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PRZEDMOWA 
DO WYDANIA POLSKIEGO

Oddajemy do rąk polskich czytelników przekład drugiego wyda
nia książki Davida Nicholasa Assessing information needs : tools, 
techniques and concepts for the Internet age^.

Problematyka użytkowników informacji, ich potrzeb i badań 
mimo jej fundamentalnego znaczenia dla praktyki nie jest odpo
wiednio reprezentowana w piśmiennictwie. Szczyt zainteresowania 
użytkownikami informacji przypadł w Polsce na drugą połowę lat 
siedemdziesiątych i początek lat osiemdziesiątych. Problematykę tę 
badano między innymi w kierowanym przez Jerzego Szwalbego Za
kładzie Badania Potrzeb Użytkowników i Efektywności Informacji 
Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Uka
zały się wówczas liczne publikacje (głównie artykuły w czasopismach 
naukowych i fachowych) poświęcone problematyce użytkowników 
i ich potrzeb. Czekano jednak na podręcznik, który ująłby tę pro
blematykę wszechstronnie, systematycznie i przystępnie. Ostatnie 
lata mijają pod znakiem lawinowej komputeryzacji i „internetyzacji” 
bibliotek oraz miejsc pracy i domów. Towarzyszy jej pogłębiający 
się rozdźwięk między stopniem rozwoju kultury technicznej a jako
ścią obsługi i poziomem usatysfakcjonowania „klientów” . Wszystko 
to sprawia, że problematyka użytkowników i ich potrzeb nie tylko 
przeżywa swój renesans, ale nabiera wyjątkowego znaczenia, sta
jąc się jednym z ważniejszych i pilniejszych problemów do rozwią
zania. Szczególne zapotrzebowanie na podręcznik istnieje obecnie 
w szkołach kształcących w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej zarówno na poziomie wyższym, jak i policealnym. Wie-

^D avid Nicholas: Assessing informaiion needs : tools, techniques and concepts fo r  
the Internet age. -  2nd. ed. -  Londyn : Aslib, 2000. (Know How Gviides).



dza о użytkowniku, umiejętność wspólnego z użytkownikiem roz
wiązywania jego problemów, nawiązywania z nim kontaktu oraz wy
chodzenia mu naprzeciw, to fundamenty, bez których trudno bez
piecznie uprawiać i perspektywicznie planować jakąkolwiek prak
tykę biblioteczno-informacyjną. Jedynym wiarygodnym sprawdzia
nem sensu i właściwego wymiaru wielu podejmowanych prac te
oretycznych i działań praktycznych są użytkownicy i prawidłowo 
zidentyfikowane ich potrzeby.

Mam nadzieję, że książka Ocena potrzeb informacyjnych w dobie 
Internetu: idee, metody, środki stanie się interesującą i wartościową 
lekturą zarówno dla bibliotekarzy, jak i przedstawicieli innych in
formacyjnych zawodów, choćby tylko dzięki uświadomieniu im wagi 
i rangi problematyki użytkowników. Autor książki, wieloletni wy
kładowca bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na uczelniach 
brytyjskich, znany między innymi z licznych publikacji poświęco
nych dziennikarzom jako jednej z kategorii użytkowników, kieruje 
obecnie odpowiednikiem polskich instytutów informacji naukowej 
(Department of Information Science, City University, Londyn). Jest 
też dyrektorem zespołu badawczego prowadzącego studia nad In
ternetem (Internet Studies Research Group). Jego zainteresowania 
naukowe i dydaktyczne mieszczą się w sferze badań użytkowników, 
bibliometrii oraz wzajemnych związków informacji i mediów.

Mając na uwadze w miarę kompleksowe i przystępne ujęcie pro
blematyki książki, jej podstawowe zastosowanie widzę w dydaktyce. 
Tłumaczenie, którego współautorką jest dr Małgorzata Kisilowska 
z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uni
wersytetu Warszawskiego, zostało przygotowane z myślą, że będzie 
służyło jako podręcznik do nauczania przedmiotu Użytkownicy in
formacji, którego program został opracowany w Instytucie w ramach 
programu Tempus JEP 12165-97 przez Jadwigę Woźniak we współ
pracy z Davidem Nicholasem.

Tłumacząc, starałyśmy się zachować specyficzny klimat językowy 
oryginału oraz pewną potoczność stylu. Mamy nadzieję, że czy
telnicy zaakceptują też przynajmniej niektóre z zaproponowanych 
przez nas polskich odpowiedników terminów angielskich.

Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się 
do powstania i opublikowania tłumaczenia, a zwłaszcza autorowi 
książki, profesorowi Davidowi Nicholasowi, i jej pierwszemu wy
dawcy -  Aslib, The Association for Information Management and 
Information Management International, za rezygnację z przysługu
jących im korzyści finansowych.

Jadwiga Woźniak



WPROWADZENIE

Książka jest prezentacją metody usystematyzowanego identyfi
kowania, oceniania i porównywania potrzeb informacyjnych. Celem 
tej metody jest dostarczanie wysoWej jakości, znormalizowanych 
i ustrukturalizowanych danych, które można rutynowo wykorzysty
wać w projektowaniu, ocenianiu i audycie takich systemów infor
macyjno-wyszukiwawczych jak Internet, biblioteki, publicznie do
stępne katalogi online (OPAC) i komercyjne serwisy online. Myślą 
przewodnią książki jest przekonanie, że na informacyjnym „Dzikim 
Zachodzie” , na którym wszyscy się znaleźliśmy, istnieje ogromne ry
zyko wymknięcia się systemów informacyjnych spod kontroli, tj. ich 
funkcjonowania „nieskrępowanego” użytkownikami (finalnymi). Wi
doczne są już tego symptomy: krytykowanie systemów informacyj
nych -  dobrym przykładem jest tu  Internet -  jest postrzegane jako 
niestosowne politycznie i edukacyjnie. W książce zawarta jest wiedza 
o tym, co należy zrobić, by pozornie proste choć w istocie coraz bar
dziej skomplikowane systemy informacyjne znalazły się tam , gdzie 
jest ich miejsce -  w obszarze badań potrzeb użytkowników, za użyt
kownikiem a nie przed nim. Choć zabrzmi to jak ironia, uważam, że 
w nowym tysiącleciu to właśnie Internet wymusi przesunięcie zain
teresowania potrzebami informacyjnymi na czoło programu badań 
nad informacją. Optymizmem napawa dyskusja o paszporcie infor
macyjnym, mającym ułatwiać podróże w cyberprzestrzeni, bo bez 
indywidualnego oszacowania potrzeb informacyjnych paszporty te 
nie spełnią swojego zadania. Z kolei bez nich, lub czegoś równorzęd
nego, grozi nam przyszłość informacyjna bliska Orwellowskiej wizji 
świata.



Jakkolwiek książka prezentuje najważniejsze zasady i schemat 
oceny potrzeb, nie jest pracą teoretyczną, których jest o wiele za 
dużo. To, co w niej się proponuje zostało oparte na solidnych pod
stawach wyników badania setek ludzi i korzystania przez nich z sy
stemów informacyjnych. Badania te, realizowane przez ponad 20 
lat, w przeważającej większości były finansowane przez British Li
brary. Objęto nimi naukowców, dziennikarzy, polityków, pracowni
ków społecznych, brokerów giełdowych, pracowników uczelni i inne 
kategorie osób. Zbadano biblioteki, publicznie dostępne katalogi on
line, CD-ROM-y, komercyjne serwisy online i Internet. Właśnie na 
podstawie badań tych różnorodnych systemów i grup użytkowników 
oraz wywiadów dotyczących potrzeb informacyjnych przeprowadzo
nych na licznych „królikach doświadczalnych” podczas zajęć ze stu
dentami można stwierdzić, że książka i prezentowany w niej schemat 
oceny uzyskały swe praktyczne i studyjne uzasadnienie.

Książka składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy wyjaśnia, dla
czego ocenianie potrzeb informacyjnych jest tak ważne dla profesjo- 
nahstów, konsumentów, placówek i systemów informacji. Rozdział 
drugi definiuje i wyodrębnia obszar, w którym zlokalizowano proces 
informacyjny. Przedstawiono w nim kolejno różne etapy procesu po
szukiwania i znajdowania informacji -  od potrzeby do wykorzystania 
(konsumpcji). Zdefiniowano tu i omówiono kluczowe terminy zwią
zane z badaniem użytkowania informacji, nie dla pedanterii, lecz po 
to, by klarownie pokazać, co jest badane. Rozdział trzeci -  z wielu 
różnych względów zasadniczy -  przedstawia główne charakterystyki 
potrzeb. Ogółem wyróżniono i opisano 11 cech: przedmiot (temat), 
funkcja, istota (natura), poziom intelektualny, punkt widzenia, ilość, 
jakość, aktualność, tempo dostarczenia informacji, miejsce publika
cji czy powstania informacji, przetworzenie i sposób podania infor
macji („opakowanie”). Rozdział czwarty bada przeszkody, na które 
napotykają ludzie, próbujący zaspokoić swoje potrzeby informacyjne 
oraz to, co ich krępuje w trakcie poszukiwania informacji. Rozdział 
piąty ma charakter odmienny od wcześniejszych. Jest on przeglądem 
metod zbierania danych adresowanym do tych, którzy chcieliby sami 
przeprowadzić badanie potrzeb użytkowników lub zrozumieć znacze
nie poszczególnych rodzajów badań potrzeb użytkowników. Książkę 
kończą uwagi na tem at przyszłości informacji.



Rozdział pierwszy

c o  PRZEMAWIA 
ZA OCENIANIEM POTRZEB 

INFORMACYJNYCH?

Główną przyczyną podejmowania badań potrzeb użytlcowników 
jest cłiyba to, że zaniecłiano icłi w przeszłości, co sprawiło, iż za
wód pracownilta informacji nie ulcształtował się właściwie. Pozostaje 
on w tyle za innymi pod względem wynagrodzeń, warunków pracy, 
statusu i satysfakcji, zarówno pracowników, jak i klientów infor
macji. Wiele jego „okrętów flagowycłi” , jak na przykład biblioteki 
publiczne, miotanycłi siłą liuraganowego wiatru wywołanego przez 
Internet płynie prosto na rafy. I cłiociaż bardzo nowoczesne systemy 
informacyjne „zdobią” biblioteki i placówki informacji, to nada^nie 
stosuje się w nich aktualnycłi i efektywnych metod zarządzania, mo
gących zagwarimtówac,” że system te" dOBtarcząnffźytkowiiikoffi to, 
czego oni chicą i p o trze łra^ “PDwied5f6tue“ że Mększość śystemo^^ 
fofiftacyjnych „uwolttił^się” od badań użytkowników i rzadko trak
tuje zbieranie informacji na tem at potrzeb użytkowników czy choćby 
użytkowania przez nich informacji jako wyzwanie, byłoby zapewne 
przesadą, ale niewielką. Rzadko kiedy przy projektowaniu i ocenie 
działania systemów informacyjnych, takich jak Intranet, biblioteki, 
OPAC-i, serwisy online, uwzględnia się wartościowe dane. A właści
wie dlaczego by to  robić? Czyżby ktokolwiek wątpił, że biblioteki, 
bibliotekarze, placówki informacyjne i bazy danych istnieją tylko po 
to, żeby służyć użytkownikom, zaspokajając ich potrzeby?

Zaniedbania wobec użytkowników charakteryzuje sześć następu
jących cech:



(1) nadal wielu (dość znaczących) pracowników informacji uważa, 
że nie ma potrzeby zapoznawania się z opinią użytkowników w spra
wach (ich zdaniem) zawodowych;

(2) pracownicy informacji mają skłonność do troszczenia się bar
dziej o systemy informacyjne niż o użytkowników;

(3) plagą zawodu jest brak elastyczności i umiejętności komuni
kacyjnych, co nie sprzyja związkom z użytkownikami;

(4) w tych ciężkich dla budżetu czasach trudno byłoby uzasadnić 
wydatki związane z pozyskiwaniem danych o potrzebach;

(5) nie m a standardu, powszechnie przyjętego schematu bada
nia potrzeb informacyjnych -  czegoś, co w odczuciu pracowników 
informacji pozwoliłoby wyrwać się z dotychczasowej pułapki;

(6) zbieranie danych jest po prostu trudne.

„WIERZCIE NAM, NIEWIELE PRZEMAWIA 
ZA BADANIEM POTRZEB INFORMACYJNYCH”

Trudno uwierzyć, ale istnieje „szkoła myślenia” opierająca się na 
przekonaniu, że niewiele przemawia za badaniem użytkowników, bo 
przecież oni sami nie wiedzą, o czym mówią. Po co ich pytać, lepiej 
w ogóle o tym zapomnieć i zaufać profesjonalnemu osądowi. Po
słuchajcie tylko następujących słów: jest coś z absurdu w nieustan
nym znajdowaniu przyjemności w wychodzeniu naprzeciw potrzebom 
użytkowników -  badanie potrzeb sprawia, że w rezultacie pojawia się 
coś gorszego zamiast lepszego [Słiinebourne 1980]. Istotą tej wypo
wiedzi jest zatem przekonanie, że to, co jest pierwsze, jest też najlep
sze i tylko pozostaje przekonać o tym użytkowników. Shinebourne 
znalazł nieoczekiwanego sprzymierzeńca w Croninie [Cronin 1981], 
który wprawdzie stwierdził, że badania użytkowników są na ogół bar
dzo dobrym pomysłem^ ale też miał wątpliwości co do ich praktycz
nej wartości: bez wątpienia piękny sentyment, ale dla sentymentów 
nie zawsze jest miejsce w świecie kupna i sprzedaży. Macie pełne 
prawo zapytać: co pracownicy informacji wiedzą o kupnie i sprze
daży? Tym bardziej, że handel rzeczywiście troszczy się o to, żeby 
być bliżej klienta. I chociaż dziś już nie spotyka się, przynajmniej 
w druku, takich opinii jak ta  Cronina (uważa się je za politycznie nie
poprawne), to  postawy będące efektem podobnego myślenia nadal 
są obecne wśród pracowników informacji. Prawdę powiedziawszy, 
w wypowiedziach można zauważyć delikatną zmianę, będącą wy
razem politycznej poprawności i szybko zmieniających się czasów.



Obecnie mówi się, że badania potrzeb informacyjnych są niemożliwe, 
ponieważ ludzie nie wiedzą, kim są i nie potrafią przewidzieć kim 
będą. Bez względu na to w jakie słowa ubrane, postawy takie mają 
destrukcyjny wpływ na nowe pokolenia pracowników informacji.

ZAWÓD NASTAWIONY NA SYSTEMY

Zawód pracownika informacji przede wszystkim nastawiony jest 
na systemy. Cłiarakteryzuje go skupianie uwagi na przetwarzaniu 
i przecłiowywaniu informacji oraz, na ogół, zaniedbywanie użytkow
nika. Panuje tu  obsesyjna wręcz fascynacja potężnymi, najnowocześ
niejszymi systemami, bez względu na icłi faktyczną przydatność dla 
użytkowników. Kiedy taki system zostanie pozyskany, korzysta się 
z niego (bez żadnej oceny ze strony użytkowników) aż do pojawie
nia się następnego -  silniejszego i nowocześniejszego. Szybkie tempo 
zmian w technice stwarza idealne ku temu warunki i jest zarazem do
skonałą wymówką. Uznawanymi wartościami są parametry systemu 
takie, jak czas odpowiedzi, pojemność pamięci, liczba stacji robo
czych itp. Fascynaci systemów i techniki uważają, że ze wszelkich 
powinności wobec użytkowników są zwolnieni, jeśli system zostanie 
określony (okropnym) terminem przyjazny użytkownikowi. Jeśli już 
myśli się o potrzebach użytkowników, to wyłącznie w kategoriach, 
jak dany system w obecnym kształcie może zaspokoić potrzeby użyt
kowników, a nie jak powinien się udoskonalić czy zmienić, żeby 
to czynić jak najlepiej. Systemy informacyjno-wyszukiwawcze są 
wszechmocne, zaś użytkownicy zbyt często stają się tylko petentami.

