputer. Ośro
dek dysponuje własną stacją kemiputerową.

12. Informations- und Bokumentationswlssenschaft
Prele Bniwersltat Berlin (im Pachbereich Philosophle • 
und Sozlalwissensehaften) - Berlin

Uatedra Informacji i Bokumentaeji Uniwersytetu Berlińskiego 
Jest jedyną Jak dotąd Katedrą Informacji i Bokumentaeji, ale nie 
posiada etatowej kadry. Prowadzone w  Katedrze seminaria magister
skie są fakultatywne, niemniej kilkadziesiąt osób uzyskało w niej 
niższe stopnie nabkowe, a kilka doktoraty (osoby te zatrudnione 
są w zasadzie poza Uniwersytetem — w  przemyśle).
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13. Zentralarciilv fftr E^lrlsołie SozlalforsohunR
Unlversltat zu Kola - Kolonia

Placówka unikalna na terenie 1ШР gromadząca ankiety bada
nia opinii publicznej dotyczące zagadnień społecznych nie tyl
ko w HHPy ale 1  w większości państw zachodnich, iffynikl badań o- 
plnxi publicznej rejestrowane są wg określonego schematu . na 
kartach perforowanych i taśmach magnetycznych, a następnie słu
żą do badań poszczególnych problemów.

Badania własne placówki koncentrują się na dwóch zagadnie- 
niaehJ opracowywaniu 1  udoskonalaniu systemu klasyfikacji w ce
lu właściwego ujęcia treści, formy i funkcji pytań ankietowych 
oraz na opracowywaniu i udoskonalaniu programów dla komputera, 
za pomocą którego informacje są opracowywane.

Placówka posiada aktualnie w swych zbiorach około 1 600 o- 
praoowanyoh ankiet, przy czym pojęciem "badań społecznych" ob
jęte są zarówno badania socjologiczne (badania postaw społecz
nych, przemian w świadomości, wpływów partii i organizacji po
litycznych, ruchów młodzieżowych), prawne i ekonomiczne, jak i 
badania rynku, reklamy, propagand^, badania funkcjonowania ad
ministracji Itp.

Archiwum korzysta z копфиЪега "Siemens" należącego do IMi- 
wersytetu w kolonii. Zatrudnia przy tym wysoko wykwalifikowa
nych specjalistów posiadających 2-letnie przeszkolenie w fir
mie Г Ш 1 w USA.

Bronls2taw Ługował, Janusz Saoh

WAŻNIEJSZE EEZEPIST lEAWlE DOTTCZĄCE DOKUMENTACJI 
I IHPOEMACJI HAUK)WEJ, TSCHNICZEBJ 3 EZOBOKICZHEJ

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. - karta praw i obowiązków 
nauczyciela (Dz.U. nr 16, poz. 114).

2. Eozporządzenie E a ^  Ministrów z dnia 27 kwietnia 197S roku 
w sprawie uposażenia nauczycieli 1  nauczycieli akademickich 
\Dz.U. nr 16, poz. 115).

3. Rozporządzenie Eadj Ministrów z dnia 27 kwie-snla 1972 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawia warunków i trybu prze—
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prowadzania przewodów dolrtorskioh 1  habilitacyjnych (Sz .Tj. 
nr 1 6 , poz. 1 1 6 ).

4. Boz2>orządzenie Bady Ministrów z dnia 8 maja 1972 r.w spra
wie i^s-awnień do przeprowadzania przewodów kwalifikacyj
nych na STanowisko docenta w wy^ieayoh szkołach artystycz
nych {Bz.n. nr IB, poz, 12B).

3. Bozporządzenie Ministra Eultury 1 Sztuki z dnia 4 kwietnia 
19 72 r. w sprawie administracji 1  gospodarki wyższych szkół 
artystycznych (Bz.U. nr 18, poz. 131).

6. Bozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 29 
kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowo- 
badawczych Instytutu Pedagogiki (Bz.U. nr 19, poz. 141).

7. Bozporządzenie Bady Ministrów z dnia 24 maja 1972 r. zmie
niające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników ad
ministracyjnych i obsługowych zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowo-wychowawczych (Bz.U. nr 21, poz.152).

8 . Bozporządzenie Ministra Bauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia pra
cowników naukowobadawczych Międzyuczelnianego Zakładu Ba
dać nad Szkolnictwem Wyższym (Bz.U. nr 21, poz. 156).

9. Bozporządzenie Bady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w 
sprawie utworzenia Instytutu kształcenia Bauczycieli (Bz.U. 
nr 24, poz. 172).

10. Bozporządzenie Bady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komite
tu Bormalizacji i Miar oraz zasad tworzenia i szczegółowe
go zakresu działania terenowych urzędów miar (Bz.U. nr 29, 
j)Oz. 204).

11. Bozporządzenie Bady Ministrów z dnia 17 czerwca 1972 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Bauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki (Bz.U. nr 31, poz. 213).

12. Bozporządzenie Bady Ministrów z dnia 17 czerwca 1972 r. w 
sprawie ustalenia organów, na które przechodzą niektóre 
sprawy należące dotychczas do właściwości Komitetu Baukl i 
Techniki oraz Przewodniczącego Komitetu Bauki 1 Techniki 
(Bz.U. nr 31, poz. 214),

13. Bozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z 
dnia 25 lipoa 1972 r. w sprawie ustalania podstawy wymiaru 
emerytur i rent dla nauczyoieli (Bz.U. nr 32, poz. 219'.
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14» Bozporządzenle Ministra Ргаозг, Płac 1 Sprats Soc^alnjrch z 
dnia 25 lipca 1972 r. w sprawie dodatków z tytnZu pracy 
nauczycielskiej do emerytur i rent Inwalidzkich (hz.IJ. nr 
3 2, poz. 2 2 0).

15. Bozporządzenle Bady Ministrów z dnia 1 1  sierpnia 1972 r. w 
sprawie utworzenia Akademii Spraw Wewnętrznych (Bz.U. nr 
34, poz, 233).

16. Bozporządzenle Bady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1972 r. w 
sprawie zaliczenia nauczycieli do pierwszej kategorii za
trudnienia (Bz.U. nr 35, poz. 241).

17. Bozporządzenle Bady Ministrów z dnia 9 września 1972 r. w 
sprawie zasad 1  stawek wynagradzania autorów oraz zawiera
nia i wykonywania umów wydawniczych o wydanie dzieł w for
mie książkowej (Bz.U. nr 40, poz. 259).

16. Bozporządzenle Prezesa Bady Ministrów z dnia 23 września 
19 72 r. zmieniające ro^orządzenie w sprawie zakresu i try
bu sprawowania nadzoru 1  kontroli przez organy kontroli pra
sy, publikacji 1 widowisk (Bz.U. nr 41, poz. 268).

19. Ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Bz.U. 
nr 43, poz. 272).

20. Bozporządzenle Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Jfauki, Szkol
nictwa Wyźezegc i Techniki z dnia 20 października 1972 r.
w sprawie rodzaju studiów prowadzonych przez Akademię Spraw 
Wewnętrznych (Bz.U. nr 46, poz. 294).

21. Uchwała Bady Ministrów nr 108 z dnia 26 kwietnia 1972 r. w 
sprawie przekształcenia Instytutu Bankowego Kultury Fizycz
nej w Instytut Turystyki (M.F. nr 26, poz. 146).

22. Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 14 kwietnia 
1972 r. zmieniające zarządzenie Ministra Oświaty w sprawie 
zasad i warunków prowadzenia niepaństwowyoh szkół i innych 
placówek oświatowo-wychowawczych (M.P. nr 28, poz.156).

23. Uchwała Bady Ministrów nr l6l z dnia 15 czerwca 1972 r. w 
sprawie utworzenia Instytutu Programów Szkolnych (M.P. nr 32, 
poz. 175).

24. Uchwała Bady Ministrów nr 162 z dnia 15 ozerwca 1972 roku w 
sprawie utworzenia Instytutu Kształcenia Zawodowego (M.P. nr 
32, poz. 176).
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27.

28.