Oto dwa przykłady przekonujące o prawdziwości powyższych 
stwierdzeń. Kilka lat temu uczestniczyłem w konferencji na temat 
multimediów. Brało w niej udział około 100 osób, reprezentujących 
najważniejsze firmy medialne w kraju. Osoby te zostały zapytane, ile 
spośród nich ma dostęp do baz online, CD-ROM itp. Wszyscy skwa
pliwie podnieśli ręce do góry. Jednak kiedy spytano, ile osób prze
prowadziło roczną ocenę potrzeb użytkowników, tylko jedna osoba 
podniosła rękę. Większość początkowo poczuła się skrępowana tak 
jawną dysproporcją, ale zaraz ochłonęli i zaczęli dowodzić, że to 
wcale nie znaczy, że nie „znają” swoich klientów. Główną metodą 
pozyskiwania danych o użytkownikach okazała się osmoza. Na in
nej, bliższej nam, konferencji bibliotek urzędów centralnych biblio
tekarze dzielili się obawami o swój image. Wyszło jednak na jaw, 
że nikt z 80 uczestników nie miał opracowanej żadnej polityki wo-



bee użytkowników finalnych, mimo ich masowej i rosnącej obecności 
w instytucjach. A jeśli nie ma polityki wobec tak znaczącej kwestii 
jak użytkowanie końcowe, i to  w instytucjach rządowych, to można 
byłoby zapytać, dla jakich w ogóle zagadnień ustanawia się politykę?

BRAK UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

Pracownicy informacji zbyt często demonstrują wyraźną niechęć 
(a co najmniej ociąganie) do „przepytywania” użytkowników, na 
swoją obronę powołując się na brak czasu tych ostatnich. Ale na ogół 
prawdziwą przyczyną jest to, że fachowcy od informacji -  chociaż 
na pewno temu zaprzeczą -  nie zawsze znają swoich użytkowników, 
choć, oczywiście, znać ich powinni. Stały kontakt między użytkow
nikiem i pracownikiem informacji zbyt często należy do rzadkości. 
Częściowo m a to związek z mentalnością „czterech ścian”, będącą 
przyczyną braku zainteresowania problemami informacyjnymi wy
stępującymi poza biblioteką czy placówką informacji, na przykład 
w biurze czy w domu. W rezultacie pracownicy informacji rzadko 
postrzegają użytkownika w miejscu jego pracy, a przecież potrzeby 
informacyjne rodzą się przeważnie w pracy i w domu, a tylko oka
zjonalnie w placówce informacji.

Przyczyną złej komunikacji może być również niski status pra
cowników informacji, co sprawia, że trudno im jest inicjować takie 
kontakty. Nie jest również przesadą stwierdzenie, że znacząca liczba 
pracowników informacji zachowuje się nieprzyjaźnie wobec użytkow
ników. Antagonizm ten zrodził się z długiego i bliskiego „sąsiedz
twa” z użytkownikami. Zabrzmi to jak frazes, ale dla pracowników 
informacji użytkownicy są tymi, którzy „wdzierają” się do w mo
zole budowanych i otoczonych murami obronnymi systemów. Zaję
cia z zakresu umiejętności komunikowania się w programach szkół 
bibliotekoznawstwa i informacji są początkiem próby rozwiązania 
problemu, ale wszyscy prowadzący te zajęcia przekonali się, że stu
denci o wiele łatwiej opanowują umiejętność komunikowania się na 
piśmie niż ustnie.

KOSZTOWNE ZBIERANIE DANYCH

Przyczyną braku troski o użytkowników jest również to, że zbie
ranie odpowiednich danych kosztuje, zaś korzyści finansowe nie są



ani natychmiastowe, ani oczywiste. Zwykle trzeba przebadać dużą 
liczbę zajętych i czasami trudnych ludzi. To, argumentuje się, bę
dzie kosztować: uszczuplony zostanie budżet przewidziany na za
kupy materiałów bibliotecznych (stary „straszak” bibliotekarzy) lub 
budowę Intranetu (nowy „straszak”), a bibliotekarze będą musieli 
być odsunięci od takich ważnych zajęć, jak włączanie książek na 
półki czy aktualizowanie stron www. Tymi i innymi stwierdzeniami 
pracownicy informacji rozprawiają się z widmem badań potrzeb 
użytkowników. Ale jaki sens ma marnowanie energii i umiejętno
ści przy utrzymywaniu zbiorów czy stron www, jeśli robi się to je
dynie na podstawie mętnych wyobrażeń o potrzebach użytkowni
ków? W ostatnim dziesięcioleciu dokonało się prawdopodobnie wię
cej zmian w środowisku pracy niż w całej poprzedniej połowie stu
lecia, skąd więc można mieć pewność, że placówki informacji odpo
wiednio reagują na te zmiany i że wszystko jest na właściwej drodze? 
Z pewnością prawdziwy jest jedynie pogląd, że zbyt kosztowne jest 
niezbieranie danych na temat potrzeb. Należy wyraźnie powiedzieć, 
że w tych dynamicznych i szybko zmieniających się czasach istnieje 
pełne uzasadnienie ekonomiczne dla regularnego i ciągłego zbiera
nia danych o potrzebach informacyjnych użytkowników. Oczywiście 
przekonanie ludzi co do słuszności takiej postawy nie będzie ła t
we. Niedawno prowadziłem krótki kurs, w trakcie którego wyjaśni
łem, że najwartościowsze dane o potrzebach zostały zebrane w wy
niku (przeciętnie) czterdziestopięciominutowych wywiadów. Reak
cją uczestników były głośne westchnięcia, ich implikacja była dla 
mnie oczywista: „przecież to mnóstwo czasu” . Ale czy 45 minut to 
za dużo, żeby upewnić się, czy ktoś otrzymuje usługę, której potrze
buje i na którą zasługuje? Czy ktokolwiek żachnąłby się, gdybym 
powiedział, że zaprojektowanie stron www, z których być może sko
rzysta kilka osób, zajęło 10 godzin? Wątpię.

BRAK POWSZECHNIE PRZYJĘTEGO 
I AKCEPTOWANEGO WZORCA BADAŃ

Istnieje zaledwie kilka stosunkowo łatwych do zaakceptowania 
i praktycznych wzorców, za pomocą których można badać po
trzeby ludzi. Wszystkie dotychczasowe dyskusje były zbyt teore
tyczne i zbyt akademickie. Zamiast wyjaśniać, czyniły zamjgV^a--^ 
miast zachęcać do prowadzenia badań potrzeb użytkownik©^ f f e e j  \  
dostarczały pretekstów do ich nieprowadzenia. Tym, co/n£prawdę '

■ w



potrzebne, jest analityczny model do natychmiastowego zastoso
wania, sprawdzający się w „zgiełku” dzisiejszej najnowocześniejszej 
techniki obecnej w placówkach informacji.

Wiele lat temu Maurice Line [Line 1967, 1974] zaproponował 
odpowiedni model, który nigdy nie został szerzej wykorzystany. 
W dalszych partiach książki prezentuję i rozwijam oryginalny mo
del Line’a. Głównym moim zamiarem było stworzenie praktycznej 
i użytecznej metody analizowania potrzeb informacyjnych, która 
mogłaby być wielokrotnie stosowana zarówno przez menedżerów in
formacji, projektantów systemów informacyjnych, jak i pracowników 
informacji.

BRAK JEDNEJ LUB ŁATWEJ 
METODY ZBIERANIA DANYCH

Wartość metody badania zależy od jakości danych w niej wyko
rzystywanych. Metody zbierania danych muszą więc być efektywne 
i solidne. Wybór metod jest bogaty. Właściwie -  zbyt bogaty, co 
czyni sytuację kłopotliwą. Najlepsze, na przykład wywiad i obser
wacja, są zwykle najkosztowniejsze. Metody, które najczęściej służą 
zbieraniu danych, najtańsze i rutynowe (analiza rejestrów logowań, 
cytowania czy dane statystyczne) dają pewien wgląd w proces korzy
stania na przykład z systemu informacyjno-wyszukiwawczego, ale 
nie w rzeczywiste potrzeby użytkowników.

Istnieją uzasadnione powody, dla których dłużej już nie można 
zaniedbywać potrzeb użytkowników. Są to:

(1) ogromne i nadal rosnące koszty komputeryzacji, które wy
muszą ocenianie systemów przez pryzmat potrzeb nie pracowników 
informacji, ale wszystkich członków organizacji;

(2) wzrost dyscypliny, z jaką placówki informacji poddawane są 
audytowi i kontroli wydatków, spowoduje, że serwisy informacyjne 
będą musiały zbierać dane o użytkownikach, żeby „usprawiedliwić” 
swoje istnienie;

(3) wzrastające współzawodnictwo ze strony serwisów www oraz 
konkurencja zmuszą placówki informacji do zbliżenia się do użyt
kowników (w przeciwnym razie poniosą porażkę);

(4) ogromny wzrost liczby użytkowników finalnych tak bardzo 
zaniepokoi zatroskanych o swoje etaty pracowników informacji, że



będą wnikliwiej śledzić, co użytkownicy myślą, robią i czego potrze
bują;

(5) Internet i kreowane przezeń społeczeństwo informacyjne jeśli 
mają osiągnąć następny etap rozwoju, będą potrzebowały danych 
na temat potrzeb informacyjnych.

KOSZTY KOMPUTERYZACJI

Coraz więcej pieniędzy wydaje się na skomputeryzowane sy
stemy wyszukiwania informacji (np. Intranety, www), co sprawia, 
że błędne decyzje mają coraz poważniejsze i bardziej niebezpieczne 
konsekwencje. Gwałtowność zmian idzie w parze ze wzrostem ry
zyka. Pracownicy informacji, chcąc mieć pewność, że dobrze służą 
użytkownikom, powinni starać się poznać jakiej informacji ludzie 
potrzebują i jak jej szukają. Same wyobrażenia już tu nie wy
starczą. Jest jeszcze jeden czynnik komplikujący sytuację -  dzi
siaj wiele skomputeryzowanych systemów informacyjnych, z którymi 
pracujemy, tworzonych jest przez ludzi spoza naszej profesji, zwykle 
z sektora komputerowego, a ponieważ rynek biblioteczny jest kroplą 
w morzu zainteresowań firm komputerowych, systemy te niekoniecz
nie są projektowane z myślą o potrzebach naszych użytkowników. 
W takiej sytuacji łatwo jest o błędy. Kosztowne systemy informa
cyjne, rzadko używane lub często zmieniane, nie wyglądają dobrze 
na formularzu audytowym i zrażają użytkowników.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I AUDYT

Informacje na tem at potrzeb informacyjnych są zasadniczym ele
mentem sprawdzania, czy wydane pieniądze przynoszą oczekiwane 
efekty. Wydarzenia polityczne i ekonomiczne „wciągnęły” biblioteki 
i placówki informacji do świata, w którym liczy się zysk. Ucieczka 
z niego wydaje się zupełnie niemożliwa. Obecnie biblioteki, podob
nie jak instytucje biznesowe, są świadome ponoszonych wydatków. 
Zmiana ta  postrzegana jest jako dokonana i nieodwracalna, ale tylko 
niewielka liczba pracowników informacji zdaje sobie sprawę z tego, 
że zmiana tego typu musi się opierać na systematycznym zbiera
niu danych o potrzebach użytkowników i ich ocenie otrzymywanych



usług. Jakość nie może dłużej być mierzona za pomocą takicłi tra- 
dycyjnycłi wskaźników, jak liczba książek i czasopism na półkacli 
lub zakupionycłi w danym roku tytułów (przy okazji warto wspo
mnieć, że ostatnio miary te zastąpiono wskaźnikami takimi jak liczba 
czy moc komputerów). Kryteria muszą zostać zmienione, bo praw
dziwą miarą sukcesu czy efektywności może być tylko satysfakcja 
użytkownika, zaś warunkiem jej osiągnięcia -  zaspokojenie potrzeb 
informacyjnych. Z dumą powinniśmy „wystawiać na pokaz” użyt
kowników, nie zaś maszyny czy półki. Jeszcze zbyt często jedyną 
reakcją bibliotek na zmiany jest umieszczenie w widocznym miej
scu w bibliotece karty praw użytkownika, rozłożenie formularzy do 
składania skarg czy zatrudnienie personelu do monitorowania usług, 
które w większości przypadków są katastrofalnie nieadekwatne.

WSPÓŁZAWODNICTWO

Jeśli wraz z otwarciem się (w wyniku kombinacji czynników po
litycznych, ekonomicznych i technicznych) rynku pracy (Internet!), 
pracownicy informacji nie zbliżą się do użytkowników, to uczynią 
to inni. Wśród różnych przyczyn zaniedbywania potrzeb informa
cyjnych na pewno jest i ta , że w tzw. społeczeństwie informacyj
nym zbyt często krytykuje się pracowników i placówki informacji, 
że czują się oni zagrożeni u tra tą  pracy, że ich zarobki obniżają się itp. 
To wszystko prawda, szczególnie w odniesieniu do bibliotek publicz
nych, ale czy znajdzie się ktoś, kto byłby gotów zagwarantować, że 
wraz z nastaniem rynku klienta biblioteki elektroniczne, dostępne 
za pośrednictwem sieci komputerowych, nie zastąpią na przykład 
studentom zimnych i oddalonych bibliotek akademickich?

Bibliotekarze i pracownicy informacji, szukając sposobu na prze
życie w tym nowym klimacie ekonomicznym, powinni przyjrzeć się 
biznesowi, który odniósł sukces. Rada prezesa hipermarketów King
fisher, Woolworth, B&Q i Superdrug jest z pewnością warta wzięcia 
pod uwagę: „troszczymy się o zaspokajanie potrzeb konsumentów 
finalnych. Spojrzenie na sukces lub klęskę wielu organizacji uczy, 
że przyczyną niepowodzenia był brak przewidywania zmian potrzeb 
konsumentów, a co za tym idzie, brak odpowiedniego przystosowy
wania się do nich” [Kay 1994].



NIEUBŁAGANIE NADCHODZI ERA 
UŻYTKOWNIKA FINALNEGO

Ze wspomnianymi wcześniej zmianami na rynku informacji wiąże 
się także gwałtownie rosnąca „armia” komputerów, modemów, 
CD-ROM-ów umożliwiających dostęp do Internetu w domach i w pra
cy. W latach osiemdziesiątych wiele dyskutowano o pojawieniu się 
tzw. użytkowania finalnego (końcowego, ang, end-use). Jedni po
dawali w wątpliwość możliwość utrwalenia się tego zjawiska, inni 
przewidywali apokalipsę. Od tamtego czasu do systemów takich jak 
Textline, NEXIS czy FT Profile dołączyły bardziej zwrócone ku 
użytkownikom CD-ROM-y, a ostatnio maksymalnie przyjazny In
ternet. Liczba użytkowników finalnych wzrosła nie więcej niż z kilku 
tuzinów (w latach siedemdziesiątych) do milionów. Nikt już nie kwe
stionuje ani powszechności zjawiska użytkowania finalnego, ani jego 
trwałości, ale niewiele osób zdaje się dostrzegać i badać tego konse
kwencje. Zbyt wielu pracowników informacji zachowuje się jak prze
straszony królik w świetle reflektorów samochodu: są sparaliżowani 
strachem, podczas gdy prawidłową reakcją byłoby dostrzeżenie, że 
obecnie jest wiele więcej wspólnych płaszczyzn i woli do dyskutowa
nia problemów informacji. Szansę tę powinno się skwapliwie wyko
rzystać. Potencjalne terytorium działania pracowników informacji 
niewiarygodnie się rozrosło, chociaż większa jego część znajduje się 
poza fizycznymi granicami placówek informacji. Sposobem zdobycia 
tych nowych terenów jest właśnie badanie potrzeb informacyjnych. 
Mówiąc o użytkownikach finalnych, tym samym mówi się o potrze
bach informacyjnych.

INTERNET 
(I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE)

O społeczeństwie informacyjnym nie można mówić dopóty, do
póki nie będą zaspokajane indywidualne i specyficzne potrzeby lu
dzi -  zwykłe rozpowszechnianie coraz większej ilości informacji to 
nie jest to, o co w społeczeństwie informacyjnym chodzi. Bez zająk- 
nienia mówimy o informacji jako o towarze czy rzeczy wartościowej, 
ale systemy, które tworzymy, działają tak, jakby użytkownicy byli 
bezimienną i bierną grupą ludzi. Produkty informacyjne są zupełnie



„surowe” i na ogół, nawet w przypadku stron www, sukces poszu
kiwania w dużej mierze zależy od szczęśliwego doboru słów klu
czowych lub wprowadzenia właściwego ciągu „hieroglifów” (adresy 
URL). Wśród pracowników informacji panuje błędne przekonanie, 
że przyszłość zależy od dostępu do informacji (model zarządzania 
wiedzą) lub jej przechowywania i dystrybucji (model biblioteki cy
frowej). Tymczasem przyszłość zależy od tego, ile, tworząc infor
mację dla indywidualnego odbiorcy do wykorzystania w odpowied
nim miejscu i czasie, będziemy wiedzieli o potrzebach ludzi, którym 
mamy służyć. Nastawienie na klienta, czyli użytkownika, indywidua
lizacja, segmentacja na rynku informacji -  następne etapy rewolucji 
informacyjnej -  nadejdą jedynie wraz ze szczegółową znajomością 
użytkowników. Przyszłością obsługi informacyjnej jest zindywidu
alizowany przepływ informacji. Największą odwagą (a może raczej 
głupotą) wykazałaby się osoba, twierdząca coś przeciwnego. A jak 
inaczej zdobyć te informacje, jeśli nie poprzez badanie potrzeb in
formacyjnych?