25. Uchwała Eady Ministrów nr 163 z dnia 15 czerwca 1972 r. w 
sprawie utworzenia Instytutu Badań nad Młodzieżą (M.F. nr 
32, poz. 177).

26. Uchwała Bady Ministrów nr 178 z dnia 23 czerwca 1972 r. w 
sprawie utworzenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (M.P. 
nr 36, poz. 19 8 ).
Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 7 lipoa 
19 7 2 r. w sprawie zasad i trybu przydzielania nauczycielom 
dodatkowej powierzchni mieszkalnej (M.P. nr 38, poz. 210). 
Zarządzenie Ministra Hanki, Szkolnictwa Wyższego i Techni
ki z dnia 19 lipoa 1972 r. w sprawie ogólnych warunków za
wierania umów o prace badawcze i umów związanych z wdrożą— 
niem wyników tych prac oraz zasad wydawania zleceń przez 
jednostki nadrzędne (M.P. nr 40, poz. 219).

29. Zarządzenie Ministra Hanki, Szkolnictwa Wyższego i Techni
ki z dnia 19 llpca 1972 r. w sprawie sporządzania kalkula
cji wstępnej prac badawczych (M.P. nr 40, poz. 220).

30. Uchwała Rady Ministrów nr 218 z dnia 11 sierpnia 1972 r. w 
sprawie utworzenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji(M.P. 
nr 41, poz. 223).

31 - Zarządzenie Ministra Hanki , Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki z dnia 30 sierpnia 19 7 2 r. w sprawie bliższego okreś
lenia stopni naukowych i tytułów naukof^ch w zależności od 
dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, których te stopnie 
i tytuły dotyczą (M.P. nr 44, poz. 234).

32^ Zarządzenie Ministra Hanki, Szkolnictwa niższego i Techni
ki z dnia 30 sierpnia 1972 r. zmieniające zarządzenie w 
sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do 

, n^Lawania stopni naukowych (Bz.U. nr 44, poz. 235).
33. Zarządzenie Ministra Hanki, Szkolnictwa Wyższego i Techni

ki z dnia 16 sierpnia 19 7 2 r. w sprawie zasad i trybu przy
dzielania nauczycielom akademickim dodatkowej powierzchni 
mieszkalnej (M.P. nr 45, poz. 244).

34. Zarządzenie Ministra Hanki, Szkolnictwa Wyższego i Techni
ki z dnia 30 sierpnia 1972 r. w sprawie sposobu określania 
godzin obliczeniowych nauezyolell akademlckioh (M.P. nr 45, 
poz. 245).

35. Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techni
ki z dnia 30 sierpnia 1972 r. w sprawie zasad zaliczania
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do obowiązkowego wymiaru godzio nauczycieli ^aćemioicicfc 
zajęć dydaktycznych oraz w sprawie liczności grup stisden- 

^ ckich w szkołach wyższych podległych Ministrowi Hanki, 
Szkolnictwa (Ifyższego i Techniki nr tt5t poz. 246}*

36. Zarządzenie Ministra Haukl, Szkolnictwa Wyższego i Technx— 
ki z dnia 31 sierpnia 1972 r. w sprawie określenia arlopćw 
płatnych zaliczanych przy ustalaniu szczebla uposażenia za
sadniczego i awansowaniu do wyższego szczebla nauczycieli 
akademickich (M.F. nr 45, poz. 247).

37. Zarządzenie Ministra Haukl, Szkolnictwa Wyższego i Techni
ki z dnia 24 października 1972 r. w sprawie szczegółowych 
zasad przyznawania nauczycielom i^ademickim dodatku spe
cjalnego (M.P. nr 50, poz. 266).

38. Zarządzenie nr 20 Przewodniczącego komitetu Hanki i Tech
niki z dnia 28 marca 1972 r> w sprawie wykazu jednostek or
ganizacyjnych, w których mogą być zatrudnieni pracownicy 
naukowobadawczy (Hz.Urz. £H1T nr 3, poz. 5).

Zarządzenia Ministra Hanki Szkolnictwa Hyższego 1 Techniki;
39* <Hr ZO-1 z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie utworzenia w  Po

litechnice Szezecióskiej Podyplomowego Studium Ekonomiki 
Transportu (Sz.Urz. MHSzWiT nr 1, poz. 1).

40. Hr ZO-2 z dnia 19 kwietnia 1972 r. w sprawie utworzenia w 
Politechnice Harszawsklej Podyplomowego Studitun Eltictroma- 
szynowegc Przetwarzania Energii {Bz. Hrz. tHHSeWiT nr 
1 , poz. 2 ).

41. Hr ZO-3 z dnia 28 kwietnia 19 7 2 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Warszaw
skiej {Hz.Drz. MBSzWiT nr 1, poz. 3).

42. Hr ZO-4 z dnia 28 kwietnia 1972 r. w sprawie utworzenia w 
Wyższej Szkole Inżynierskiej w Ezeszowie Oddziału lotnicze
go vEż.№z. MHSzWiT nr 4. poz. 4).

43. Hr ZO-5 z dnia 29 kwiernla 1972 r, zmieniające zarządzenie 
w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Warszawskiej 
{Bz.Drz. MHSzWiT nr 1, poz. 5)*

44. Hr ZO-6 z dnia 3 maja 1972 r. w sprawie utworzenia w lyi- 
szej Szkole Pedagogicznej w Ezeszowie Podyplomowego Studium 
Filologii Eosyjskiej (Ez.Urz. MHSzWiT nr i, poz. 6'.
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45. Jfr 20-7 z dnia 10 maja 1972 г. w sprawie ttcworzenla w Uni
wersytecie Warszawskim w Warszawie - Podyplomowego Studlimt 
Edytorstwa (Uz.Urz. MWSzWiT nr 1, poz. 7).

46. Er ZO- 8  z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie utworzenia w Uni
wersytecie Warszawskim Podyplomowego Studium Arokeologil 
Pradziejowej i Wozesnośi^ednlowleoznej (Uz.Urz. UESzWiT nr 
1 , poz. 8 ).

47. Er ZC-9 z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie utworzenia w Wyż
szej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu - Podyplomowego Studixon 
Finansów 1 Baoliunkowośoi Przedsiębiorstw Przemysłowych (Uz. 
Urz. KHSzWlS nr 1y poz. 9).

46. Er ZC-10 z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie utworzenia w Wyż
szej Szkole Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu — 
Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej i Filologii Bosyj- 
skiej (Uz.Urz. MSzW17 nr i , poz. 10).

49> Er 20-26 z dnia 15 maja 1972 .r. w sprawie zmian organizacyj
nych w IMlwersyteoie Marii Curle-Skłodowskiej w Lublinie 
(Uz.Urz. iillSzWlT nr 1, poz. 11).

50. Er 20-12 z dnia 23 maja 1972 r. w sprawie zmian organizacyj- 
syoh w Wyższej Szkole Bolnlozej we №oclawiu (Uz.Urz.MESzWlf 
nr 4f poz. 1 2 ).

51. ^Er 20-15 z dnia 30 maja 19 7 2 r. w sprawie utworzenia w № 1 -
wersyteoie Wrocławskim im. Bole^awa Bieruta we Wrocławiu — 
Podyplomcnrego Studiimi Uziennlkarsko-Wydawniczego (Uz.Urz. 
MESzWiT nr 1, poz. 13'.

5 2 »*Er 2 0 - 16  z dnia 30 maja 1972 r. w sprawie zatwierdzenia
zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej Uniwer
sytetu Marli Curle-Skłodowskiej w Lublinie (Uz.Urz.MESzWlS! 
nr 1 , poz. 14).

53. Er 20-17 z dnia 30 maja 1972 r. w sprawie zmian orgaalzacyj- 
nyoh w Unlwere^eole Wrocławskim im. Bolesława Bieruta we 
Wrocławiu (Uz.Urz. MESzWl? nr 1̂  poz. 15).

54. Er 20-18 z dnia 30 maja 1972 r. w sprawie utworzmiia w Wyż
szej Szkole Pedagogicznej w Bzeszowie Podyplomowego Studium 
Pedagogicznego w zakresie organizacji i Larządzania Szkol
nictwem (Uz.Uirz. MSzWiT nr poz. 16),

55. Er 20-19 z dala 30 maja 1972 r. w sprawie zmian organizaeyj- 
nyoh w Uniweri^teola Łódzkim w Łodzi (Uz.Urz. MESzWi? nr 1 , 
poz. 17).
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56. Hr ZO—20 z dnls 30 Siaja 1972 r. zmieniające zarządzenie w 
sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warszawskim - Podyplomo
wego Studium Planowania i Zarządzania w Spółdzielczości Pra
cy (Pz.Orz. Ш З а И И  nr 1 , poz. 18).

57. Ur ZO-21 z dnia 9 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia w 
Politeołmioe Wrocławskiej Ośrodka Badać FrognostyoznychlBz. 
tirz. MNSzWiT nr 1, poz. 19).

58. Kr ZO-22 z dnia 9 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia w 
Wyższej Szkole Bolniczej we Wrocławiu Studium Podyplomowe
go w zakresie rolniczego użytkowania terenów zmeliorowanych 
(Bz.Urz. SIHSzWiT nr 1, poz. 20).

59. Br ZO-23 z dnia 9 czerwca 19 7 2 r. w sprawie zmian organiza- 
oyjnyob w Wyższej Szkole Bolnlczej w Erakowie (Bz.Urz. 
lOTSzWlT nr poz. 21).

60. Br ZO-24 z dnia 9 czerwca 1972 r. w sprawie zmian organiza
cyjnych w Wyższej Szkole Bolnlczej w Poznaniu (Bz. Urz. 
B/IBSzWiT nr 1, poz. 22).

61. Br ZO-13 z dnia 17 czerwca 1972 r- w sprawie utworzenia In
stytutu Uczelniano-Przemysłowego Bowyoh Konwersji Energii 
w Akademii Gómiozo-Eutnicze j im* Stanisława Staszica w 
Krakowie (Bz.Urz. MBSzWiT nr b  Poz. 23).

62. Br ZO-27 z dnia 23 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej im. 
W.Pstrowskiego w Gliwicach (Bz.Urz. ŁliSzWi? nr 1, poz. 24).

63. Br ZO-28 z dnia 30 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Krakowskiej 
(Bz.Urz. UKSzWlT nr 1 , poz. 25).

64. Br Z—& z dnia 19 czerwca 1972 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizaoyjnychf w których mogą hyó zatrudnieni pracownicy 
naukowo-badawczy (Bz.Urz. ISKSzWi? nr 3» poz. 28).

65. Br Z-8 z dnia 3 lipoa 1972 r. w sprawie wykazu jednostek, 
w których mogą być zatrudnieni pracownicy naukowobadawczy 
(Bz.Urz. BIBSzWiT nr 3, poz. 29).

66. Br Z-13 z dnia 15 sierpnia 19 7 2 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie ustalenia wykazu specjalności oraz określania mi
nistrów właściwych do wyznaczania jednostek organizacyjnycn 
uprawnionych do wydawania ocen i opinii i do ustanowienia 
rzeczoznawców (Bz.Urz. KKSzWi2 nr 3» poz. 30).
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67. Hr ZO-43 z dnia 7 sierpnia 1972 r. w sprawie zmian organi
zacyjnych w Wyższej SzJcole PeflagoglczneJ im. Powstańców 
Śląskich w Opolu (Pz.Urz. HlSzWil? nr poz. 33)>

6 8. Kr ZO-50 z dnia 7 września 1972 r. w sprawie utworzenia w 
Akademii Gómiczo-ButnlczeJ im. Stanisława Staszioa w Kra
kowie Podyplomowego Studium Hydrogeologii (Dz. IJrz. JESSzWlT 
nr 5, poz. 34).

69. Kr ZO-51 z dnia 7 września 1972 r. w sprawie utworzenia w 
Politechnice Łódzkiej Podyplomowego Studium Aparatów Elek
trycznych (Bz.Urz. MRSzBfiT nr 5» poz. 35).

70. Kr ZO-52 z dnia 7 września 1972 r. w sprawie utworzenia w 
Politechnice Gdańskiej Podyplomowego Studium Energetyki Jąd
rowej (Bz.Urz. KHSzWiT nr 5, poz. 3 6 \

71. Kr ZO-53 z dnia 7 września 1972 r. w sprawie utworzenia w 
Politeohnice Gdańskiej Podyplomowego Studium Architektury 
Okrętów i Portów (Bz.Urz. MKSzffiT nr 5i poz. 37'*.

72. Kr ZO-54 z dnia 7 września 1972 r. w sprawie utworzenia w 
Politeohnice Szczecińskiej Podyplomowego Studium Automaty
ki Okrętowej (Bz.Urz.-MKSzWiT nr 5, poz, 38).
Kr 20-55 z dnia 7 września 1972 r. w sprawie utworzenia w 
Uniwersytecie mikołaja Kopernika w Turuniu Podyplomowego 
Studium mtizeologioznego (Bz. Urz, MKSzWiS? nr 50, poz. 
39).
Kx 20-56 z dnia 7 września 1972 r. w sprawie zmian organi
zacyjnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Bz.Urz.

- SSNSzWiT nr 5« poz. 40).
75. Hr 20-57 z dnia 8 września 1972 r. w sprawie utworzenia w 

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Studium 
Podyplomowego: 1) użytkowania zmeliorowanych łąk i pastwisk, 
2) eksploatacji systemów i urządzeń melioracyjnych (Bz.Urz. 
MSzWiT nr 5f poz. 41).

76. Wr 20-58 z dnia 8 września 1972 r. w sprawie utworzenia 
międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w Wyższej Szkole 
HolnlozeJ we Wrocławiu (Bz.Urz. JSNSzWiT nr 5, poz.42).

77. Kr 20-59 z dnia 8 września 1972 r. w sprawie utworzenia w 
Wyższej Szkole BolniczeJ w Olsztynie Studium Podyplomowego 
w zakresie chemizacji rolnictwa (Bz. Urz. mKSzTiW nr 
5, poz. 43).

73

74
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78. Hr ZO—60 2 dnia 8 września 1972 г. w sprawie stmłrtnry or
ganizacyjnej Akademii Górniczo—Hutniczej im. Stanisława Star 
Szica w Krakowie (Hz.Orz. MSzWlT nr 5« poz. 44).

79. Br ZO—61 z dnia 12 września 1972 r. w sprawie utworzenia w 
Oniwersyteole Gdańskim w Gdańsku Podyplomowego Studium 
Hauk Politycznych (Dz.Orz. MFSzWiT nr 5, poz. 45'-

80. Br ZO-71 z dnia 18 września 1972 r. w sprawie utworzenia w 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Studium 
Podyplomowego w zakresie hodowli i żywienia zwierząt>»Dz.Urz. 
KIISzWiT nr 5, poz. 46).

Bożenna Matusiak
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DZIAMLEOŚd ЕЕАСОШ1 OBGAEIZACJI IKFOBMACJl BACEOWEJ 
О Е 1 Ш  РАЯ W KEAZOSrrB 
w lataob 1967-1972

Pracownia Organizacji Informacji Naukowej OPilN РАЯ w Kra
kowie istnieje od 1 grudnia 1967 r. Została ona utworzona z mtyś- 
lą o powiązaniu działalności Ośrodka z potrzebami informacyjny
mi szkół wyższych i placówek РАЯ z terenu Polski południowej.
W roku 1967 Ośrodek Pokumentaoji 'i Informacji Naukowej na mocy 
porozumienia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego i Sekre
tarza Naukowego PAN otrzymał fiuikoją placówki koordynującej dzia
łalność informacyjną w obu tyoh resortach. Pełnienie funkcji 
koordynatora, rozwijanie akcji szkoleniowej, opracowanie planów 
rozwoju sieci Informacyjnej w resortach, skupiających przeważa
jącą Ilość placówek naukowych i bibliotek naukowych kraju, wy
magało dokonania dokładnej analizy stanu infc3macji naukowej 
oraz utrzymania stałej, bezpośredniej łącznośol z placówkami In
formacyjnymi. Z planowanych- regionalnych pracowni ODllN, które 
mledy umożliwić wypełnianie powyższych zadań w terenie, do lis- 
toi>ada 1972 r. Istniała tylko jedna pracownia w Krakowie,zasią
giem swej działalności obejmująca także placówki informacyjne 
województw rzeszowskiego 1  katowiokiegc. Bozwój tej placówki pro
jektowano z rozmachem, niestety, w latach 19 68-1 9 7 1, nie mogła 
ona spełnić wszelkich, związanych z jej powołaniem nadziel.Skład 
osobowy pracowni wynosił zaledwie 2 osoby.