/
Światowa pajęczyna www, z jej ogromnym bogactwem informa

cyjnym, możliwościami dostarczania niewyobrażalnych ilości infor
macji za pomocą kilku kliknięć myszką i tym wszystkim, co sprawia, 
że zagadnienia informacji zaczęły dotyczyć ogółu społeczeństwa, jest 
z pewnością nową wartością i tworzy środowisko dla badań potrzeb 
informacyjnych. Jest też pośrednim dowodem ubóstwa tradycyjnych 
miar użytkowania informacji, takich jak na przykład trafienia, „wi
zyty” , gdy nie są stosowane razem z ocenami potrzeb. Do zagadnie
nia tego wrócę w dalszej części książki.

Wpływy Internetu są różnorakie. Umożliwia on wydobycie na 
światło dzienne potrzeb informacyjnych wszelkiego typu i wyjście 
im naprzeciw, uaktywnia je; przyciąga uwagę ludzi -  informacyj
nych „podglądaczy” - którzy w ogóle nie uświadamiają sobie swo
ich potrzeb. Strony www są niezwykłym bodźcem do odkrywania 
wszelkich potrzeb uśpionych, bo do ich zaspokojenia wystarczy nie
wielki wysiłek. Szukanie informacji w tradycyjny sposób należy już 
do „starych dobrych czasów” . Rutynowo (na podstawie analizy re
jestrów logowań) powstają mapy szlaków wyznaczanych przez ludzi 
próbujących zaspokoić swoje zapotrzebowanie na informację.

Internet sprawił, że informacyjnie ubogi świat niemal w jednej 
chwili stał się bogaty. Przenieśliśmy się ze świata, w którym po
trzeby informacyjne były niezwykle rzadko skutecznie zaspokajane 
(z pewnością nie bez ogromnego wydatku sił i pieniędzy), do świata,



w którym tylko potencjalnie zbyt łatwo są zaspokajane. Spowodo
wało to coś w rodzaju szoku kulturowego zarówno u pośredników 
(bibliotekarzy, pracowników informacji), jak i użytkowników final- 
nycłi. Jak na ironię okazało się, że w tym bogatym informacyjnie 
środowisku, w którym się znaleźliśmy, musimy być bardziej niż kie
dykolwiek wcześniej świadomi naszych potrzeb informacyjnycłi. Bo 
tylko ta  świadomość (z pewnością nie żadna nowa wyszukiwarka) 
może być drogowskazem w naszycli poszukiwaniacłi i tylko ona może 
wyznaczyć ścieżkę przez informacyjną dżunglę. Nietrudno wyobra
zić sobie, że za kilka lat wszyscy będziemy mieć paszporty informa
cyjne. Będą one w pierwszym rzędzie odzwierciedlać profil naszych 
potrzeb informacyjnych. Z nimi będziemy się przenosić z systemu 
do systemu, ze zbioru do zbioru.



Rozdział drugi

co TO SĄ 
POTRZEBY INFORMACYJNE?

O potrzebach informacyjnych mówi się bez zadawania sobie naj
mniejszego trudu z ich definiowaniem. Dostatecznym usprawiedli
wieniem bywa fakt, że niejednokrotnie niewyraźnie sformułowane 
i skomplikowane wyjaśnienia mogą tylko bardziej zmącić i tak już 
mętną wodę, i w gruncie rzeczy są niezbyt przydatne w praktyce. 
Mimo ciągnących się latami dyskusji akademickich i korzystania 
z intelektualnego wsparcia innych dyscyplin, takich jak zarządzanie 
czy psychologia, nie powstało nic szczególnego, co mogłoby wspierać 
praktyków informacji w ich codziennych zmaganiach z potrzebami 
informacyjnymi.

Mówiąc o potrzebach informacyjnych (ang. information needs), 
często n a p r a w Tyiyśli wymagania (wymogi) związane 
z informacją (ang wants) lu b ^ T u z y O w y ^  7w ykoi^ystan^ang. 
use). Oczywiście, zarówno 'wymagania, jak i użytkowanie informacji 
są jakimś wyrazem potrzeb, ale należy pamiętać, że potrzeby, wy
mogi i użytkowanie są jednak różnymi bytami, a dwa ostatnie nie 
zawsze i nie w pełni odpowiadają potrzebom. W tym rozdziale będę 
się zajmować oceną zapotrzebowania ludzi na informację, wymagań 
jako zewnętrznego wyrazu potrzeb, zapytań informacyjnych (ang. 
demands) i użytku, jaki ludzie czynią z informacji. Pomimo trud
ności i złożoności analizy potrzeb rozwiązanie nie może polegać na 
całkowitym zdaniu się na wskaźniki użytkowania, takie jak na przy
kład „trafienia” przy przeszukiwaniu stron www (ang. web site hits). 
W piłce nożnej podanie też nie oznacza kopnięcia piłki najdalej jak 
się potrafi.



Elementem czy składnikiem każdej definicji potrzeby informacyj
nej musi być wskazanie różnic między potrzebą a pojęciami odręb
nymi, choć ściśle z potrzebami związanymi, takimi jak na przykład 
użytkowanie. Często, czasami nawet rozmyślnie, terminy te są ze 
sobą mylone z powszechną szkodą dla projektowania i użytkowa
nia systemów informacyjnych. W tym rozdziale nawiązuję do wielu 
myśli Maurice’a Line’a wyrażonych w artykule Draft definitions: in
formation and library needs, wants, demands and uses [Line 1974].

POTRZEBY INFORMACYJNE: 
DEFINICJA ROBOCZA

Line [Line 1969] pojmował potrzeby informacyjne jako informa-] 
cję, dzięki której można wykonać pracę lub badania, i która tak je s t . 
postrzegana przez odbiorcę informacji. Potrzeby informacyjne po
wstają wówczas, kiedy osoba stwierdza lukę w stanie swojej wiedzy 
i chce tę nieprawidłowość usunąć. Belkin nazwał tę sytuację sta
nem niewystarczającej wiedzy (ang. anomalous state of knowledge) 
Belkin 1989].'|5efinicję tę można rozwinąć, dodając, że tym, czym 

ludzie powinni dysponować, aby efektywnie wykonywać pracę, saty
sfakcjonująco rozwiązywać problemy, «pira-wiać hobby czy pomyślnie 
rozwijać zainteresowania jest informacja. Istotne jest tu  z pewnością 
słowo powinni. Zawiera się w nim ocena wartości -  zaspokojenie po
trzeby jest korzys^^y^ij) niezbędne dla danej psoby -  i tak powinno 
być postrzegane. ^ 'H a d a  się, że aby ludzie mogli działać skutecznie, 
efektywnie, t>|5zpiecznie, pomyślnie tid., muszą być doinformowani, 
iftaczej mówiąc, muszą być zaspokojone ich potrzeby informacyjije^‘ 

Oczywiście większość ludzi nie powiedziałaby o sobie, że ma po
trzeby informacyjne jako takie. Ludzie raczej doświadczają proble
mów czy trudności lub są pod jakąś presją, zaś ich potrzeby poznaw
cze i emocjonalne mogą być zaspokojone (lub częściowo zas^Jcojone) 
dzięki uzyskaniu informacji, a następnie jej wykorzystaniu, potrzeby 
informacyjne powstają z chęci zaspokojenia którejś z trzech podsta
wowych kategorii potrzeb ludzkich: fizjologicznej (potrzeba jedzenia, 
schronienia itp.), psychologicznej (potrzeba panowania, bezpieczeń
stwa itp.), poznawczej (potrzeba planowania, uczenia się itp.). Nie 
znaczy to, że potrzeby informacyjne są mniej ważne. Skuteczne za
spokojenie potrzeby prymarnej (podstawowej) może zależeć od za
spokojenia potrzeby informacyjnej, chociaż ta  ostatnia nie musi być



zaliczana do potrzeb podstawowych. W czasach coraz większej za
leżności od informacji jej brak z~^wnością ma ważne czy wręcz 
niebezpieczne konsekwencje dla jednostki. Stąd biorą się określe
nia takie jak zasobny w informacje (ang. information rich) i ubogi 
w informacje (ang. information poor). Można by tu  przedstawić ar
gumenty, że szybko zmierzamy w kierunku takiego etapu w rozwoju 
społeczeństw, kiedy informacja znajdzie się na centralnym miejscu. 
Należy jednak bacznie śledzić bieg rzeczy, by uchwycić moment, 
w którym ^informacja) zacznie merdać psem (użytkownikiem), 
zamiast pies ogonem.

Dla pracowników informacji wypływa stąd nauka, że powodzenie 
w pomaganiu ludziom w zaspokajaniu ich potrzeb informacyjnych 
zależy od zrozumienia trudności i problemów, które dają początek 
potrzebie informacyjnej. Stąd z kolei wyłania się potrzeba pośred
nika, który wejdzie do biur i miejsc pracy swoich klientów, przyłączy 
się do nich w czasie przerw na kawę, weźmie udział w ich zebraniach 
i sam przekona się, jak się sprawy mają, czyli zrobi coś, co w prze
szłości pracownicy informacji traktowali z odrazą.

Potrzeby uśpione

iLudzie nie zawsze wiedzą, jakie są ich potrzeby informacyjne. 
Nie wiedzą, że mają luki w informacji, bo nie są świadomi, że ist
nieje informacja, która mogłaby być im pomocna. Nowe informacje 
mogą sprawić, że to, co jest im znane, zdezaktualizuje się i w efek
cie pojawi się kolejna potrzeba informacyjna. Dzieje się tak wtedy, 
gdy mamy do czynienia z informacją relewantną do rozpoznanej 
potrzeby, potrzebę taką można nazwać potrzebą uśpioną lub nieu
świadomioną (and. dormant need). Rozpatrzmy następujący przy
kład: ktoś chce zrobić kserokopię listu. Stojąc w kolejce do kopiarki, 
przypadkowo staje się świadkiem rozmowy na temat programu tele
wizyjnego o karczochach nadanego poprzedniego wieczoru. Osoba, 
o której mowa, je dużo karczochów, toteż zaczęła przysłuchiwać się 
z prawdziwym zainteresowaniem. W programie stwierdzono, że kar
czochy zawierają różne związki chemiczne, ponieważ rzadkie opady 
deszczu w Izraelu, gdzie się je uprawia, sprawiają, że woda nie do
ciera do zbitych, ściśle do siebie przylegających płatków karczochów. 
Osoba, o której mówimy, nie stanęła w kolejce do kopiarki z potrzebą 
informacyjną, ale odeszła stam tąd bogatsza o użyteczną informację.



Niewątpliwie )w|idzisiejszym świecie, w którym informacja jest gene
rowana w coraz większych ilościach, 2«ыв ludzie są uzależnieni od 
źródeł informacji w niespotykanej dotąd skaM sytuacje takie są po
wszechne, a będą jeszcze powszechniejsze, ̂ ^stem y wyszukiwania 
informacji muszą to uwzględniać. Na tym polega wielkie wy
zwanie wobec systemów informacyjnych, które jak dotąd były sku
pione tylko na zaspokajaniu bezpośrednio i szczegółowo określonych 
potrzeb informacyjnych. Ogromna popularność Internetu częściowo 
jest zapewne spowodowana tym, że dysponuje on nieograniczonym 
potencjałem budzenia w szukających informacji ich uśpionych po- 
trzebl Ale to ma swoją cenę.

Historia o karczochach jest przypadkiem ujawnienia potrzeby 
dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Jednak nie we wszystkich 
przypadkach użytkownicy mogą polegać na metodzie lutu szczęścia. 
Jak na czasy rzucającej na kolana zależności od informacji, w meto
dzie tej jest zbyt wiele loterii. Ujawnianie potrzeb uśpionych musi 
odbywać się na pewniejszym i bezpieczniejszym gruncie. I tu  jest 
pole do popisu dla specjalistów informacji. Indywidualną potrzebę 
informacyjną można najtrafniej określić wspólnie z pracownikiem 
informacji, który wie, co jest dostępne i najskuteczniej potrafi kon
trolować „filtry” informacyjne, tak  by zapewnić równowagę między 
nastawieniem na informację a problemami pojawiającymi się w efek
cie otrzymania jej nadmiaru. Sprzyja to oczywiście kształtowaniu 
pozytywnej i proaktywnej roli specjalistów informacji: doświadcze
nie i wiedza na tem at źródeł oraz przedmiotu informacji pomogą 
wskazać użytkownikom miejsca, gdzie znajdują się nieznane mate
riały. Oczywiście łatwiej coś powiedzieć niż zrobić, zwłaszcza że wy
maga to ze strony użytkownika zaufania powstającego w rezultacie 
pozytywnych i ścisłych kontaktów roboczych ze specjalistą.

Potrzeby niewyrażone

/Jest jeszcze jeden'^owód, dla którego potrzeby informacyjnie nie 
są zaspokajane. Rzecz w tym, że *różne przeszkody i ograniczenia 
uniemożliwiają to zaspokojenie*. W  takich sytuacjach użytkownicy są 
świadomi swoich potrzeb informacyjnych, lecz nic w związku z tym 
nie robią bądź dlatego, że nie potrafią, bądź nie mogą czy nie chcą. 
Nasilaniu się bombardowania informacją towarzyszy wzrost liczby 
osób nie potrafiących wyrazić swoich potrzeb. W przyszłości kliniki



informacyjne prawdopodobnie będą pełne ludzi cierpiących na tę 
„dolegliwość”

WYMOGI INFORMACYJNE

Wymogi (wymagania ang. information wants) informacyjne ozna
czają to, co użytkownik chciałaby mieć, przy czym słowo chcieć ma 
tu specjalne znaczenie. W ujęciu idealnym potrzeby informacyjne 
i wymagania informacyjne powinny być identyczne. Żyjemy jed
nak w świecie dalekim od ideału, w którym różnorakie okoliczności 
i przeszkody sprawiają, że nie wszystko co potrzebne, jest też chciane 
i nie wszystko co jest wymogiem, jest rzeczywiście potrzebą. Wy
mogi przenoszą nas w sferę znacznie bardziej subiektywną, w któ
rej dochodzą do głosu odczucia kształtowane przez indywidualność, 
czas i zasoby informacyjne. Człowiek może mieć coraz mniej moty
wacji do pogoni za informacją (ponieważ jest jej za dużo) i coraz 
mniej czasu na jej szukanie, może też nie umieć jej zlokalizować lub 
(być może) nie mieć dostępu do potrzebnych źródeł (na przykład 
z powodu braku środków finansowych). W grę wchodzą tu kombi
nacje najróżniejszych czynników. Oczywiście, zaspokojenie potrzeb 
musi kosztować. Ceną może być czas, wysiłek i prawdopodobnie 
pieniądze, które trzeba będzie wydać. O tym, czy ludzie podejmują 
działania i próbują w pełni zaspokoić swoje potrzeby informacyjne 
w ogromnej mierze decyduje satysfakcja z pracy. Jeśli lubisz swoją 
pracę, to chcesz ją  wykonywać dobrze, jeszcze lepiej i być „na bie
żąco” . A to nieuchronnie oznacza zadawanie sobie trudu niezbęd
nego do zaspokojenia potrzeb informacyjnych.

Społeczeństwo wysyła nam sprzeczne sygnały dotyczące naszych 
wymagań związanych z informacją. Z jednej strony jesteśmy zado
woleni, mogąc korzystać z Internetu, globalnych autostrad informa
cyjnych, laptopów, itp. lecz z drugiej -  mamy coraz mniej czasu, 
żeby delektować się owocami poszukiwań informacji. Informacje, 
które tak skwapliwie obejmujemy w posiadanie, stają się swoistą 
przeszkodą, sprawiającą, że coraz bardziej toniemy w ich powodzi.