Zdajemy sobie sprawą, że lata 1968-1971 był to okres wyjąt
kowo trudny dla bibliotek 1  ośrodków informacji — nie nastąpiły 
żadne poważniejsze zmiany na lepsze ani w zakresie lokali, aniw 
ilości etatów, ani wyposażeniu placówek informacyjnych w nowo
czesny sprząt. Pcplero w 1972 roku krajowa sieć Informacji za
częła wychodzić z impasu. Zmienia sią też sytuacja Pracowni,
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która ma otrzymać pierwszy samodzielny lokal, a lięzba praocw- 
nikĆK zostanie znacznie zwiększona. Wzrasta też wyraźnie zapo
trzebowanie na wszelkiego rodzaju opracowania, przygotowywane 
przez zespół Pracowni.

A n a l i z a  d z i a ł a l n o ś c i  
i n i o r m a o y j n e j  p l a c ó w e k  ffOlSzW i PAW

p o ł u d n i o w e  jn a t e r e n i e  P o l s k i

Pierwszym zadaniem Pracowni było dokładne poznanie stanu 
sieci informacyjnej w trzech pcłudnlowych województwach.Po cśbwi*- 
li powołania Pracowni Ośrodek Pokumentacjl i Informacji Wauko- 
wej P M  dysponował jedynie nożnymi ^rawozdaniami z działalno
ści Informacyjnej placówek oraz luźnymi notatkami z wizyt
w niektórych większych zakładach naukowych PAH. Wszystkie te ma
teriały były niekompletne i nie dawały pełnego obrazu. Zwłaszcza 
wiedza o stanie informacji naukowej w szkołach wyższych, które 
przed 1967 rokiem nie były przedmiotem zainteresowania OPilir, 
wymagała grtmtownego uzupełnienia*

Mając na względzie nie tylko zgromadzenie danych statysty
cznych, lecz przede wszystkim konieczność nawiązania osobistych 
kontaktów z pracownikami informacji i potrzebę określenia spe
cyfiki działalności informacyjnej, istoty trudności w rozwijaniu 
tej działalności - różnych nieco w każdym większym środowisku 
naiłkowym - pracownicy Pracowni krakowskiej Ośrodka rozpoczęli 
cykl dłuższych wizyt w bibliotekach wyższych uczelni krakowa, 
Katowic, dllwiOj Częetoohowy 1 fizeszowa. W zależności od wielko
ści uoselni i jej biblioteki - wizyty takie trwały od 10 dc -2 
dni. loh efektem były raporty-o stanie służby informacyjnej i 
biblioteki głównej każdej iwzelni, a także analogiczne raporty 
o pedagogioznyeh bibliotekach-wojewódzkich Krakowa, Katowic,£ze- 
szowa. Kopie raportów wręczono dyrektorom bibliotek, oraz dyrek
cji 0Р1Ш. Całość materiałów jsst zgrornadzcma w Pracowni.

Wyniki tej akcji zostały opracowane i przedstawione na kon
ferencji bibliotek wyższych szkół Polski południowej w dniu 4 
listopada 1968 r. Beferat wygłoszonji na konferencji opublłkowa-
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уno następnie w Biuletynie О В Ю  PAK Dczestnlcy łconlerenoji, 

ajrektorzy bibliotek 1 pracownicy oddziałów informacji uznali 
przedstawiony przez Pracownię obraz sieci informacyjnej szkół 
wyższych za,zgodny z rzeczywistością.

Hajwaśniejsze cechy, charakteryzujące stan informacji nau
kowej w szkołach wyższych na terenie Polski południowej przed
stawiają się następująco:

1. różnorodność form organizacyjnych, różnorodność tenden
cji w stylu pracy informacyjnej, rozmaitość usług informacyj
nych świadczonych przez poszczególne hihlloteki uczelniane,

2. niejednolite tempo rozwoju informacji i różny stan za
awansowania jej rozwoju na terenie poszczególnych uczelni,

3. przewaga usług informacyjnych, świadczonych na doraźne 
zapotrzehowanle poszczególnych tiżytkowników na Informację zbio*' 
rewą, adresowaną, którą spełniają wydawnictwa informacyjne,

6. niedostateczny rozwój prac dokumentacyjnych [często o- 
graniczającyoh się do dokumentowania prac własnych uczelni),

5. hrak uczelnianej sieci Informacyjnej, ściśle uwarunkowa
ny niedostatecznym uporządkowaniem uczelnianej sieci bibliotek 
instytutowych l zakładowych,

6. poważne braki sprzętu reprografioznego w bibliotekach i 
ich uczelniach macierzystych,

7. brak teleksów w bibliotekach, niedostatek numerów tele
fonicznych, służących placówkom informacyjnym,

8» ogromne trudności lokalowe i etatowe hlhliotek, powedu- 
jącd słaby rozwój służby Informacyjnej i kształcenia studentów 
«  zakresie informacji naukowej.

Poza wykazaniem licznych potrzeb i braków ełnżhy informa
cyjnej stwierdzono również wiele oech pozytywnych; najistotniej- 
ssy-l^ł fakt, że służba informacyjna szkół wyższych skupia naj- 
keplej przygotowanych zawodowo bibliotekarzy, a jednocześnie 
żwladoiqyoh nleadekwatnoścl swojego wykształcenia oraz swoich 
KOzLiwOśoi dla sprostania narastającym potrzebom informacyjnym 
uczelni.

J.i£lohalik, Z.Skwamioka: Aktualne problemy informacji nau
kowej w bibliotekach szkół wyższych. "Biuletyn ODIIN PAK" 
1969 nr 1(14), s. 71-88.
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Si naśtąpne^ kolejncfścl opracowano w podobny Eposó^^ s-tan bi

bliotek i informacji naukowej w placówkach РАЗ na terenie trzech 
ftojewćdztw Polski południowej. Wymagało to przeprowadzenia wi
zyt w 27 zakładach naukowych. We wszystkich wizytowanych placów
kach rolę ośrodków informacji pełniły biblioteki, stanowiące Msć 
informacyjną Polskiej Akademii Hank w omawianym regionie. Podsit- 
feowanie tych sondaży opublikowano w  Biuletynie O P i H  PA5*^, a 
pełna dokumentacja stanu sieci informacyjnej, w postaci rapor
tów z odwiedzin poszczególnych placówek, znajduje się w Pracownł-

■f poTÓ-maniu z siecią bibliotek szkół wyżs^oh,plsMJÓwkl PAi 
prezentują inny styl pracy informacyjnej; mniejszy nacisk kładzie 
się na c^słi;^ indywidualnych u^tkcnmików, których zresztą mają 
nieporównywalnie mniej, natcmiiast wykonuje się więcej prac doku
mentacyjnych na użytek maclerzysty(^ zakładów папкшгусЬ. Wyglą
dałoby to może Interesująco, gdyby nie fakt, że warunki lokalowe, 
wyposażenie bibliotek, oraz stan opracowania zblmrów w  wielu za
kładach jest wysoce niewystarczający. Tym większa to strata, że 
biblioteki РАЖ są na ogół bardzo wyspecjalizowane, posiadają cen
ne księgozbiory, prowadzą dużą wymiotę zagranicz;^ bieżących wy
dawnictw. I2ożna by znależó daleko idące podoblMstwa w sytuacji 
bibliotek zakładowych РАЖ i bibliotek instytutów uczelnianych 
przed dzlesięcł<mia laty. 9 obu wypadkach o kształcie biblioteki i 
formach jej pracy decydowało kieroimi.ictwo instytutu. Często tra
dycje panujące w takich zamkniętych ze^>ołach naukowców były wsącz 
zgubne dla rozwoju informacji, a w wielu wypadkach cenny księgo
zbiór naukowy, pozbawiony stałego opiekuna, rozpływał się po pry
watnych szafirach pracowników naukowych. Blatego też słus^łe 
się stało, że w koócu tOiiegłego roku sieć bibliotek РАЖ została 
poddana nadzorowi Biblioteki Oddziału Krakowskiego РАЖ,która pie
czę nad j»szc^gólnymi księgozbiorami będzie sprawować w sposób 
podobny, jak biblioteka główna uczelni nad bibliotekami z^łado- 
wymi. Boprowadzi to niewątpliwie do ujedncllcraiia sytuacji bi
bliotek РАЖ i zabezpieczenia ich księgozbiorów, które stanowią 
pokaźny potraicjał Infozmiaoy jny 1 ^  cenną bazą dla rozwoju badań 
naiikcwycdi.