Ankietowe badania potrzeb informacyjnych zwykle przekształ
cają się w badania wymogów z pytaniami typu: Czy chciałbyś mieć 
więcej informacji, czasopism, lepszych urządzeń? Uzyskane wyniki 
mogą być bardzo mylące. Użytkownicy chętnie zaznaczają w kwe
stionariuszach wszystkie opcje dotyczące wymagań, ponieważ są



święcie przekonani, że prawdopodobnie nigdy nie będą musieli z tego 
korzystać. Praktyka życia codziennego bywa całkowicie odmienna 
od obrazu wyłaniającego się z takich badań.

ZAPYTANIA INFORMACYJNE

Zapytanie informacyjne (ang. information demand) jest prośbą 
(ang. request) o informacje, którycłi cłice czy wymaga pytający. 
W tym miejscu zaczyna się proces poszukiwania, a użytkownik 
pierwszy raz ma do czynienia z pracownikiem informacji. Ludzie 
mogą żądać informacji, którycłi nie potrzebują -  ktoś powiedział, że 
jakaś książka jest dobra, ale po jej otrzymaniu okazuje się, że było 
to nieporozumienie. Wiele poszukiwań informacji, zwłaszcza w In
ternecie, prowadzi w ślepe zaułki. I odwrotnie, ludzie potrzebują 
(ang. need) lub chcą (ang. want) informacji, których nie zamawiają, 
na przykład dlatego że są nieświadomi istnienia takiej informacji. 
Zapytanie zawsze jest częściowo warunkowane oczekiwaniami, które 
z kolei zależą od istniejących zasobów informacyjnych. Oczekiwania 
na ogół są niskie z powodu wcześniejszych kontaktów użytkowni
ków z tradycyjnymi bibliotekami: biblioteki zwykle oferowały jedy
nie małe okienko do świata informacji i rzadko potrafiły udzielić 
odpowiedzi w ściśle określonym czasie, spodziewanym przez więk
szość zapracowanych ludzi. Co więcej, słabe w przeszłości usługi 
bibliotek i placówek informacyjnych przyczyniają się obecnie do ob
niżenia oczekiwań i, co za tym idzie, spadku liczby zapytań. Wielu 
ludzi nie jest świadomych tego, w czym systemy informacyjne mogą 
im pomóc i dlatego nie zgłaszają zapytań informacyjnych. Ogromny 
wzrost oczekiwań spowodowała komputeryzacja, a zwłaszcza Inter
net. Użytkownicy naiwnie wierzą, że te „czarne skrzynki” mogą do
starczyć wszystko. Przekonanie to jeszcze wzmogła dostępność stron 
WWW. Nawet jeśli użytkownicy mają świadomość, w czym biblioteki 
i systemy informacyjne mogą im pomóc, to i tak nie pozbyli się nie
śmiałości, biorącej się stąd, że kontakt z bibliotekami i systemami 
jest dla użytkowników zetknięciem się z rzeczywistością, o której 
na ogół nic nie wiedzą, a żeby ją  poznać, musieliby zjeść nie jedną 
beczkę soli.

Ludzie oczywiście mogą wymagać (chcieć) informacji, której tak  
naprawdę nie potrzebują lub, która nie jest tą  właściwą, jako że po
czątkowe postrzeganie wartości informacji może rozmijać się z rze



czywistością. Może być również i tak, że wykorzystuje się po prostu 
to, co jest pod ręką lub to, o czym się wie, że istnieje. Internet 
z pewnością przyczynia się do wzrostu aktywności użytkowników 
w zdobywaniu informacji, ale nieuchronnie prowadzi też do poja
wiania się ogromnej ilości materiałów, które wyszukano, lecz które 
nie są potrzebne.

Uogólniając, należy stwierdzić, że potrzeba informacyjna musi 
być rozleglejsza od zapytania. W odpowiedzi na zapytanie informa
cyjne użytkownik otrzymuje (między innymi) informacje relewantne. 
Ale istnieją też informacje, które użytkownik na pewno oceniłby jako 
relewantne, a które nigdy nie zostaną wydane, bo nie pyta o nie, nie 
wiedząc o ich istnieniu. Systemy informacyjne mają do spełnienia 
ważną rolę w stwarzaniu możliwości łatwego i szybkiego przekształ
cania potrzeb w wymagania. Przerażającym zapisem globalnych wy
mogów są rejestry dostępu do stron www.

UŻYTKOWANIE INFORMACJI

Dochodzimy do widocznego końca procesu szukania informacji -  
do faktycznego użytkowania (wykorzystywania) informacji. Jest to 
ten obszar, o którym specjaliści informacji wiedzą najwięcej, ale na
wet tu  rozeznanie nie jest wystarczające. Wykorzystanie (wykorzy
stanie zamierzone; ang. intended use) oznacza więcej niż zrealizo
wane zamówienie, czyli uzyskanie odpowiedzi na pytanie. Wykorzy
stanie może być także efektem zwykłego przeglądania informacji lub 
przypadkowego odkrycia (kiedy szukanie nie ma cech działania celo
wego lub kiedy szuka się czegoś innego). Czasami przeglądanie (ang. 
browsing) lub przypadkowe odkrycie informacji określa się terminem 
niezamierzone wykorzystanie (ang. unintended use), choć oczywi
ście przeglądanie też może być ukierunkowane i ustrukturalizowane. 
Niektórzy użytkownicy przeglądają zbiory informacji, ponieważ nie 
mają wyboru lub nie potrafią rozpoznać i wyartykułować swoich po
trzeb tak długo, aż zobaczą coś, co im te potrzeby uświadomi. Inni 
przeglądają, bo wymusza to sposób prezentacji informacji w syste
mie. W przypadku informacji werbalnej ilość i proporcje informacji 
gromadzonej w efekcie poszukiwań nieł^ezpośrednich są bardzo wy
sokie. Prawdopodobnie podobna sytuacja ma miejsce w przypadku 
wielu poszukiwań w naukach społecznych.



Różnica między wykorzystaniem zamierzonym i niezamierzonym 
jest ważna zarówno z punktu widzenia projektowania systemów, jak 
i badań nad użytkowaniem informacji, w których powinno się podej
mować próby odróżnienia tych dwóch form użytkowania.

Ponieważ korzystać można tylko z tego, co jest osiągalne, wy
korzystanie informacji w dużej mierze zależy od „zaopatrzenia” 
i dostępu do niego. Teoretycznie im więcej informacji, tym więk
sze prawdopodobieństwo, że będzie ona wykorzystana. Można by to 
nazwać fenomenem www. Poddawanie użytkowników oddziaływaniu 
informacji jest naprawdę ważnym zadaniem specjalistów informacji. 
Wraz ze wzrostem nacisków, będących efektem komunikacji kom
pletnie wypełniającej przestrzeń i czas (ang. wall-to-wall commu
nication) oraz życia w świecie absolutnie aktualnej informacji, po
winno się postępować ze szczególną ostrożnością, ponieważ istnieje 
wielkie niebezpieczeństwo przeciążenia użytkowników informacją.

Użytkowanie jest słowem „obciążonym” znaczeniowo. Użytkowa
nie nie jest czystym, wyraźnym i bezpośrednim przejawem potrzeby, 
jak można by przypuszczać. Po pierwsze, można wyodrębnić różne 
poziomy czy rodzaje głębokości użytkowania. Poziom pierwszy spro
wadza się do rozstrzygnięcia, czy coś jest warte użytkowania. Ten 
typ wykorzystania informacji może zaspokoić potrzebę lub jej nie 
zaspokoić. Wykorzystanie i zaspokojenie potrzeby nie zawsze idą 
w parze. Miarą tego poziomu wykorzystania są zwykle analizy do
stępu na przykład do stron www. Poziom drugi to wykorzystanie 
czy inaczej zużytkowanie (skonsumowanie) informacji, która została 
zakwalifikowana, jako relewantna. Miarą z kolei tego typu użytkowa
nia na ogół są badania cytowań. W obu przypadkach wykorzystanie 
może również prowadzić do innych osób uprzedzonych o potencjalnej 
wartości użytkowanej informacji. Powstaje problem, jak rozpozna
wać użycie (jakimi wskaźnikami się posłużyć), zważywszy że użycie 
przejawia się w różny sposób. Wcześniej wspomniałem cytowania 
i rejestry dostępu. Są też statystyki biblioteczne, dane o sprzedaży 
książek i wszechobecne kwestionariusze, w których zaznacza się wy
braną odpowiedź, pytające użytkowników, czy korzystają z systemu 
codziennie, co tydzień, co miesiąc itp., zawsze tajemniczo zakłada
jące, że korzystanie z informacji jest działaniem rytmicznym czy 
periodycznym. Właściwie wszystkie te wskaźniki użycia są miarami 
różnych rzeczy.

Jak wcześniej wspomniano, można by dyskutować o wartości da
nych na temat użytkowania, jako najbardziej bezpośrednio odnoszą



cych się do potrzeb doświadczanych przez ludzi. Oczywiście, użyt
kowanie może być wyrazem potrzeb, a w warunkach idealnych może 
być z nimi w pełni utożsamiane. Tym, co decyduje o atrakcyjności 
danych na tem at użytkowania dla wielu specjalistów informacji jest 
ich dostępność i mnogość.

Prawdziwe problemy związane z danymi na tem at użytkowania 
informacji najlepiej ujawniają się w kontekście Internetu. Wystarczy 
zastanowić się choćby nad tym, czym jest wykorzystanie w przy
padku stron WWW i czego można się stąd dowiedzieć. Użytkowanie 
może tu oznaczać „odwiedziny” lub obejrzane strony. Odłóżmy na 
razie ten problem -  wrócimy do niego w części poświęconej metodo
logii -  spróbujmy najpierw ustalić co oznacza obejrzenie strony. Na 
początku zauważmy, że ze względu na swobodny i idiosynkratyczny 
charakter metod szukania w Internecie oraz specyficzne zachowa
nie większości wyszukiwarek (wszystko jedno co i jak, byle szybko) 
prawdopodobieństwo, że ktoś chciał obejrzeć właśnie tę stronę, którą 
wyszukał i obejrzał jest niskie. Jednak z przyjętego przez nas punktu 
widzenia wyszukujący „wykorzystał” ją  i taka informacja zostanie 
zarejestrowana. Następnie ludzie zajmujący się reklamą, sponsorzy, 
menedżerowie stron www będą mogli podjąć działania na podsta
wie tych danych. Ileż to razy nawigowałeś, próbując licznych ścieżek, 
aby dotrzeć tam , gdzie naprawdę chciałeś? Każda strona, o którą 
„zahaczyłeś” , szukając tej, która była ci naprawdę potrzebna, to ko
lejna strona „wykorzystana”, choć nie zaspokajająca potrzeby. Jak 
na ironię, dane o użytkowaniu nigdy wcześniej nie były tak ważną 
miarą. No bo w jaki inny sposób witryny wykazywałyby swoją uży
teczność i opłacalność inwestowania w nie? Dlatego menedżerowie 
stron internetowych nieustannie mówią o wizytach lub obejrzanych 
stronach. Ale ta  moneta jest fałszywa, nie można na niej polegać. 
Ci, którzy utrzymują, że użytkowanie jest konkretną miarą powinni 
dobrze wszystko przemyśleć.

Z danymi o użytkowaniu trzeba się obchodzić ostrożnie, gdyż są 
„surowym” wykładnikiem potrzeb. Nie ulega wątpliwości, że efek
tywne serwisy informacyjne mogą być budowane tylko na podstawie 
danych o potrzebach informacyjnych. Często okazuje się, że bada
nia nazywające się badaniami potrzeb w rzeczywistości zajmują się 
wymaganiami czy użytkowaniem, gdyż dane tego typu są łatwiej
sze do zebrania i przetworzenia. Analizy cytowań i wypożyczeń też 
często „podszywają” się pod badania potrzeb. Jak już wykazaliśmy, 
potrzel)y informacyjne oznaczają coś więcej niż użytkowanie i wyma-



gania. Dane о użytkowaniu i wymaganiach mogą pomóc w uspraw
nieniu tego, co system informacyjny już robi, choć oczywiście bez 
gwarancji, że jest on właściwie ustawiony. Nie pomogą jednak stwo
rzyć systemu, który robiłby coś nowego. W przypadku badań wyko
rzystania informacji, szczególnie korzystania z bibliotek i osób nie 
będących użytkownikami (ang. non-users), z pola widzenia badają
cych umyka niepokojąco duża liczba osób. Osoby nie będące użyt
kownikami nie tylko mogą stanowić większość w porównaniu z popu
lacją użytkowników, ale mogą także okazać się bardziej atrakcyjne 
finansowo. Wiemy na przykład, że menedżerowie wyższego szczebla 
tradycyjnie są tymi, którzy unikają korzystania z systemów infor
macyjnych.

Użytkownik (lub i-gracz)

Zanim zakończyrny temat korzystania, zajmijmy się samym ter
minem użytkownik.|Wyraz ten obciążony jest pewną nieścisłością,’ 
gdyż często służy do określania osób nie będących użytkownikami. 
Termin użytkownik odnosi się do zbioru idealnego, potencjalnego 
obejmującego wszystkich ludzi. Zasadniczo użytkownik oznacza ko
goś, kto może mieć pożytek z systemu informacyjnego. Kryją się tu 
pewne założenia, które mogą wiele powiedzieć o psychologii zawodu. 
Pierwsze z nich jest takie, że zakres terminu użytkownik obejmuje 
większość ludzi, co na ogół nie jest prawdą.JPomimo całego zgiełku 
wokół Internetu jego użytkownicy nadal nie stanowią większości po
pulacji. Drugie założenie wyraża przeświadczenie, że korzystanie jest 
dobre. To wyjaśnia ewangeliczne podejście wielu specjalistów infor
macji do ich „trzódki” . Implikacją jest przekonanie, że korzystanie 
jest tym stanem, który można nazwać normalnym, choć tak nie jest. 
Właściwie nie ma wyrazu, który oznaczałby „kogoś, kto ma potrzebę 
informacyjną” .

Do wyrazu użytkownik można skierować jeszcze inny, bardziej 
ogólny zarzut. Użytkownik (także użytkownicy), tak  jak informa
cja, stracił wiele ze swego znaczenia. Jest słowem sfatygowanym, 
nadużywanym, tanim i niewłaściwie stosowanym, fałszywą monetą. 
Nie odzwierciedla już ścisłych i złożonych powiązań między osobą 
i dzisiejszym interaktywnym systemem informacyjnym. Wyraz użyt
kownik wywołuje obraz niczym się nie wyróżniającej masy, lumpen- 
proletariatu, homogenicznego tworu -  ludzi przyzwyczajonych do



karmienia się informacją w stylu lat pięćdziesiątych. Jak na współ
czesne środowisko informacyjne jest to wyobrażenie zbyt bierne i me
chaniczne. Nie bierze się pod uwagę faktu, że w porównaniu z sy
stemami bazującymi na druku, cyfrowe systemy informacyjne są 
znacznie bardziej zróżnicowane informacyjnie. Nie rozumie się także, 
że współczesny użytkownik musi być szybki, żeby odnieść sukces 
w szybko zmieniających się czasach. Zasadniczo użytkownik to złe 
słowo, stosowane w niewłaściwym miejscu i nieodpowiednim czasie.

Tym, czego naprawdę potrzebujemy, jest termin bardziej ope
ratywny i ścisły. A takim mógłby być tgfncz informacyjny -  słowo 
używane zarówno w kontekście sportu \gracz w piłce nożnej czy 
krykiecie), jak i w biznesie, gdzie oznacza kogoś, kto inwestuje pie
niądze na rynkach finansowych. I-gracz (ang. I-player) byłby rele- 
wantnym skrótem. Gracz informacyjny jest terminem o bogatszym 
znaczeniu, konotującym działanie i indywidualność. Jest to termin 
uwzględniający fakt, że dzisiejsze szukanie informacji powinno być 
interaktywne, rekreacyjne, społeczne i konkurencyjne.