x)J.Bańkowska: Działalność bibliotek clacówek РАЖ południowej 3cH— 
skł. «biuletyn ODłlH РАЖ* 1971 шг 2tl9>, s. 68-79.
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Poznanie potrzeb Informaoyśnyoh regionu dopomogło Pracowni 
w organizacji szkoleń i właściwym ukierunkowaniu programu tych 
szkoleń, nie zostało jednak wykorzystane zgodnie z pierwotnym 
przeznaczeniem, to znaczy do organizacyjnego powiązania placó
wek informacyjnych w jednolitą sieć o dwustopniowej strukturze. 
Analiza stanu sieci nie objęła całej Polski, a klimat ogólny nie 
sprzyjał radykalnym reformom w sieci informacyjnej kraju. Fie 
można też było liczyć na jakiekolwiek poważniejsze inwestycje, 
niezbędne dla niektórych bibliotek szczególnie potrzebujących 
zmiany warunków.

r z i a ł a l n o ś ć  s z k o l e n i o w a

Fie mając wpływu na graieralne uwarunkowania niezadowalają
cego stanu informacji naukowej w regionie. Pracownia starała słą 
w zakresie swoich skrcMmych możliwości przyczynić się do popra
wy sytuacji. Fie dysponując funduszami, koniecznymi do jKilepsza- 
nia materialnej bazy informacji, można było jedynie pokusić się 
o rozwijanie "świadomości informacyjnej" bibliotekarzy, bieżne 
kontakty z nimi nawiązane w czasie wizyt i wywiadów w bibliote
kach pozwoliły ustalić listę tematów i podsunąć pewne pomysły me
todyczne, jak prowadzić szkolenia!, aby mogły one przynieść jak 
największą korzyść praktyczną.

¥ bibliotekach iiyższych uczelni istnieje od dawna duże zain
teresowanie teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami informa
cji naukowej oraz dążenie do uz\2pełniania kwalifikacji w tym za
kreślę. Wielu pracowników zdaje sobie sprawę z "zacofania infor
macyjnego" i anachroniczności stosowanych metod, a zwłaszcza na
rzędzi oodziennej pracy. Szkolenia są mile widziane także i dla
tego, że droga do awansu wiedzie poprzez egzaminy państwowe, do 
któryoh trudno przygotować się bez pomocy kursów.

Pierwszy kurs zorganizowany przez Pracownię w 1968 r,nie miał 
ambicji zbyt wygórowanych; był przeznaczony dla nie przeszkolo
nych jeszcze pracowników informacji, którzy nie mieli możliwości 
uczestniczenia w dwuletnich kursach, organizowanych przez Ośro
dek Dokumentacji i Informacji Faukowej PAF lub przez Centralny ki- 
stytut Informacji Faukowo—Technicznej i Ekonomicznej. Program o- 
bejmował zagadnienia organizacji sieci informacyjnej, terminolo-
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gię dolrainentaoSi 1 Infocrmaoji, podstawowe metody pracy informa
cyjnej, wstąpne wiadomości o nowszych technikach prac dokmen- 
tacyjnych. Wykładowcami hyli wybitni pracownicy infoiMao ji z te
renu Erakowa, a w zajęciach przeznaczono sporo miejsca na pre
zentację form pracy, uprawianych w poszczególnych oddziałach in- 
foarmaoji naukowej bibliotek kr^owskioh. Eurs ukończyło 30 osób^

Wychodząc z założenia, że szkolenia regionalne powinny zacho
wać charakter uzupełniający, do^onalący w zakresie azczegółowych 
zagadnień (nie dublując mechanicznie programów kursów centralnych) 
- następne szkolenie poświęcono w całości kartotekom obrzeżnie 
perforowanym- Ta technika pracy była w Krakowie prawie ziq>ełnie 
nie praktykowana, poza oddziałem informacji Biblioteki AGH 1 kil
koma ośrodkami branżowymi- Bie było też żadnych wzorów jak pro
wadzić szkolenia w tak ^sk i m  z^resie tematycznym. Położyliśmy 
więc nacisk na staranne przygotowanie ćwiczeń praktycznych. Za
mierzony efekt został osiągnięty: 28 kursantów ukończyło kurs z 
poczuciem, że w razie potrzeby potrafią samodzielnie zaprojekto
wać kartotekę obrzeżnie perforowaną.

Kastępne szkolenie (wrzesień 1971) poświęcono kilku temat<»D. 
Skupienie problematyki praktycznej (kartoteka przeziema 1 "Uni
term") i teoretycznej (języki deskryptorowe, tezaurusy.) w ramach 
jednotygodniowego szkolenia było nakazem chwili. Bważ^iśmy za 
konieczne jak najszybsze zapoznanie pracowników informacji z no
wymi tendencjami w dokumentacji, rezygnując nawet przy tym z 
ozerpanla tematu. Szkolenie to zgromadziło 26 uczestników. Nie
którzy z nich wyrażali pogląd, że nie będą mogli wiedzy o nowych 
językach i systemach Informaoyji^ob zastosować w praktyce zasado
wej, wobec faktu, że biblioteki ciągle jeszcze nie mogą uporać 
się z podstawowymi praoami przy cpraoowшliu zbiorów.

Stąd też s^rnlkła deoyzja poświęcenia następnego kursu prob
lemom od dawna srymagająoym pogłębienia, a związanym jak najbar
dziej z obecną praktyką służby informacyjnej. Kurs trwający od 2 
do 7 pażdzieimika 1972 r. w całości został poświęcony klaisyfikacji 
dokumentów. Zdasraliśmy sobie sprawę z bardzo nierównego poziomu 
opracowania katalogów rzeczowych bibliotek naukowych naszego śro- 
dosriska, z niedostatku kontaktów między pracosmikami różnych ka
talogów rzeczowych, a także z ciemnego siysiłku bibliotekarzy, 
którzy w każdym środowisku dorabiają się na własną rękę metody
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pracy, а ziierzadlco i systemów klasyf ikaoSl. Cbodziło nam o skon
taktowanie między sobą klagrfikatorów z dużym doświadczeniem i 
zaprezentowanie ich dorobku metodycznego kolegom mniej zaawan
sowanym. I31stego na kursie zorganizowanym w 1972 roku wykłada
li pracownicy katalogów rzeczowych Biblioteki Jagiellońskiej, 
Pedagogicznej Biblioteki wojewód^dej, bibliotek głównych AGH, 
Politechniki Krakowskiej J Akademii Fiedycznej. Prezentowali oni 
swoje katalogi rzeczowe, referując ich historię, stan obecny, 
szczególnie pomyślne i trafne rozwiązania, jak też trudności 
nikająoe przy rzeczowym opracowaniu konkretnego zbioiu. Przewi
dzianą w ramach zajęć dyskusja ujawniła liczne i nie dające się 
ad hoc rozstrzygnąć problemy. Pracownia wystąpiła więc z propo
zycją utworzenia stałego zespołu klasyfikatorów, który wspólnie 
wybrałby i przepracowałby bardziej skomplikowane zagadnienia M a 
sy fikać j i dokumentów.

Kurs ostatni spotkał się z największym zainteresowaniem śro
dowiska. Bezestniezyło w nim 45 pracowników bibliotek naukowych, 
przy czym liczba uczestników zestala z konieczności ogrsoiiczona.

łącznie we wszystkich kursach organiz<nvanych przez Pracownię 
wzięło udział 12 9 osób. Uczestnicy kursów rekrutotłali się z 43 
instytucji, w tym z 15 bibliotek szkół wyższych Polski południo
wej, z 21 zakładów РАЖ, z Biblioteki Oddziału РАЖ w Krakowie, z 
3 pedagogicznyoh bibliotek wojewódzkich oraz z Miejskiej Biblio
teki Publicznej w Erakowie.

Ponieważ szkolenia miały charakter dcskcmaląey, uzupełniają
cy, Zgłaszali się na nie z regały pracownicy z wyższym wyksztsdt— 
ceniem, często po bibliotekoznawstwie, w 10 wypadkach juz po eg- 
zeuainach na bibliotekarzy dyplomiwanyoh. Bieliozną 5-osobowągiu- 
pę stanowili pracownicy naukowi zwiadów РАЖ, pragnący ui^skać 
wiedzę o nowocze^ych n^todaeh prac dokmentaoyjnyoh.Skład osób 
zgłaszających się na kursy doskonalące świadczy o upowszechnia
jącej się świadomości, że dawniej zdobyte kwalifikacje dziś juz 
nie wystarczą. Zawód pr^ownlka informacji wymaga' tak samo per
manentnego doskonalenia, jak zawód lekarza, praraika, nauczycie
la i wiele innych zawodów.

P r a c e  i n s t r u k t a ż o w e
Uzupełnieniem kursów szkoleniowych jest ciągła praca instruk- 

cyjna na rzecz poszczególnych placówek regionu. Oczywiście nie



wszystkie placówki pctrrzebują instruktażu ze strom* Pracowni 
sEiektóre silne oddziały infonnaegi naiikowej bibliotek szkół 
wyższych same są ośrodkami szkolenia^ prowadzą praktyki stu
denckie z zakresu informacji uśokcwej oraz udzielają porad tnie j 
zaawansowanym w tej dziedzinie bibliotekom. Duże obciążenie o— 
bowiązkami wobec własnej uczelni nie pozwala im jednak na pla- 
nowó i szeroko rozwiniętą akcję Instrukcyjną wobec środowiska. 
Akcji takiej nie potrafiła też dostatecznie rozwinąć Pracownia 
Organizacji Informacji, oo jest zrozumiałe przy szczupłej obsa
dzie a w'ielu kierunkach działania, fiależy również zdawać sobie 
sprawę, że skuteczny instruktaż może być prowadzony tylko w o- 
parclu o własne doświadczenie i przykłady. Udzielaliśmy więc 
porad tylko w tym zakresie, który jest nam dobrze znany z prak
tyki: organizacja nowo powstającego ośrodka informacji, opraco
wanie alfabetyczne i rzeczowe zbiorów, prowadzenie kartotek ob— 
rzeźnie dziurkowanych, lektury w zakresie przygotowania się do 
egzaminu na dokumentalistę dyplomowanego. Zgłosiło się po pora
dy około 80 osób, w tym spora gin;^a naukowców zakładających na 
własny użytek kartoteki selekcyjne.

Pracownia będzie nadal rozwijać działalność instmkcyaną £ 
przygotowuje się do tego poprzez doskonalenie własnego warszta
tu Informacyjnego i ustawiczne doszkalanie własnych pracowników* 
Warsztat Informacyjny pracowni składa się obecnie z niewielkie
go księgozbioru, kartoteki bibliograficznej zagadnień informacji 
naukowej i bibliotekarstwa w  układzie Systematycznym,obejmującej 
materiał z czasopism polskich za lata 1951-1972, kartoteki ob- 
rzeżnie dziurkowanej o takiej samej problematyce opracowanej za 
okres 1960-1972^^. Я przygotowaniu znajduje się kartoteka aktów 
prawnych dotyczących instytucji naukowych 1 informacyjnych,opra
cowana na kartach "Uniterm’". Я najbliższej przyszłości rozpocz
niesz realizację centralnego katalogu wydawnlotw z zakresu infor
macji naukowej znajdujących się w  bibliotekach krakowskich 1 po
służymy się do rzeczowego opracowania tego katalogu kartami prze-

Szczegóły dotyczące tej kartoteki można znaleźć w artykule 
«.Bańkowskiej: kartoteka obrzeżnie dziurkowana: "Informacja 
naukowa i bibliotekarstwo". "Zagadnienia Informacji Uaukowej" 
1972 nr 1v20), s. 67-77.
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siernyai, zaopatrzonymi w basła "lezanrusa informacji nauŁo- 
wej"^ . Wypróbowanie we własnych pracach nowszych technik doku
mentacyjnych upoważnia do zajmowania określonego stanowiska w 
tej sprawie 1 do ewentualnego udzielania Instruktażu.

Osobnym zbiorem» któxy posług do udzielania pomcoy przygo
towującym się do egzaminu na dokumentalistę jest zbiór niezbęd
nych lektur i bibliografia adnotowana wszelkich ciekawszych pub
likacji» dotyczących zagadnled wchodzących w zakres egzaminu.

I n f o r m a c j a  o p l a c ó w k a c h  
i n f o r m a c y j n y c h  r e g i o n u

Pierwszy okres pracy poświęcony głównie analizie stanu bi
bliotek resortu MOiSzW i FAB uzmysłowił nam bardzo dobitnie»że 
nie ma bibliotek samowystarczalnych» działających w absolutnym 
oderwaniu od innych podobnych placówek. Hie ma róimież samowy
starczalnej sieci informacyjnej w  żadnym resorcie. Powiązania 
instytucjonalne między poszczególnymi resortowymi sieclaaii in
formacji są słabe» jednakżie czynnikiem wiążącym wszystkie ich 
placówki jest użytkownik. Nie interesują go zupełnie podziały 
resortowe, dąży on do uzyskania potrzebnych materiałów w 
miejscu zamieszkania, pragnąc tmlknąć długotanrałych procedur przy 
sprowadzaniu książek poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne. 
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych użytkowników wymaga w na
szej sytuacji przede wszystkim dokładnego zewidencjonowania i 
ujawnienia wszelkiob zasobów informacyjnych regionu. Dlatego u- 
ważaliśmy, że najpilniej potrzebnym podręcznym wydawnictwem re
gionalnym był tnfomator o bibliotekach i ośrodkach informacji. 
Opracowanie takiego informatora^^ zajęło wiele czasu»ale przy
niosło spodziewany efekt. Ze strony pracowników służby informa
cyjnej odebraliśmy wiele potwierdzeń jego przydatnośoi»własnie 
dlatego, że nie ogranicza sią do bibliotek tradycyjnie uznanych 
za naukowe, sLe wykazuje także zasoby bibliotek fachowych, jeże
li przedstawiają one jakąś aktualną wartość. Ujawniony potencjał

Xl)
Leska ]£., 
1972, ss.

Leski K. 
337.

fezaaorus informacji naukowej. Warszawa

Biblioteki i ośrodki informacji Ersdcowa i województwa 
kowskiego. Informator. Wrocław 1971, ss. 297.

kra-
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informac;jit7 samego miasta Krakowa okazał się liardzo pokaźnj, 
wyrażający się liczbą 7 035 000 Jednostek obliczeniowycłi zbio
rów. Hajwiększym zbiorem literatury naukowej okazały się być 
biblioteki szkół wyższych (A A57 000), następnie biblioteki i 
ośrodki informacji instytutów branżowych i zakładów pracy 
(1 122 000 jedn. obi.), potem biblioteki РАЖ (723 000 Jedn. 
obi.), biblioteki publiczne o księgozbiorach naukowytdi (228 000 
Jedn. obi.).

Pracownia Już przystąpiła do opracowania następnych wydaw
nictw informacyjnych dla potrzeb naiikl - poi^ślanych także Ja
ko informatory regionalne, a więc międzyresortowe.