^IN TE R A K TY W N O ŚĆ . Dzisiejszy użytkownik odgrywa znacznie 
ważniejszą, bardziej złożoną, twórczą i aktywną rolę w procesie szu
kania informacji. Sens terminu użytkownik]est jednowymiarowy, i je
śli w ogóle zawiera się z nim element dynamiki, to tylko w aspekcie 
linearnym. Z dru^ej strony pojęcie gracza sugeruje wielowymiarowe, 
wzajemnie z siebie wynikające związki -  ten rodzaj powiązań, który 
jest cechą nowoczesnych systemów informacyjnych, takich jak na 
przykład WWW. Gracz nieustannie szuka nowych dróg do celu, oce
niając opcje (informacje) w miarę ich pojawiania się. Gracz jest czę
ścią systemu, podczas gdy użytkownik znajduje się poza systemem 
i jedynie zagląda do niego. Gracz działa w przestrzeni informacyjnej 
(cyberprzestrzeni), użytkownik zaś -  korzysta z systemów informa
cyjnych.
^  REKREACYJNOŚĆ. Współczesne systemy informacyjne już są prze
dłużeniem realnego życia, a można dowieść, że zjawisko to będzie się 
nasilać wraz z poszerzaniem kręgu oddziaływania telefonii komór
kowej na nowe dziedziny wyszukiwania informacji. Wyraz gracz po
chodzi z realnego świata, podczas gdy termin użytkownik }est raczej 
tworem teoretycznym. Dzisiaj poszukiwanie informacji nie ograni
cza się tylko do rozwiązywania problemów zawodowych, może być 
również działaniem o charakterze rekreacyjnym. W rzeczywistości 
różnica między wyszukiwaniem celowym i rekreacyjnym w mającym 
charakter supermarketu i nieprzewidywalnym środowisku www, cią



gle się zaciera. W pewnym sensie częściowo wskazywało na to użycie 
terminu surfowanie w poszukiwaniu informacji (ang. surfing for in
formation), jednak termin ten raczej zbyt powierzchownie nazywał 
interesujący nas proces.

• a s p e k t  s p o ł e c z n y . Gromadzenie informacji jest działaniem spo
łecznym. Społeczny kontekst terminu jest bardzo ważny. Gracze po
trzebują kogoś jeszcze do gry, pełniąc różne role społeczne, na przy
kład: nauczyciela i ucznia, polityka i wyborcy, dziennikarza i czytel
nika.

•K O N K U R E N C Y JN O ŚĆ . Znalezienie informacji lub nie, łączy się 
z kosztami -  finansowymi lub czasowymi. Możesz wygrać lub prze
grać w tej gonitwie informacyjnej. Gracze mogą być postrzegani jako 
inwestorzy informacji.

Wyraz gracz ma inne ważne konotacje. Po pierwsze, jest to ter
min, który potwierdza nową ekonomiczną i polityczną rzeczywistość 
trzeciego tysiąclecia. Dokonała się zmiana układu sił -  miejsce domi
nującego producenta informacji zajął jej konsument. Obecnie konsu
ment informacji ma kluczową pozycję. Fakt ten martwi bibliotekarzy 
akademickicłi i prominentów w sferze mediów, a właściwie wszy- 
stkicłi, którzy zarządzają dużymi, scentralizowanymi, nieelastycz
nymi fabrykami zajmującymi się przetwarzaniem informacji w tra 
dycyjnym stylu. Dzisiaj konsumenci mają duże możliwości wyboru 
i szybko mogą zagłosować nogami.

Po drugie, wyraz gracz }est ściśle związany z terminem spektakl 
(widowisko)'. Jest to bardzo ważne, ponieważ Internet jest najwięk
szym kapitaUstycznym spektaklem naszycłi czasów. Dowodzą tego 
ogromne sumy, jakie ludzie gotowi są zapłacić za spektakularny ad
res internetowy. Dowodzi tego również zdumiewający rozwój handlu 
elektronicznego. Wielcy gracze mogą zdobyć fortunę, a ci, którzy nie 
mają tyle szczęścia -  rozegrać grę i przeżyć przygodę. Wszyscy jed
nocześnie jesteśmy aktorami i widzami tego samego przedstawienia.

Po trzecie, termin gracz jest wyrazem bardzo w pewnym sen
sie podobnym do innych słów internetowych. Internet jest częścią 
światowego liberalizmu ekonomicznego, z którym wyraz użytkownik 
z pewnością ma niewiele wspólnego, podczas gdy gracz zdecydo
wanie tak. Odczuwa się wyraźny nacisk na posługiwanie się termi
nami pasującymi do słownictwa Internetu. Internet ma swój własny,

'  Ścisłość tego związku jest właściwa raczej dla języka angielskiego, a  nie polskiego, 
w którym wyrazu gracz (ang. player) nie używa się w kontekście spektakl, widowisko. 
[Przypis tłum.]



bogaty i obrazowy język, za pomocą którego opisuje sam siebie. 
Nie możemy tego ignorować. Jedynie poprzez ten język, specjaliści 
informacji mogą dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców informacji. 
Mamy do czynienia z rzeczywistością postmodernistyczną. Pierw
szym celem nowego języka jest umożliwienie dyskursu narracyjnego. 
W świecie postmodernizmu dyskurs jest tym czynnikiem, który two
rzy i uprawomocnia słownik. Dyskurs konstytuuje także działalność 
badawczą.

Pojęcie gracza może być pomocne w zrozumieniu tego, jak ludzie 
i systemy informacyjne wzajemnie na siebie oddziałują. Odwołując 
się znowu do analogii ze sportem można powiedzieć, że niewiele bra
mek zostało strzelonych według książkowycłi scłiematów. W piłce 
nożnej gracze wykonują mnóstwo rzeczy, o którycłi nie ma mowy 
w podręcznikach do nauki czy treningu. Podobnie wiele informacji 
jest gromadzonych za pomocą niekonwencjonalnych czy przypadko
wych środków. A zatem, być może to, co początkowo postrzegaliśmy 
jako minimalistyczne i nietypowe zachowanie informacyjne nie było 
jednak wcale tak przypadkowe, niewytłumaczalne itp. Posługiwanie 
się pojęciem gracza pomaga nam lepiej zrozumieć rejestry logowań 
i nas samych, świadków czasu siedzących przed terminalami, pece
tami, z telefonami komórkowymi w rękach.



Rozdział trzeci

PODSTAWY OCENY 
POTRZEB INFORMACYJNYCH

Pojęcie potrzeb informacyjnych, jak dotąd dość rozmyte i nie
jasno zdefiniowane, wymaga stworzenia odpowiednio spójnych, pre
cyzyjnych i właściwie sformułowanych podstaw analitycznych, je
śli ma być systematycznie wykorzystywane w pracy informacyjnej. 
Do tych podstaw należeć będą na przykład zasady oceny potrzeb, 
które można z powodzeniem stosować zarówno na szczeblu mabro 
(w planowaniu zarządzania informacją), jak i na szczeblu mikro -  
w efektywnym, bezpośrednim wyszukiwaniu manualnym czy kom- 
puterowymjKluczowa funkcja zasad analizy to umieszczenie użyt- 

Tćownlka na właściwym dla niego miejscu -  na początku łańcucha 
informacyjnego. Równie ważne jest jednak zagwarantowanie rele- 
wancji dostarczanej informacji. Stwierdza się przy tym (na podsta
wie prowadzonych analiz), że potrzeby informacyjne mają charakter 
bardzo subiektywny, są odmienne nawet u osób wykonujących taką 
samą pracę w tej samej organizacji. Ta właśnie cecha jest podsta
wową przyczyną faktu, że pracownicy informacji boją się prioryte
towego potraktowania badania potrzeb -  boją się zmienności i dy
namicznego charakteru danych oraz wniosków, jakie można na ich 
podstwie formułować. Tradycyjny rodzaj badań potrzeb informa
cyjnych -  jak np. badania cytowań -  koncentruje się na tworzeniu 
stereotypów zachowań użytkownika. W ich efekcie pojawia się pyta
nie -  czy gdziekolwiek (poza czystą teorią) w rzeczywistym świecie 
pojawia się którykolwiek z tych modeli? A przecież przekonania zbu
dowane na podstawie wyników tych badań wpływają bardzo silnie 
na praktykę zawodową.



tp i^staw y analityczne nnogą być wykorzystywane także na pozio
mie bardziej szczegółowym do:

-  określania potrzeb wybranych społeczności informacyjnych 
oraz dokonywania porównań między nimi,

-  kontrolowania i oceny skuteczności i odpowiedniości istnie
jących systemów informacyjnych z punktu widzenia użytkownika 
(podstawowa część szerszych badań informacyjnych, do której odwo
łuje się wielu komentatorów -  por. Webb, 1994),

-  wykrywania braków i niedociągnięć w usługach informacyjnych 
oraz dostrzegania wszelkich zmian w potrzebach informacyjnych,

-  projektowania indywidualnych systemów informacyjnych (do
pasowanych do potrzeb danego użytkownika). Jest to element nie
zbędny w dostarczaniu wspomnianej informacji oraz jedyne możhwe 
rozwiązanie problemu przeciążenia informacją. Selektywna Dystry
bucja Usług Informacyjnych {Selective Dissemination of Informa
tion Services -  SDI) oraz technologia komputerowa powinny budo
wać swój rozwój na ocenie indywidualnych potrzeb informacyjnych,

-  oceny niekończących się „fal przypływów i odpływów” nowych 
produktów informacyjnych,

-  zapewnienia, że wywiad (kluczowy element procesu zleca
nia pracownikowi informacji przeprowadzenia wyszukiwania) pro
wadzony jest na mocnych podstawach, w sposób spójny i systema
tyczny,

-  zbliżania użytkownika i pracownika informacji -  do procesu 
kontroli, który pozwoli stwierdzić, czy stosowana metoda pracy wy
starczy do osiągnięcia tego celu.

Potrzeby informacyjne o wiele trudniej opisać niż jakiekolwiek 
inne, jak choćby potrzebę posiadania domu. Częściowo jest to za
pewne spowodowane faktem, że informacja to obszar mało kon
kretny i bardzo szeroki, choć -  jak można stwierdzić na przykładzie 
środków masowego przekazu, komunikacji, technologii informacyjnej 
i Internetu -  być może traci już ten charakter. Może być to również 
spowodowane tym, że potrzeby informacyjne są wtórne, wynikają 
z innych potrzeb -  a więc są odpowiednio mniej przemyślane, a w 
związku z tym trudne do sformułowania, zapamiętania, wypowie
dzenia. Ale tak jak można opisać potrzebę posiadania domu za po
mocą kilku kluczowych cech, jak: materiał budowlany, lokalizacja, 
typ domu (mieszkanie w bloku, willa), liczba pokoi, projekt archi
tektoniczny oraz wiek domu -  w podobny sposób można również 
przedstawić potrzeby informacyjne.



LWyróżnia się jedenaście głównych cech charakteryzujących po
trzebę informacyjną. Są to: tem at (przedmiot), funkcja, istota, 
poziom, punkt widzenia, ilość, jakość/autorytet, dane/aktualność, 
prędkość dostarczenia, miejsce publikacji/pochodzenia, przetwarza
nie i forma informacji. Kilka z nich (jak tem at czy język) znane jest 
wszystkim pracownikom informacji, niestety jednak -  większość nie, 
czyli siłą rzeczy są to cechy mniej ważne. Problem dotyczy więc nie 
tylko zachęcenia ludzi do prowadzenia badań potrzeb (jako działa
nia priorytetowego), ale również sprawienia, by robili to (jeśli już 
takie badania są prowadzone) w sposób pełny i wyczerpujący.

TEMAT

Temat to prawdopodobnie najbardziej oczywista cecha potrzeby 
informacyjnej. Większość bibliotek porządkuje swoje zbiory przed
miotowo. W pewnych warunkach jest to cecha narzucona, mimo to 
niewątpliwie pozostaje najważniejszym wyznacznikiem potrzeby -  
pojawia się na centralnym miejscu niemal wszystkich wypowiedzia
nych potrzeb informacyjnych. Kłopot w tym, że zbyt często pra
cownicy informacji oczekują, że przedstawiana im potrzeba infor
macyjna zostanie opisana w aspekcie wyłącznie przedmiotowym. 
W dzisiejszych czasach ogólnego pośpiechu zbyt łatwo tłumaczy 
się wszystko na wszechobecne słowa kluczowe. Istnieje nawet wiele 
urządzeń, które robią to za nas. Łatwo wytłumaczyć jak to się 
dzieje: użytkownikom pomaga się sformułować ich życzenia w po
staci dość szerokich jeszcze wyrażeń przedmiotowych, które następ
nie są uszczegółowiane wspólnie z pracownikami informacji do po
ziomu terminów przedmiotowych (słów kluczowych), które mogą być 
już wykorzystywane jako terminy wyszukiwawcze w systemach in
formacyjnych (wszystkie systemy informacyjne można przeszukiwać 
według tematów). Nawet jeśli istnieją inne formy dostępu, często 
zapomina się o nich, skupiając wszystkie siły na poszukiwaniach 
odpowiedniego słowa kluczowego. Wyrażenie potrzeby informacyj
nej wyłącznie w słowach kluczowych to  przejaw płytkiego myśle
nia, które zwykle towarzyszy patrzeniu przedmiotowemu. Słowa klu
czowe szybko dają się dopasować, choć oczywiście jest to dopasowa
nie płytkie i złudne -  o czym wie doskonale każdy użytkownik wyszu
kiwarek internetowych. Forma ta  skraca także (sztucznie) wymianę 
informacji między użytkownikiem a pośrednikiem, czego użytkow



nik (jak sam deklaruje) rzeczywiście chce, ale na tym akurat etapie 
procesu nie czas na pośpiech czy uproszczenia. Wszystko zależy od 
dokładnej i pełnej analizy potrzeby -  jest to kamień węgielny całego 
procesu zlecenia wyszukiwania.

Stwierdziwszy powyższe przypomnijmy, że projektanci systemów 
informacyjnych nie uzgodnili podejścia przedmiotowego. Autorzy 
wczesnych skomputeryzowanych systemów bibliograficznych (jak 
OPAC) bardzo często lekceważąco traktowali wyszukiwanie przed
miotowe na korzyść wyszukiwania według autora lub tytułu. W sy
stemie informacji parlamentarnej {Parliamentary online informa
tion service -  POLIS), uruchomionym pod koniec lat osiemdziesią
tych, przedmiot nie pojawiał się nawet na pierwszym ekranie wy
szukiwawczym.

Z problemem tem atu wiąże się wiele innych zagadnień, które 
wymagają rozważenia, jak:

-  liczba zgłoszonych tematów,
-  rozważany poziom głębokości tem atu,
-  problemy towarzyszące uszczegółowieniu.

Liczba zgłoszonych tematów
Jest to przedmiot szczególnego zainteresowania wszystkich, zwła

szcza projektantów usług SDI. Przy rozpoczynaniu procesu wyszu
kiwania konieczne jest określenie -  ile i jakie tematy są zgłaszane. 
Zaledwie kilka osób ma to szczęście, że szuka informacji na tylko 
jeden tem at. Większość wykonuje wiele różnych zadań, z których 
każde ma oddzielne wymogi przedmiotowe. Wiadomo powszechnie, 
że jeden zawód może mieć bardzo wiele różnych aspektów działa
nia. Na przykład wykładowca uniwersytecki -  wykonuje zadania 
związane z kształceniem, doradztwem, działalnością badawczą, kon
sultacjami, administracją, działalnością organizacyjną i związkową. 
W dzisiejszym wielodziedzinowym i wieloaspektowym świecie liczba 
tematów, które ludzie powinni znać, stale rośnie. Zbyt łatwo byłoby 
obsługiwać informacyjnie tylko to zadanie, które uważane jest za 
najważniejsze. Nie można też uprościć sprawy mówiąc, że najwięk
sze potrzeby informacyjne wiążą się z podstawową pełnioną przez 
daną osobę funkcją. Natychmiast pojawia się kontrargument, że taki 
klient zadbał już odpowiednio o funkcjonowanie głównej gałęzi swo
jej działalności, a pomoc potrzebna jest raczej w sferach pobocz
nych.

Zainteresowania i zadania ludzi zmieniają się -  nic nie jest stałe. 
Konieczna jest za to stała i regularna kontrola bazy przedmioto



wej, na której zbudowany jest system informacyjny, dla zapewnie
nia jego skuteczności. Współczesne programy antywirusowe często 
aktualizują swoje listy wirusów codziennie -  pracownicy informacji 
powinni brać z nich przykład. Trzeba aktualizować profile potrzeb 
co najmniej raz na pół roku, aby zacłiować odpowiedni poziom sku
teczności. Z pewnością jednak jeszcze lepiej robić to raz na kwartał.

Rozważany poziom głębokości tematu
Pojawia się także pytanie -  jak głębokie jest zapytanie infor

macyjne. Załóżmy, że użytkownik interesuje się ogrodnictwem. Czy 
jednak wystarczy mu informacja ogólna -  Podręcznik ogrodnictwa -  
czy raczej potrzebne będzie wszystko co się w tym zakresie mieści, 
w tym zagadnienia tak szczegółowe, jak Uprawa ziemniaka bez kopa
niâ . Jeśli się pomylisz, popełnisz kolosalny błąd, albo oferując nad
miar informacji, która „przygniecie” niczego nieświadomego użyt
kownika, albo utajniając informacje w rzeczywistości odpowiadające 
jego potrzebom. Sprawę utrudnia jeszcze fakt, że większość zawodów 
wymaga od pracowników szczegółowej wiedzy o kilku sprawacłi oraz 
ogólnej znajomości wielu innych. Oczywiście potrafią oni je rozróż
nić, ale czy umie to również pracownik informacji lub wręcz -  system 
informacyjny? To trzeba sprawdzić na samym początku. Weźmy za 
przykład wykładowcę w szkole bibliotekarskiej. Zawodowo -  naj
bardziej interesuje się on i najwięcej czasu spędza (od wielu lat) na 
wyszukiwaniu online. A ponieważ uczy także wyszukiwania w syste
mie DIALOG, byłby zapewne wdzięczny za wyszukanie wszystkiego, 
co zostało ostatnio na tem at DIALOG-u napisane. Ale -  ten sam 
wykładowca musi także orientować się we wszystkich aktualnych 
wydarzeniach ze świata bibliotekarskiego, aby dobrze przygotować 
swoich studentów do pracy w bibliotece. Potrzebuje więc ogólnych 
danych lub informacji dotyczących tylko najważniejszych spraw za
wodowych -  np. informacji o problemach finansowych bibliotek pu
blicznych, ale niezbyt szczegółowej i zawartej najlepiej w jednym 
tylko tekście. W ciągłym wysiłku znalezienia danych odpowiadają
cych szczegółowym potrzebom informacyjnym zapotrzebowania na 
informację ogólną są często pomijane, chociaż użytkownicy bardzo 
sobie cenią ten rodzaj danych.

Przeszkody w specyfikacji tematycznej
Definiowaniu przedmiotu potrzeby informacyjnej towarzyszy 

wiele problemów, jak:
1) uogólnienie lub uproszczenie tem atu wskazanego przez klienta,



2) niejasne przedstawienie zapotrzebowania przez klienta,
3) problemy stwarzane przez klienta i pracownika podczas tłu

maczenia słów kluczowych sformułowanycli przez użytkownika na 
język stosowany w systemach informacyjnych.

Uogólnienie tematu wskazanego przez klienta
Klienci, próbując przekazać pracownikowi informacji przedmiot 

swojego zainteresowania, często uogólniają wyszukiwanie. Robią to 
z wielu przyczyn, z których główne to ułatwienie pracownikowi roz
mowy, szybkie doprowadzenie do końca, uproszczenie drogi do tego, 
co użytkownicy uważają za problem trudny i skomplikowany, któ
remu poświęcili już wiele czasu, a do którego pracownik podchodzi 
bez uprzedzeń. Inne przyczyny uogólniania wyszukiwań to:

-  pracownik informacji nie musi być znawcą danego tematu, 
a więc klient dokonuje uproszczeń, aby ułatwić mu zrozumienie za
gadnienia,

-  użytkownik nie wie, co pracownik może zaoferować, a więc 
minimalizuje swoje potrzeby i dokonuje uogólnień, aby uniknąć zbyt 
wczesnej odmowy oraz pozostawić możliwość negocjacji,

-  brak czasu oraz pragnienie otrzymania szybkiej odpowiedzi 
także powodują skracanie żądań.

Każdy pracownik informacji z pewnością zna wiele przykładów 
pytań beznadziejnie wprost ogólnych. Autor również zdobył takie 
doświadczenie, kiedy doradzał czytelnikom w bibliotece publicznej. 
Zgłoszono mianowicie prośbę o książki o rybach. W bibliotece pu
blicznej można dziś znaleźć książki o łapaniu ryb, gotowaniu ryb, 
biologii ryb, o hodowli ryb w domach -  to tylko kilka dość oczy
wistych przykładów. Po dłuższej rozmowie okazało się, że chodziło 
o biologię ryb. Oto kolejny przykład, z wyszukiwania online w sy
stemie: jestem  ciekaw, czy jest jakaś informacja o nowych samocho
dach. Po dłuższym badaniu okazało się, że w rzeczywistości użyt
kownik poszukiwał cen samochodu honda civic.

Niejasne przedstawienie tematu
Z uogólnianiem pytań bardzo ściśle wiąże się niejasne ich formu

łowanie -  często te dwa zjawiska są nawet nierozdzielne. Potrzeba 
zachowania poufności może prowadzić klienta do takiego kamuflowa
nia swoich zainteresowań przed pracownikiem informacji, aby inni 
nie mogli poznać kierunku jego poszukiwań. Może się to wydarzyć 
w czytelni czasopism, zwłaszcza w takiej, która obsługuje dzien
nikarzy z wielu różnych redakcji -  jak miało to miejsce w News



International & the Mirror Group. Jeszcze częściej niejasne sfor
mułowanie tem atu odzwierciedla brak orientacji użytkownika i nie
pewność, co do własnych potrzeb: trudno im zwerbalizować własny 
problem, choć potrafią określić, czego potrzebują, kiedy to zobaczą. 
Poza tym użytkownicy proszą o informację, która ma uzupełnić luki 
w ich wiedzy -  co samo w sobie musi prowadzić do braku precyzji 
w formułowaniu potrzeb informacyjnych.

Problemy z tłumaczeniem słów Icluczowycłi sformuło- 
wanycli przez użytlcownika na język stosowany w syste
mach informacyjnycłi

To jest ogromne wyzwanie -  i jednocześnie „cmentarz” wielu pro
filów potrzeb informacyjnych. Szczęśliwy ten, kto (z wyjątkiem czy
stej nauki) znajdzie zgodność między terminami zgłoszonymi przez 
klienta opisującego swoje potrzeby a tymi stosowanymi w systemach 
informacyjnych do opisywania dokumentów, które mogłyby być dla 
użytkownika interesujące. Jest to szczególnie trudne w naukach spo
łecznych -  wielodyscyplinarnych, dynamicznych, łatwo ulegających 
modom. Oderwana, źle zdefiniowana i nieuporządkowana termino
logia utrudnia opis przedmiotowy. Zilustrujmy ten problem dwoma 
przykładami. Pracownik naukowy prosił o informacje na temat pu
blikowanych aktualnie materiałów dotyczących ludzi pracujących 
nielegalnie, tzn. bez wiedzy i zgody odpowiednich władz. Podał on 
pracownikowi informacji termin szara strefa {moonlighting). Kwe
renda literaturowa dostarczyła jednak wielu nowych terminów, jak 
wtórna ekonomia, ekonomia podziemna, czarna ekonomia, czarny 
rynek (second economy, underground economy, black economy, black 
market). Aby wyszukiwanie nie stało się loterią, należało wykorzy
stać je wszystkie. Z kolei wyszukiwanie według terminu osoby star
sze (elderly) -  pojęcia, jakł^y się wydawało, stosunkowo prostego - 
stwarza więcej problemów niż wyszukiwanie według możliwych al
ternatyw: emeryci, wiek starszy, starsi, starsi obywatele, renciści, 
ludzie starzy, osoby stare (retired people, old age, the aged, senior 
citizens, pensioners, old people, old persons). Jeśli jednak wykorzy
stujemy dwa lub więcej terminów, wyszukiwanie staje się bardziej 
skompHkowane.

Oto jakie wnioski należy wyciągnąć:
-  ludzie nie podają wszystkich tych terminów, których potrzebuje 

system informacyjny do właściwego przeprowadzenia wyszukiwania,
-  ludzie nie podają terminów najbardziej produktywnych, nawet 

jeśli mogą skorzystać z podpowiedzi,



-  pracownik informacji musi poświęcić czas na poszukiwania 
w tezaurusach i innych słownikach, aby znaleźć terminy odpowiednie 
do podanego tem atu. I nawet jeśli je znajdzie, musi przeprowadzić 
wyszukiwanie pilotażowe, aby je sprawdzić oraz znaleźć ich odpo
wiedniki w języku naturalnym.

Nawet jednak gdy wszystkie te warunki są spełnione, nadal 
trzeba kontrolować osiągnięte wyniki przeszukiwania według tych 
terminów pod względem zgodności z tematem. Niezwykle ważnymi 
narzędziami w tej pracy są tezaurusy, z których (w warunkach ideal
nych) najlepiej byłoby korzystać w obecności użytkownika (poznanie 
terminów szerszych i węższych pozwoli mu poznać całą mapę słów, 
które dotyczą jego zapytania). Oczywiście nie warto nawet wspomi
nać, że z pewnością każdy wykorzystany tezaurus będzie podawał 
inne wyniki.

FUNKCJA 
(DO CZEGO INFORMACJA 

MA BYĆ WYKORZYSTANA)

Każda osoba, tak  samo jak każda społeczność informacyjna, na 
różne sposoby wykorzystuje informację do pracy, w związku z czym 
osiągane przez nie produkty końcowe są odpowiednio różne. Na 
przykład dziennikarze wykorzystują ją  do pisania reportaży, pracow
nicy społeczni często do znalezienia odpowiedzi na pytania o możli
wości wsparcia dla swoich klientów, a pracownicy nauki -  do przy
gotowania wykładu lub aktualizacji listy lektur. Ponadto w każ
dym zawodzie (i organizacji) podstawowe funkcje, dla których po
trzebna jest informacja będą się także różniły odpowiednio do zadań 
i specjalizacji osób zainteresowanych. Tak więc kierownicy ośrodków 
pomocy społecznej będą z niej korzystać bardziej w celu kontroli 
rozwoju organizacji niż do odpowiadania na pytania o możliwości 
wsparcia dla klientów. Można jednak sformułować kilka uogólnień 
co do sposobów wykorzystywania informacji. Mianowicie ludzie po
trzebują informacji przede wszystkim dla pięciu szeroko rozumia
nych celów czy funkcji, przy czym bardzo istotne jest ich rozróż
nienie, jako że każdy i każda z nich wymaga bardzo odmiennych 
rozwiązań informacyjnych. Oto one: (1) udzielanie odpowiedzi na 
szczegółowe pytania (funkcja dostarczania danych), (2) aktualizacja



(funkcja aktualizacyjna), (3) zgłębianie nowych zagadnień (funk
cja badawcza), (4) próba zrozumienia podstaw tematów/zagadnień 
(funkcja orientacyjna) oraz (5) dostarczanie pomysłów lub bodźców 
(funkcja stymulacyjna).

Funkcja dostarczania danych
Ludzie potrzebują informacji przede wszystkim aby otrzymać od

powiedź na stawiane przez siebie, szczegółowe pytania. Pytania te 
są dobrze znane wszystkim bibliotekarzom obsługującym stanowisko 
informacyjne. Zaczynają się od: Kto? Dlaczego? Co? Gdzie? Kiedy? 
Jak? Mogą być bardzo proste, jak pytanie o adres osoby czy organi
zacji, o czyjąś biografię, jak również skomplikowane, jak np. o liczbę 
lotów samolotów, które się nie odbyły w roku 1987. Każdy z nas 
ma takie potrzeby informacyjne bardzo często, nawet codziennie. 
Ogromna sprzedaż takich narzędzi wyszukiwania danych jak Whita
kers Almanac^, The Statesman's Yearbook^ czy Encarta^ pokazuje, 
jak wielkie są potrzeby użytkowników końcowych. Istnieje ogromna 
dokumentacja mówiąca o takim właśnie wykorzystaniu sieci kom
puterowej -  jako gigantycznej encyklopedii czy książki telefonicz
nej. Ta potrzeba jest stosunkowo precyzyjna i dobrze zdefiniowana. 
Odpowiada się na nią podając fakty, nazwiska, adresy, dane staty
styczne itp. Prawdopodobnie prawdziwe jest stwierdzenie, że funkcja 
ta  dominuje wśród praktyków, co ilustruje chociażby wiele przeszu
kiwań prowadzonych przez pracowników społecznych. Aby spełnić te 
potrzeby, niezbędna jest niewielka ilość informacji, a wymiana mię
dzy użytkownikiem a systemem informacyjnym czy pracownikiem 
informacji jest w związku z tym dość krótka. Można więc powie
dzieć, że potrzeby takie są generalnie łatwe i tanie do zrealizowania. 
Łatwo je także zlecić do wykonania bibliotekarzom.

Funkcja aktualizacyjna
Ludzie mają również potrzebę „bycia na czasie” . Potrzeba ta  

jest odczuwana dość powszechnie, ale w niektórych dziedzinach czy 
zawodach powoduje szczególne napięcie -  zwłaszcza w dziedzinach 
dynamicznych, dla których charakterystyczne są nagłe, częste i po
ważne zmiany, a utrzymanie się „w kursie” świadczy o wysokim pro
fesjonalizmie. Dotyczy to w sposób oczywisty dziennikarstwa i dzien

 ̂Brytyjska encyklopedia jednotomowa (przyp. tłvim.).
^Brytyjski, jednotomowy informator faktograficzny z zakresu polityki (przyp. 

tłum .).



nikarzy, którzy wydają ogromne pieniądze na tworzenie złożonych 
systemów informacyjnych, umożliwiających im szybką aktualizację 
informacji. W uczelniach wyższych również wysoki poziom zawo
dowy wymaga wiedzy aktualnej -  jednak w tym przypadku chodzi 
raczej o wiedzę uzyskaną z prowadzonych badań niż o informacje 
o bieżących wydarzeniach. Naukowcy często krytykują praktyków 
za brak aktualności, a chodzi im bardziej o brak znajomości aktual
nej literatury niż faktów.

Nadążanie za bieżącą informacją powoduje wiele problemów, po
nieważ skuteczność w tym zakresie wymaga stałego korzystania 
z (najczęściej skomputeryzowanych) systemów informacyjnych, jako 
że tylko one są w stanie systematycznie monitorować ogromne ilości 
pojawiających się informacji. Zapoznanie się z nimi (przy czym nie 
wszystkie okażą się w danym momencie potrzebne), czyli ich bada
nie i wybieranie, wymaga ogromnej ilości czasu i wysiłku. Potrzeba 
informacji bieżącej jest niewątpliwie bardziej niejasna niż zapotrze
bowanie na fakty, dlatego ten rodzaj działalności informacyjnej jest 
czasami odsuwany na dalszy plan, odrzucany, przemilczany. Podob
nie też o ile wyszukiwanie faktów wiąże się często z pilną potrzebą 
natychmiastowego rozwiązania problemu (i dlatego musi się odby
wać szybko), o tyle nie ma takiego wymogu przy poszukiwaniu in
formacji bieżącej, nie ma to bowiem efektu bezpośredniego -  raczej 
długoterminowy, odroczony. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że 
ze względu na coraz większe problemy czasowe i finansowe w więk
szości zakładów pracy ludzie nie starają się już tak jak kiedyś o ak
tualizację swojej wiedzy. W tej sytuacji systemy informacyjne mogą 
być najlepszą pomocą, głównie dzięki swoim możliwościom porząd
kowania, filtrowania i sortowania danych.

lYinkcja badawcza
Szeroko zakrojone badania nowej dziedziny to zjawisko stosun

kowo rzadkie i nie tak powszechne. Większość ludzi ma taką po
trzebę zaledwie kilka razy w życiu. Ale wobec zmiany sposobu pracy, 
zapotrzebowania na personel bardziej mobilny i lepiej wykwalifiko
wany oraz gwałtownego wzrostu liczby studentów prowadzących ba
dania i projekty, ten typ działań napotykamy coraz częściej. Osoby 
prowadzące badania oraz nauczające na szczeblu wyższym z defini
cji najczęściej poszukują informacji właśnie dla celów łjadawczych. 
O ile skomputeryzowane systemy informacyjne zdecydowanie uła
twiają techniczną stronę przeszukiwania i arcłiiwizacji danych, o tyle 
czas potrzebny na ocenę i przyswojenie otrzymanych informacji jest



ogromny i to właśnie stanowi główny problem informacyjny. Ponie
waż systemy slcomputeryzowane mogą znaleźć szybciej więcej in
formacji, można powiedzieć, że w pewnym sensie pogarszają one 
sytuację. Biorąc pod uwagę ilość „czystej” informacji, duże koszty 
związane z wyszukiwaniem danych (opłaty za połączenie i wyświe
tlenie w większości systemów online) oraz czas poświęcony przez 
użytkownika (zwłaszcza podczas pracy w sieci), konieczna jest wcze
śniejsza decyzja, na ile rzeczywiście niezbędne jest spełnienie wymo
gów kompletności i dokładności, tak cłiarakterystycznych dla po
trzeb badawczych. Niedoświadczony czy naiwny pracownik infor
macji jest skłonny spełnić wszystkie żądania informacyjne klienta, 
ku swemu zakłopotaniu uznając, że dobre wyszukiwanie jest równo
znaczne z wyszukiwaniem na wielką skalę (a nie ma większych niż 
wyszukiwania odpowiadające na informacyjne potrzeby badawcze), 
będące dlań niepowtarzalną okazją udowodnienia swoich nadzwy
czajnych możliwości.