I n n e  z a d a n i a  P r a c o w n i

Opisane foz*my pracy nie wyczerpują statutowy^ obowiązków 
Pracowni. Jednym z nich Jest prowadzenie prac naokowobadawozyc^ 
realizowanych indywidualnie przez członków Pracowni oraz ini
cjowanie i organizowanie badań zespołowych, dotyczących potrzeb 
informacyjnych regionu, a realizowanych przez pracowników bi
bliotek i ośrodków lnf<nrmacji.

PodeJmow£m.ie indywidualnych prac badawczych wypływa z ko
nieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy o złożonych i zmien
nych procesach informacyjnych, Jek i z konieczności różnokierun- 
kowej specjalizacji praooimików. Każdy z nich musi opanować dob
rze przynajmniej jeden zakres zagadnień, aby Pracownia mogła sku
tecznie pełnić funkcje nie tylko usługowe, ale także instrukoyj- 
ne i organizacyjne na rzecz środowiska. Ж1е możffliiy Jeszcze mówić 
o tesiatyce indywidualnych prac badawczych, ponieważ obecny zes
pół Pracowni rozpoczął działalność w  1972 r. V stanie zaawansowa
nym są Jedynie badania dotyczące użytkowania informacji naukowej 
przez doktorantów Krakowa. Kastępne przedsięwzięcia badawcze pra
cowników Pracowni będą także ukierunkowane na potrzeby 1 proble
my rozwoju informacji naukowej w regionie. Takie same założenia 
ma powołany przy Pracowni zespół badawczy, złożcmy z pracoimików 
bibliotek i ośrodków informacji, będący obecnie w stadium crga- 
nizaeji.

KozwóJ badań w zakresie informacji naukowej Jest postulowany 
nie tylko przez Ośrodek Sokumentaoji i Informacji Bankowej РАЖ.



-  154 -

EonleczBOŚć prowadzenia takiełi Ъадап widzą także władze tereno
we i dzie^ająca od rolni Krakowska Bada Banki i leobniki - mię- 
dzyresortowj porozuniewawcz; o r g m  koDrdynacsrjsar rozwodu nankl 
w regionie. Plany naukowe i usługowe Pracowni Bądą tikładane god
nie z planami i potrzebami całego środowiska krakowskiego») i o- 
ozywiśoie zgodnie z zadaniami 0Б11В PAB. Bowo i>owstająoe pracow
nie regionalne OPilB F M  w lublinie i Poznaniu (w przyszłości w 
innych większych ośrodkach naukowych) także będą uprawiać dzia
łalność badawczą obok szkoleniowej 1 usługowej w zakresie infor
macji dis swoich regionów.

Koniecznością w tym układzie staje się więc wyspecjalizowa
nie nie tylko poszczególnych pracowników, ale także i każdej pra
cowni terenowej. Dlatego też o planach badawczych krakowskiej 
Pracowni zadecyduje cstatecznie najbliższy okres koordynacji po
ziomej i pionowej.

W pewnej opozycji do planowo rozwijanych form pracy(choć nie 
w sprzeczności z charakterem Pracownik stawały różnorodne a pil
ne prace zlecane przez dyrekcję ODilB lub współpracujące insty
tucje. Były to prace przygotowawcze do ustawy o informacji nau
kowej, a także do projektów rozwoju ogólnokrajowej sieoi infor
macyjnej. Ba wniosek Biura Wydawnictw i Bibliotek P M  Pracownia 
brała -udział w zestawieniu listy potrzeb bibliotek E M  w zakre
sie wyposażenia technicznego. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol
skich - Oddział w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, Bibliote
ka P M  w Krakowie zalecały Pracowni przygotowanie odczytów na 
tematy związane z problemami informacji naukowej w regionie.Pra- 
cownicy Pracowni prowadzili kilkakrotnie wykłady z zakresu kar
totek Obrzeżnie perforowanych na ogólnopolskich kursach organi
zowanych przez OBilB P M .  Zapotrzebowanie na działalność odczy
tową wzrasta, a także pojawiają się nowe oferty współpracy ciąg
łej w zakresie doskonalenia metod pracy informacyjnej, zgłaszane 
przez różne instytttoje naukowe, ostatnio np. przez Instytut His
torii Uniwersytetu Jagiellońskiego* Otrzymanie tych więzi z re- 
gltaiem jest sprawą pierwszorzędnej wagi, której w przyszłych pla
nach poświęcimy sporo miejsca. Plany działalności Pracowni w o- 
beonle zmienionym, korzystniejszym układzie (5-osohowa obsada' 
Pracowni, uzyskanie pierwszego samodzielnego lokalu) ulegają zna
cznemu rozbudowaniu, ale zostaną opublikowane dopiero po uzyska-
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niu ostatecznej E^cceptśojiizarówno ze strony dyrekcji OBilK P M  
jak 1 współpracującycb. z nim instytucji regionalnycb.

Zofia Skwarnicka

V EIĘDZY11AE0II0'?A łfAHADA BESPEETÓW KRAJÓW SOCJAŁISflCZmrCH 
W DZISDZIiriB KAroOWEJ IBPORMACJI KSBYCZHEJ

W dniach 25—29 czerwca 1972 r. odbyła się w Warszawie ko
lejna narada ekspertów krajów sec jalistycznych w dziedzinie nau
kowej informacji medycznej. Udział w niej wzięło 20 osób, przed
stawicieli ministerstw zdrowia i ośrodków dokumentacji medycznej 
z Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Ш Ш ,  Polski, ffęgier, Związku 
Badzieckiego i Jugosławii. Gospodarzami narady byli przedstawi
ciele Głównej Biblioteki Lekarskiej: prcf. dr Feliks STldy-Wirski, 
mgr Wiktor Śnieguoki, mgr Wiesława Tylmaib-Gądek i doc.dr Leszek 
lamysłowski.

W toku obrad wygłoszono następujące referaty;
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał IV Międzynarodowej Kana

dy Ekspertów, która odbyła się w Berlinie w dniach 25—27 maja 
1972 r.

2. Główne zasady budowy i działalności zautomatyzowanego sy
stemu naukowej informacji medycznej WBIIKI IWszechzwiązkowy Вгш- 
kowobadawozy Instytut Medycznej i Medykotechnicznej Informacji)
i niektóre zagadnienia współpracy krajów socjalistycznych w dzie
dzinie usług Informacyjnych z zastosowaniem komputerów.

3. Organizacja 1 zastosowanie komputerów w naidcowej informa
cji medycznej na Kubie.

4> Wpływ współczesnej technologii na podstawy tworzenia no
wych pomieszczeń bibliotecznych i ośrodków naiakowej informacji.

5. Rewizja i dalsze doskonalenie systeinu Ж 0  w dziedzinie 
naidE medycznych.

6. Zastosowanie mikrofilmów w naidcowej informacji medycznej.
7. Podstawy organizacji zasobów informacji i wykorzystania 

zasobów- bibliotecznych dla celów informacyjnych.
8. Organizacja i wykors^stanle zasobów informacji w nauko

wej informacji medycznej w Łotewskiej SBR.
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Sŝ  Aaradeie stwierdeono, że « ciągu ostatniego rokn^po Na
radzie B e r l i d a k i e z n a c z n i e  zacieśniły sią kontakty instytu
tów 1 ośrodków informacji medycznej krajów socjalistycznych,.

Zostały zawarte dwustronne umowy z Wszechzwiązkowym Nauko- 
wobadawczym Instytutem Medycznej i Medykotecłmlcznej Informacji 
(WHIIIII) w Moskwie przez instytuty i ośrodki informacji medycz
nej Kuby i БШ>. Przedstawiciele krajów socjalistycznych (Eubyj 
ITHP, Polski i Bułgarii) zapoznali się z działalnością Wszech- 
związkowego Haukewobadawczego Instytutu Medycznej i Medykotech- 
nicznej Informacji, uzyskali materiały szkoleniowe i metodyczne. 
Przedstawiciele Euby i Bułgarii poznali również działalność re
publikańskich ośrodków informacji Łotwy i Uzbekistanu.