Nie należy mylić pytań faktograficznych z badawczymi, ponieważ 
informacje, jakie uzyskuje się w wyniku wyszukiwań przeprowadzo
nych dla obu przypadków są całkowicie odmienne. Kłopot w tym, że 
kształcenie i badania w zakresie informacji naukowej koncentrują się 
na dyscyplinach akademickich, w związku z czym absolwenci rozpo
czynają pracę zawodową ze stereotypowym postrzeganiem potrzeb 
informacyjnych, które -  jak uważają -  są takie same w całej po
pulacji. Kiedy więc stają na stanowisku informacyjnym, zaczynają 
wszystkich traktować tak, jakby zgłaszali informacyjne potrzeby ba
dawcze. I wtedy robi się zabawnie.

Funkcja orientacyjna
Nie każdy ma czas czy potrzebę prowadzenia głębokich poszuki

wań, wielu ludzi szuka krótkich informacji na tematy, które są im 
ogólnie znane, a wymagają tylko szybkiego uzupełnienia pewnych 
szczegółów. Ogólnie rzecz biorąc, im szerszy temat i im mniej czasu, 
tym większa potrzeba informacji orientującej. Doskonałym przykła
dem takich poszukiwań są znów dziennikarze, którzy z jednej strony 
muszą powiedzieć coś wiarygodnego na każdy tem at, z drugiej -  
brak im czasu i zainteresowania do zgłębiania wszystkich zagad
nień. Podobnie jest z politykami, od których oczekuje się wyrażenia 
własnego zdania na każdy tem at. Dlatego tak chętnie korzystają 
oni z materiałów informacyjnych przygotowywanych przez Biblio
tekę Parlamentu. Kolejny równie dobry przykład na sprawdzenie 
swoich kwalifikacji jako pracownika informacji to  obsługa czytelni



ków czasopism, dla których właśnie gazety są najlepszym źródłem 
informacji orientującej.

Im większy przepływ informacji, tym większa i bardziej po- 
wszecłina jest potrzeba orientacji w temacie. Wbrew oczekiwaniom -  
największym źródłem tego typu jest sieć komputerowa, która miała 
przecież być tam ą w zalewie informacji.

Funkcja stymulacyjna
W przypadku wszystkich innych funkcji ludzie zazwyczaj wie

dzą, czego szukają, choć wiedza ta  różni się poziomem szczegółowo
ści i sposobem zdefiniowania. W tym jednak przypadku użytkownik 
ma zaledwie cień pomysłu na to, czego szuka -  albo nie ma go wcale. 
Korzysta więc z systemów i źródeł informacji w nadziei, że dzięki 
temu znajdzie jednak to, czego potrzebuje. Zakłada, że przegląda
nie wszystkich danych zbędnych w jakiś sposób wskaże mu drogę do 
informacji pożądanej. Wyszukiwanie prowadzone w odpowiedzi na 
taką potrzebę jest bardzo ogólne i nie ma określonej struktury, więc 
obserwujący je pracownicy informacji często dochodzą do błędnego 
przekonania, że jest to wyszukiwanie bardzo złe. Wiele pojawiają
cych się w literaturze zawodowej opisów błędnych przeszukiwań pro
wadzonych przez użytkowników końcowych wynika z niezrozumienia 
charakterystycznego dla poszukiwania informacji zachowania, które 
związane jest z tym, że użytkownik próbuje w jakiś sposób zreali
zować swoją potrzebę. Odkrywa on to, czego szukał, w nadmiarze 
otrzymanych danych -  raczej wątpliwe jest, aby mały zbiór infor
macyjny miał taką samą siłę stymulującą. Istnieją dowody sugeru
jące, że wyszukiwarki internetowe i bazy pełnotekstowe, z indekso
waniem według idosynkretycznego języka naturalnego, zwiększają 
jeszcze ten efekt, dostarczając dokumenty pozornie nieodpowiednie 
i całkowicie nieoczekiwane. Oczywiście taka stymulacja może jedno
cześnie mocno irytować użytkownika -  często zdarza się, że przecią
żony nadmiarem danych, rezygnuje.

Jedną z przyczyn, dla których ludzie nie zlecają wyszukiwania 
innym jest ich brak przekonania, czy pracownicy informacji będą 
w stanie stwierdzić, czy dany dokument jest dla nich rzeczywi
ście wartościowy. Ale jeśli pracownik zada kilka pytań dodatkowych 
o przeznaczenie poszukiwanej informacji (czyli jej funkcję), z pewno
ścią wyrobi sobie właściwą opinię. Pracownicy jednak często unikają 
takich pytań, obawiając się naruszenia granicy prywatności -  choć 
nigdy nie boi się tego lekarz, nauczyciel czy prawnik. Zależy to po 
prostu od profesjonalizmu i poszanowania prywatności.



ISTOTA

Nie ma nazwy idealnej dla tej cechy potrzeb informacyjnych. Ła
twiej jest wyjaśnić jej znaczenie, podając przykłady różnych rodza
jów informacji, które w tym obszarze się mieszczą. Może więc mieć 
ona charakter pojęciowy, teoretyczny, historyczny, opisowy, staty
styczny czy metodologiczny. Oczywiście mogą między tymi infor
macjami istnieć różnice, i to  znaczne. Dla każdego tem atu można 
znaleźć informacje przedstawione w każdej z powyżej wymienionych 
form i, co ważne, formy te będą dla niektórych ludzi całkowicie nie 
do przyjęcia. Istota, tak jak poziom, bardzo silnie zależy od odbiorcy 
(czytelnika), dla którego informacja została przygotowana. Na przy
kład praktycy z zakresu nauk społecznych bardzo rzadko będą ko
rzystać z materiałów teoretycznych lub historycznych, w przeciwień
stwie do swoich kolegów -  teoretyków.

Informacja teoretyczna ma, ogólnie rzecz biorąc, bardzo niewielki 
zasięg. Praktycy (wszystkich dziedzin) dużo częściej korzystają z in
formacji opisowej i metodologicznej czy z danych statystycznych. 
Klienci mogą wręcz odrzucić formy inne niż opisowe czy historyczne. 
Granica zapotrzebowania na informacje metodologiczne znajduje się 
na linii dzielącej teoretyków od praktyków, korzystają z niej najczę
ściej ci ostatni, na przykład nauczyciele, inżynierowie, pracownicy 
społeczni, a także naukowcy prowadzący badania empiryczne, nieza
leżnie od dyscypliny. Jeśli termin „metodologia” rozumie się szerzej, 
jako wiedza na tem at ,Jak to robić” , wtedy do grupy tej dołączają 
także wszyscy hobbyści.

Projektanci systemów informacyjnych bardzo często rezygnowali 
z uwzględniania tej cechy informacji. Zaledwie w kilku systemach 
można wyszukiwać według takiej kategorii, np. w zasobach staty
stycznych (P o lls '* ); także „British National Bibliography” („Bry
tyjska Bibliografia Narodowa”) oferowała kiedyś szeroki dostęp po
przez system indeksowania PRECIS.

POZIOM INTELEKTUALNY/POZIOM 
KOMPLEKSOWOŚCI

Ta cecha dotyczy minimalnego poziomu wiedzy -  a czasem także 
inteligencji -  wymaganego od osoł^y do zrozumienia informacji. In
formacja może być trudna nie tylko ze względu na wymaganą wiedzę

^System informacyjny online izby niższej parlamentu brytyjskiego (przyp, tłum .).



czy poziom wykształcenia, ale ze względu na rodzaj streszczenia czy 
kondensacji. Liczą się także styl i umiejętność wypowiadania się na 
piśmie. Na przykład niektóre gazety ogólne opisują zjawiska bar
dzo skomplikowane, ale w sposób dla wszystkicłi zrozumiały dzięki 
właściwej obróbce językowej i stylistyce przedstawienia informacji. 
Pozostaje problem dopasowania właściwie dobranycłi dokumentów 
do możliwości intelektualnych osoby, ponieważ nawet osoby o wy
sokim poziomie inteligencji mogą mieć podstawowe braki w wiedzy 
w zakresie dziedzin im obcycli. Czyli naukowiec, który po raz pierw
szy ma do czynienia z arkuszami kalkulacyjnymi, znajdzie się na tym 
samym poziomie co na przykład szkolna sekretarka. Prawdziwe jest 
więc stwierdzenie, że każdy nowicjusz w danej dziedzinie wymaga 
najpierw informacji podstawowych.

Pojawia się jednak niebezpieczeństwo zbytniego upraszczania in
formacji. Między użytkownikiem początkującym i sprawnym, tak 
jak między informacją podstawową i szczegółową, istnieje ogromny 
wachlarz wartości, a przesunięcie się nawet o centymetr w prawo 
wymaga wiele pracy. W celu sprostania wymogowi właściwego do
bierania materiałów niektóre systemy informacyjne indeksują do
kumenty według ich poziomu intelektualnego. Na przykład ERIC 
dołącza do dokumentów kody, przeznaczając je odpowiednio dla na
ukowca, praktyka i nowicjusza. W naukach społecznych stwierdzono 
już, że praktycy -  jako grupa -  nigdy nie przeczytają literatury nau
kowej istniejącej dla danej dziedziny. Inaczej jest w naukach ścisłych, 
gdzie nie ma tak ostrego podziału, a lekarz prowadzący praktykę 
ogólną może przeczytać wyniki badań naukowych w czasopismach 
takich jak choćby „The British Medical Journal” czy „Lancet” .

Na sposób przedstawienia treści raportów z badań naukowych 
dla szerszej publiczności ogromny wpływ mają dziennikarze. Kore
spondenci medyczni z gazet ogólnych, takich jak „The Guardian”  ̂
czy „The Independent” , regularnie przerabiają artykuły z „Lancet” 
czy „British Journal of Medicine” , tak aby były dostępne w for
mie popularnej -  wszystkie najważniejsze zagadnienia muszą być 
wyjaśnione bardziej szczegółowo i napisane odpowiednio prostym 
językiem.

Wiele dyskutowano o tym, że informacja i komunikacja są coraz 
bardziej „wyciszane” . „Wyciszanie” to wynika z nadmiaru infor
macji i komunikacji oraz braku czasu na jej przyswojenie, a także

® Opiniotwórczy dziennik brytyjski, podobnie również „The Independent” (przyp. 
tłum .).



z tendencji (związanej z rozwojem technologicznym) do traktowania 
osoby wyłącznie jako widza. Więcej informacji oznacza czasem mniej 
wiedzy. Istnieje obawa -  zwłaszcza w mediacłi, w którycłi wiadomo
ści znikają z pola widzenia w ciągu 24 godzin, usuwane przez wciąż 
napływające następne -  że aktualność danych staje się ważniejsza 
niż ich szczegółowość i analiza. Prawdziwym zagrożeniem wydaje 
się być także „przejedzenie” informacją, której ludzie po prostu nie 
są w stanie „strawić” . Wynikiem tak wielu wiadomości i kanałów 
informacyjnych istniejących na rynku, chociażby w sieci, jest infor
macja szybka, przeciekająca między palcami.

PUNKT WIDZENIA

Informacja, zwłaszcza w naukach społecznych czy np. mówiąca 
wprost o stylu życia, pisana jest często z bardzo subiektywnego 
punktu widzenia, gdy tymczasem ludzie wolą wiadomości przed
stawiane w perspektywie, którą oni sami reprezentują. Najłatwiej 
to zaobserwować na przykładzie czytelnictwa gazet -  ludzie pre
numerują i kupują te tytuły, które prezentują wiadomości i opnie 
w sposób bliski icłi własnym poglądom społecznym i politycznym. 
Informacja na ten sam tem at, ale napisana z innego punktu widze
nia, będzie dla wielu nie do przyjęcia. Jest to jedna z tych cech 
potrzeb informacyjnych, której nieuwzględnienie rzeczywiście może 
powodować niezadowolenie klienta. A ponieważ istnieje tak wiele 
sposobów przedstawienia jednej informacji, dobrze jest je podzielić 
i skategoryzować następująco: „szkoła” myślenia, orientacja poli
tyczna, podejście pozytywne lub negatywne, a dla zagadnień inter
dyscyplinarnych - orientacja na daną dziedzinę.

Szkoła myślenia
Szkół takich najwięcej jest w naukach społecznych. Najbardziej 

znane z nich to -  feminizm, marksizm i monetaryzm, ale ist
nieje wiele innych. Feminizm i marksizm wpływają także na spo
sób kształtowania informacji w naukach humanistycznych, choć te 
mają oczywiście swoje własne szkoły, jak neoklasycyzm (modernizm) 
w architekturze czy strukturalizm w literaturze. Szkoły takie są 
duże, dobrze znane i scharakteryzowane. Ale też istnieje ogromna 
liczba miniszkół (można je nazwać „wydziałami”), w niemal wszy
stkich dziedzinach wiedzy. Jeśli chodzi o informację naukową, wy



różniamy choćby orientację systemową i orientację na użytkownika. 
Na poziomie większej szczegółowości szkoły takie można wyróżnić 
także w naukacłi ścisłycli (medycznycłi i biologiczny cli), dotyczą one 
wtedy głównie zagadnień etycznych, jak aborcja czy testowanie pro
duktów na zwierzętach, choć profesor Leaky, ekspert w dziedzinie 
skażenia żywności z Uniwersytetu w Leeds twierdzi, że nawet auto
rzy tekstów ogólnych dla danej dziedziny mogą się w sposób bardzo 
podstawowy różnić w interpretacji wydarzeń. Niektórzy sceptycy 
uważają, że konsensus w nauce wynika z faktu, że naukowcy „zga
dzają się nie zgadzać” ! Kiedyś myślano, że w naukach ścisłych in
formacja nie podlega takim podziałom jak w niektórych naukach 
społecznych, np. polityce czy socjologii. Ostatnie jednak, trwające 
wciąż „boje” intelektualne na temat żywności modyfikowanej ge
netycznie, BSE^ i technik sztucznej uprawy powodują taką samą 
polaryzację stanowisk, jak w naukach społecznych.

Główny problem w określaniu profilów potrzeb informacyjnych 
dla szkół myślenia polega na tym, że autorzy -  „ojcowie” nauk 
wraz ze swoimi „uczniami” -  nie informują bezpośrednio, którą ze 
szkół reprezentują. Niektóre systemy informacyjne proponują po
moc w postaci indeksowania ze względu na punkt widzenia (przez 
pewien czas funkcjonowała tak Brytyjska Bibliografia Narodowa 
z systemem PRECIS), ale forma ta  ma zasięg bardzo ograniczony. 
Często najlepszą metodą uzyskania właściwie dobranych danych 
jest spytanie klientów, jakich autorów preferują. Nazwiska te na
stępnie można uzupełnić o autorów tekstów pokrewnych, otrzyma
nych w wyniku przeszukiwania indeksów cytowań, choć jest to nieco 
ryzykowne w przypadku teoretyków, ponieważ często obawiają się 
oni ujawnienia swoich bezpośrednich rywali (chcąc pomniejszyć ich 
rangę naukową). Prawdopodobnie najlepszym wskaźnikiem będzie 
tu instytucja, w której użytkownik pracuje. Jeśli chodzi na przykład
0 sztuczną uprawę, łatwo wtedy rozróżnić między Soil Association^
1 National Union of Farmers®.