Zacieśniły się dwustronne kontakty w zakresie wymiany mate
riałów między W I IMI a Węgrami, Bumunią i Czechosłowacją. Nawią
zano kontakty navQcowe z Mongolską Bepubliką budową. Ośrodek koor
dynujący WKIIMI przesyłał do Wietn^su wszystkie swoje publikacje 
z zakresu informacji.

Zost^y zaawansowane prace w zakresie wykor^stania kompute
rów do przygotowania, gromadzenia, wyszukiwania i wydawania nau
kowej informacji medycznej. WNIIMJ przygotował też sposoby wpro
wadzenia w pamięć komputera informacji bibliograficznej z kra
jów socjalistycznych.

Natomiast nie zostały sfiziallzowane konkretne postanowienia 
Narady Berlińskiej dotyczące;

a) opracowania tezaurusa medycznego,
b) opracowania wykazu czasopism medycznych krajów socjalisty

cznych,
e) opracowania wykazu Instytutów i ośrodków naukowej informa

cji medycznej krajów socjalistycznych,
d) opracowania podręcznika dotyczącego przygotowania i pod

wyższania kwalifikacji pracowników informacji w krajach 
socjalistycznych.

Por. Adynoweki T.; Narada ekspertów krajów socjalistycznych-w 
dziedzinie naukowej informacji medycznej."Biuletyn Głównej Bi
blioteki Medycznej" E.,EX;1971 nr 9, s. 529-531.



- 157 -

Я wynlkn V Вагайу tiebiralono;
- n;dać wykaz ozasoplsm medyozpych Serajów soc^allstyczaayoh do 

1 Ш1 1972 p.,
- wydać wykaz instytutów i ośsrodków informacji naukowej medycz

nej krajów 800jalistyczayck w nakładzie 500 egzemplarzy - do 
koćoa 1972 r.,

- rozesłać podrącznik dotyczący naakowycb planów i programów w 
dziedzinie naukowej informacji medycznej - do 31 Till 1972 x.,

- dopracować tezatirus medyczny у
- zorganizować komisją do opracowania i wprowadzenia w paniiąć 

komputera materiałów informacyjnych.
Zaproponowano 4 możliwe fermy współpracy krajów socjalisty

cznych w zakresie skompiiterowanej informacji medycznej,zależnie 
od warunków i stopnia rozwoju ich bazy technicznej.

Postanowiono zalecić ministrom zdrowia krajów socjalistycz
nych rozpatrzenie możliwości stworzenia jednego skomputeryzowa
nego systemu informacji medycznej, a ośrodkowi fco<n:dynująoemu - 
opracowanie jednej metodyki mikrofilmowania w pracach bibliote
cznych i dokumentacyjnych.

Ponadto postanowiono.:
- dążyć do organizowania corocznych sympozjów specjalistów w za^ 

kresie wąskich zagadnieó naukowej informacji medycznej (pracow
ników bibliotek, ośrodków Informacji, specjalistów-elektronł- 
kćw, programistów itp.),

- kontynuować prace nad badaniem i zastosowaniem ТШЗ w błblicte- 
kach medycznych,

- rozwijać nadal współpracą ośrodków informacji naukowej krajów 
socjalistycznych,
następną naradą zorganizować w Pradze.

Kateriały z Baredy zostały wydane staraniem Głównej Bibliote
ki lekarskiej w nakładzie 50 egzemplarzy, w języku rosyjskim.

1.0.
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«РЕАСА MEDYCZBEGO ОЙЕОША ПГРОШАСЛ BATJKOWEJ"

W dnlaob 4-6 grudnia 1972 roku odbjrło Bię w Barszavle ko
lejne seminarium zorganizowane przez Zakład Informacji Banko
wej Centrum Medsrcznego Esztalcenla Podyplomowego pt. Praca me
dycznego ośrodka informacji 'naukowej. Udział w seminarium wzię
ło ponad 20 овоЪ zgłoszonych z terenu całej Polekl.Część z nich 
hyła stałymi uczestnikami kursów Zakładu Informacji Bankowej 
CI.'EPy część zaś po raz pierwszy wzięła w nich udział. Bśród o- 
beonyeh byli lekarze i przedetawiciele innych zawodów zatrudnie
ni w placówkach medycznych, interesujący się informacją medycz
ną.

Zajęcia odbywały się w Bomu Baukl j. w Głównej Bibliotece Le
karskiej w Barszawie. Burs obejmował następujące prelekcje i de
monstracje;
1. Cele i zadania medycznego ośrodka informacji naukowej Cdr 

A.Łeligdowlcz).
2. Metody pracy 1 doświadczenia Zakładu Informacji Kaukowej 

(mgr J.Groohowlak).
3. Badania potrzeb użytkowników informacji naukowej (dr A.Do- 

roba).
4. Informacja naukowa w Bibliotece Akademii Medycznej we Wroc

ławiu - (dr Ł.Barg).
5. Organizacja ośrodka informacji technicznej i ekonomicznej na 

przykładzie 0ГЕБ Biura Planowania Bozwoju Warszawy (mgr E. 
Sosnowska).

6. Dostarczanie informacji naukowej lekarzom praktykom (dr T.Ady- 
now^ci).

7. Założenia i realizacje naukowej informacji medycznej w  skali 
międzynarodowej i krajowej (prof, dr P.Wldy-Blrski).

8. Struktura organizacyjna Głównej Biblioteki Lekarskiej jako 
centralnej biblioteki specjalizowanej 1 centrum naukowej in
formacji medycznej (mgr W.śnlegueki).

S« Udostępnianie, katalog i informacja zamiejscowa (mgr Z.Poma- 
nowska).

10. Polska bibliografia lekarska. Słownik haseł - załośenia me
todyczne i realizacja (mgr L.Eyll),
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11. Bemonstrao^a środków teolmiczt>;yОН w zakresie mechanizacji 
i automatyzaoji pracy bibliotecznej i informacyjnej (E.Or- 
llńeka).

12. 0 niektórych zastosowaniach automatyzacji dla potrzeb In
formacji naukowej (doo. Z.Majewski).

13. Metody malej informatyki (S.Zadrośny).
14. Przegląd wybranych technik reprcgrafioznyoh w zastosowaniu 

dla dokumentacji 1 informacji naukowej (Ini. Z.Klawender).
15. Film pt. "nowoczesne środki kopiowania i powielania". 

Beferenoi i dyskutanci podkreślali doniosłość znajomości po
trzeb u^tkowników dla większej efektywności pracy ośrodka. 
Stwierdzali konieczność powstawania wysoko specjaUzowanych o- 
środków informacji wychodząc z założenia, że ośrodek nie specja
lizowany nie będzie tak zorientowany w piśmiennictwie jak nau
kowiec—spec jalista, a zatem nie będzie mógł spełnić swojego za
dania. Sprowadzili to do hasła "bez specjalizacji nie ma infor
macji". Duże zainteresowanie wzbudziły prace Głównej Biblioteki 
lekarskiej nad nową wersją słownika haseł z dziedziny medycyny i 
nauk pokrewnych; poruszano sprawę oparcia się w klasyfikacji na 
terminologii łacińskiej lub angielskiej. Lekarzy praktyków in
teresowała sprawa zunifikowania historii chorób w skali ogólno
krajowej 1 stworzenia centralnego systemu dokumentacji medycz
nej, zawierającego oprócz danych literaturowych również infor
mację statystyczną 1 faktograficzną oraz Informację o działalno
ści placówek medyozny<dx.

Duże uznanie wzbudziła działalność i wyposażenie pracowni re- 
prografioznej Głównej Biblioteki Lekarskiej (Eank-Xerox, Optima 
1 In.), zastanawiało natomiast zróżnicowanie opłat za usługi kse
rograficzne w skali krajowej. 0 dyskusji nt. mechanizacji prac 
informacyjnych uznano niezbędność równoległego stosowania dużej 
i małej mechanizacji, gdyż każda z nich spełnia odmianne zadania 
dla różnych użytkowników. Dyskutowano również sprawę szkolenia 1 
finansowania pracowników informaoji oiaz reprografii.

T.O.