Orientacja polityczna
W naukach społecznych łatwo również spotkać teksty pisane 

z czysto politycznego punktu widzenia: prawicowe, lewicowe, konser
watywne, socjalistyczne -  to najbardziej oczywiste przykłady. Oczy-

®Choroba bydła (przyp. tłum .).
^Organizacja zajmująca się sprawfimi żywności naturalnej w Wielkiej Brytanii 

(przyp. tłum .).
^Organizacja rolników (przyp. tłum .).



wiście szkoła myślenia może się pokrywać z orientacją polityczną. 
Trudno byłoby na przykład scharakteryzować postawy za i przeciw 
integracji z Unią Europejską, reprezentowane przez współczesnycli 
polityków brytyjskich.

Ludzie wolą czytać informacje prezentowane zgodnie z ich punk
tem widzenia (i łatwiej im ulegają), nie należy jednak zakładać, że 
nie są zainteresowani tekstami o innej orientacji. Dlatego politycy 
często przeglądają gazety partii przeciwnych w nadziei, że znajdą 
coś, co będą mogli wykorzystać jako argument w debacie opozycyj
nej. Cytat z „The Guardian” wykorzystany przez polityka konser
watywnego na sali obrad może przesądzić o wygranej.

Tak jak w przypadku szkoły myślenia, polityczny charakter infor
macji czasami trudno jest rozpoznać, chyba że wiadomość pochodzi 
bezpośrednio od dużej partii. Funkcjonujące obecnie systemy infor
macyjne służą niewielką pomocą, zrealizowanie takiej potrzeby może 
więc wymagać dużo czasu i kosztów. Można jednak także próbować 
niejako iść na skróty. Wiele organizacji kojarzy się z konkretną orien
tacją polityczną. Nie chodzi tu  tylko o partie, ale również o ośrodki 
i organizacje badawcze, stowarzyszenia, związki zawodowe, wolon
tariuszy, grupy nacisku, rządy, redakcje gazet, a nawet o wydziały 
uniwersyteckie, które mogą być kojarzone z danymi poglądami. Do
kument na tem at środowiska opublikowany przez Towarzystwo Sa
mochodowe będzie całkiem odmienny od tekstu wydanego przez np. 
Przyjaciół Ziemi. Przygotowanie pod tym kątem dobranych organi
zacji może znacząco pomóc w odpowiadaniu na zapotrzebowania 
informacyjne o odpowiedniej orientacji politycznej. Sami autorzy 
często zrzucają z siebie obowiązek badania potrzeb użytkowników.

Pracownicy informacji, zwłaszcza sektora publicznego, często 
mają opory w prezentowaniu informacji o orientacji politycznej uwa
żając, że ich to ogranicza. Częściej jednak wynika to po prostu 
z faktu, że oni sami reprezentują całkowicie odmienną opcję poli
tyczną. Takie podejście jest oczywiście naiwne, a nawet może być 
objawem kumoterstwa. Nie m a nic złego w udzielaniu tego typu in
formacji. W Bibliotece Parlamentarnej, która musi się dostosować 
do wymagań użytkowników -  polityków, bibliotekarze często pod
powiadają sobie wzajemnie (zwłaszcza osobom prowadzącym wy
szukiwanie), jakiego charakteru (politycznego) dane należy uzyskać. 
Potencjalny sposób wykorzystania informacji to najlepsza dla nich 
informacja. Jeśli oni nie mają przy tym żadnych obiekcji -  dlaczego 
inni mieliby je mieć?



Podejście pozytywne i negatywne
Istnieje zapotrzebowanie na informację przedstawianą w for

mie pozytywnej lub negatywnej -  co potwierdza choćby istnienie 
tzw. przekręcaczy informacji (ang. spin doctors). Realizacja takich 
potrzeb jest również kontrowersyjna i stanowi dla pracownika in
formacji duże wyzwanie. Studenci bibliotekoznawstwa bardzo się 
dziwią, kiedy dowiadują się, że jest to  cecha informacji taka sama 
jak wszystkie inne. Tego typu żądania zgłaszają najczęściej poli
tycy, dziennikarze i biznesmeni. Nie ma wątpliwości, że będą one 
tym większe, im częściej systemy informacyjne będą w stanie je 
zrealizować. Obie partie brytyjskie -  konserwatywna i liberalna -  
mają bazy danych zwane „brudnymi” , w których przechowują nie
smaczne historie, niefortunne cytaty, przykłady złego zachowania, 
złamania dyscypliny klubowej podczas głosowania przez poszczegól
nych członków parlamentu. Wszystkie te dane mogą być wykorzy
stane we właściwym czasie, na przykład podczas wywiadu przepro
wadzonego w mediach z politykiem opozycyjnym. Zapotrzebowanie 
na takie informacje najlepiej ilustrują poszukiwania przeprowadzone 
przez autora w ogólnokrajowej gazecie. Pewien ważny polityk po
zwał redakcję, ponieważ napisała ona, że powiedział on coś, czego 
on -  jak twierdził -  wcale nie powiedział. Cytat nie był najszczę
śliwszy i polityk żądał jego usunięcia. Najlepszą dla redakcji obroną 
było znalezienie tzw. brudnych materiałów dotyczących tego poli
tyka i wykazanie, że mówił on podobne rzeczy już wcześniej, czemu 
później zaprzeczał -  a więc że nie można polegać na jego pamięci.

Ktoś mógłby zaprzeczyć, że jest to ważna i uzasadniona po
trzeba informacyjna, ale pracownik informacji musi ją  zrealizować. 
Nie można co prawda potraktować określenia „brudny” jako właści
wego terminu wyszukiwawczego w bazie danych, ale bazy polityczne 
(jak POLIS) z pewnością pomogą przeprowadzić takie wyszukiwa
nie. Dobrze jest także poszukać w takich publikacjach, których jedy
nym celem jest przedstawienie danej osoby w złym świetle (np. Pri
vate Eye^ czy pewnych biografiach). Można również zwrócić się do 
organizacji o odpowiednich poglądach politycznych, opozycyjnych 
wobec poglądów danej osoby. Być może też negatywne informacje 
użytkownik otrzyma najłatwiej na drodze komunikacji nieformal
nej, ustnej, ale za to z pewnością informacja pisemna ma większą 
siłę oddziaływania.

^Tygodnik zawierający informacje dotyczące życia towiu^yskiego i plotki polityczne 
(przyp. tłum .).



Najlepszym sprzedawcą „udokumentowanej” brudnej informa
cji jest dziś sieć. Przykładem może być choćby strona polityczna 
Drudge Report^^. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na informacje 
kontrowersyjne, brudne czy choćby plotki, które w większości można 
zrealizować w Internecie. Fakt, że zawiera on wiadomości niepewne, 
ale za to interesujące -  a jakość jest w tym wypadku najważniejszym 
wyznacznikiem, zwłaszcza dla dziennikarzy i wszystkich, którzy zaj
mują się przygotowywaniem tekstów chętnie czytanych, o zdecydo
wanie lżejszym charakterze. W wielu przypadkach poszukują oni 
ciekawostek, nie zwracając uwagi na ich autentyczność.

Orientacja przedmiotowa
W dziedzinach interdyscyplinarnych, gdy autorzy i pracownicy 

informacji mają dane o różnej tematyce, należy wziąć pod uwagę 
orientację przedmiotową zgłoszonej potrzeby informacyjnej. Do
brym tego przykładem jest kryminalistyka. Na uniwersyteckich wy
działach kryminalistyki pracują osoby, które badają tę dziedzinę 
z wielu różnych perspektyw. I tak na przykład wydział krymi
nalistyki na Uniwersytecie Middlesex preferuje podejście socjolo
giczne, a akademicy z Uniwersytetu Manchester -  psychologiczne, 
z kolei wykładowcy Uniwersytetu Cambridge -  prawne. Dlatego 
przy ocenie potrzeb informacyjnych kryminologów koniecznie trzeba 
uwzględnić wszystkie te perspektywy.

Oczywiście, zapotrzebowanie informacyjne może mieć charakter 
całkowicie odmienny od tych opisanych powyżej. Użytkownicy mogą 
choćby poszukiwać informacji całkowicie obie^ywnej. Taka obiek
tywność źródła informacji lub informatora jest szczególnie ważna 
przy wykorzystywaniu danych w biurokracji. I oczywiście w nauce.

ILOSC

O ile każdy potrzebuje pewnej ilości informacji do wykonywania 
swojej pracy lub rozwiązania problemu, o tyle tym „apetytem” na in
formację ludzie znacznie się między sobą różnią. Różnice te dotyczą 
nie tylko osób czy grup, ale także samej istoty potrzeby. Nowocze
sne społeczeństwo wymaga znacznie więcej informacji niż wcześniej
sze -  zachodzące gwałtownie zmiany i cały proces komputeryzacji

^^Amerykańska strona internetowa zawierająca nie ujawnione dotąd intrygi i skan
dale polityczne (przyp. tłum .).



wywołują ogromne napięcia w tym zakresie. Coraz częstsze moni
torowanie działań i rosnąca konkurencja we wszystkicli dziedzinacłi 
życia to kolejne powody takiego stanu. Istnienie ogromnycli ilości da
nych w każdej dowolnej formie to również pewien bodziec, zachęta. 
Oczywiście nie można tu  nie wspomnieć także o atrakcyjności sa
mego Internetu. Motywacja, pracowitość, ilość czasu możliwego do 
poświęcenia na „przetrawienie” danych, to wszystko czynniki deter
minujące ilość konsumowanej informacji. Kolejny bodziec to fakt, że 
w ostatnich czasach największym problemem nie jest już zdobycie 
i posiadanie informacji, ale przyswojenie (lub uniknięcie) wszyst
kich danych, które zbyt swobodnie przepływają dookoła nas. Nową 
cechą charakterystyczną dla informacji staje się więc tzw. przymus 
informacyjny.

Naukowiec rozpoczynający swoje badania w nowej dziedzinie mó
głby chcieć zdobyć wszystkie dostępne informacje, tak jak osoba 
rozpoczynająca nową pracę czy dziennikarz piszący nowy reportaż. 
Życzenie proszę mi dać wszystko, co macie Państwo na tem at.. . jest 
bardzo popularne w obsłudze informacyjnej dziennikarzy, a podczas 
rozmowy z jednym z nich autor usłyszał nawet, że nigdy nie można 
mieć zbyt wiele informacji. O ile jednak użytkownicy cieszą się z du
żej ilości informacji, nawet mimo związanych z tym problemów wy
szukiwawczych, nie można powiedzieć, że jest to dla nich powód do 
świętowania. Można to zilustrować stwierdzeniem: Tu można znaleźć 
fantastyczną ilość informacji. .. masz dostęp do sieci, do bibliotek, 
do informacji na całym świecie. ..  w biurze. .. albo w domu. . .  to 
naprawdę fantastyczne.

Większość ludzi nie ma czasu, zdolności ani potrzeby przedziera
nia się przez gąszcz informacyjny -  byliby oni całkowicie zadowoleni 
z otrzymania niewielkiej, ale właściwej informacji. Dla tego celu na
leży wybrać (lub może wylosować) najlepsze wiadomości. Problem 
tych klientów polega na tym, że są oni zalewani informacją i mają 
niewielkie szanse, żeby się z niej wydobyć. Błędne jest oczywiście za
łożenie, że im więcej wiadomości, tym więcej wiedzy. Sytuacja ma się 
mniej więcej tak jak z jedzeniem: im więcej jesz, tym gorzej dla cie
bie. Tak samo błędny byłby pogląd, że tam, gdzie więcej informacji, 
tam  z pewnością znajdzie się coś ważnego. Na przykład cytat z re
spondenta z projektu badawczego dotyczącego potrzeb informacyj
nych socjologów teoretyków, realizowanego na Uniwersytecie Bath 
w roku 1971: „Wartość informacji łatwo jest przecenić. Więcej infor
macji nie zawsze wcale oznacza więcej wiedzy, a bardzo rzadko -  wię
cej mądrości” . Choć stwierdzono to już około trzydzieści lat temu,



jest to zdanie do dziś aktualne. Dotyczy zwłaszcza ilości informacji 
poszukiwanej, którą zdobywają bibliotekarze, a która okazuje się być 
niewłaściwa. Zbyt często oceniają oni swoją sprawność zawodową za 
pomocą ilości zebranych w odpowiedzi na pytanie użytkownika in
formacji. Długa lista czy bibliografia ma być fizycznym dowodem ich 
profesjonalizmu, ale niestety powiedzieć trzeba, że na nikim nie wy
wiera ona wrażenia. Czasami ten pęd za ilością nabiera charakteru 
komicznego. Dla przykładu: studentom bibliotekoznawstwa zlecono 
wykonanie ćwiczenia wyszukiwawczego, w którym mieli stwierdzić, 
jaka była pogoda zimą roku 1989. Wyszukiwanie przeprowadzano 
w pełnotekstowej bazie danych FT PROFILE. Po około dwudzie
stu minutach student z bardzo bolesną miną przyszedł po pomoc. 
Problem? Znalazł tylko jeden artykuł. Fakt, że w artykule zawarte 
były wszystkie ważne dla tem atu szczegóły nie miał znaczenia, jakaś 
siła wewnętrzna zmuszała go bowiem do znalezienia większej ilości 
informacji na ten sam temat!

Ludzie (jako społeczność) znają swój apetyt informacyjny, a więc 
celowe jest zapytać ich po prostu, ilu dokumentów, stron itp. spo
dziewają się w odpowiedzi na swoje pytanie. W ten sposób wyzna
czą oni wyraźne granice tego, co rozumieją jako informację dla siebie 
wystarczającą (pełną). Większe jest prawdopodobieństwo, że klienci 
będą woleli informację ograniczoną, która odpowiada ich wymaga
niom, niż kompletną, która tych wymagań nie spełnia. Ludzie podle
gają całemu szeregowi działań komunikacyjnych -  ośrodek informa
cji rzadko jest jedynym, czy choćby głównym dostawcą informacji 
i trzeba to brać pod uwagę przy ocenianiu zapotrzebowania na in
formacje dostarczane przez tego typu placówki.

JAKOŚĆ/AUTORYTET

Jakość informacji może być oceniana bardzo subiektywnie, ale 
pomimo to znajduje się bardzo wysoko na liście priorytetów infor
macyjnych. Trwająca wciąż, głośna debata na tem at jakości informa
cji w Internecie jest tego dowodem. Problem nabiera jeszcze więk
szej wagi w świetle przeżywanego obecnie „wybuchu” informacji. 
Determinanty jakości są niezwykle ważne przy zmniejszaniu jej ilo
ści. Selekcja jest niewątpliwie konieczna i o wiele lepiej, aby była 
przeprowadzana na podstawie wybranych kryteriów logicznych, niż 
czysto subiektywnych. Nie tak dawno temu powiedziano, że nau
kowcy (teoretycy i badacze) mają czas, zdolności i kwalifikacje od-



powiędnie do podejmowania samodzielnych decyzji w tej dziedzinie, 
natomiast praktykom niezbędna jest pomoc. Ale po zmianach, ja
kie wprowadzono w kontraktach akademickich, przy większym ob
ciążeniu pracą i coraz większej liczbie studentów nawet naukowcy 
potrzebują obecnie pomocy.

W niektórych dziedzinach i zawodach należy zwrócić szczególną 
uwagę na wiarygodność informacji -  są to chociażby: kryminalistyka, 
biznes, nauka. Dobrym tego przykładem niech będzie wypowiedź 
jednego z dziennikarzy zajmujących się relacjami z zakresu przestęp
czości: „Problemem jest informacja niewłaściwa, zwłaszcza w mojej 
dziedzinie, gdzie taka pomyłka może być bardzo niebezpieczna, jako 
że poruszamy się na granicy oszczerstwa i kompetencji. Oczywiście 
w innych obszarach dziennikarstwa stwarza to mniejsze zagrożenie -  
choćby w informacji środowiskowej czy wiadomościach o sztuce. Jeśli 
informując o przestępstwach, otrzymasz wiadomości mylne lub zmy
ślone, zaczniesz mieć kłopoty -  dlatego nie korzystam z Internetu” . 
Naukowcy to kolejna grupa, która ma bardzo poważne wymagania 
dotyczące jakości i właściwości otrzymywanych danych.

Selekcja informacji według kryteriów jakościowych wymaga bar
dzo dobrego zrozumienia autora informacji z danej dziedziny oraz -  
oczywiście -  jest to decyzja bardzo osobista. Można tu jednak sko
rzystać z pewnej pomocy. Jedna z jej form to zakładany autorytet 
nadawcy (lub źródła). Przyjrzyjmy się temu, co ktoś kiedyś powie
dział o nadawcy: „jednym z filtrów, który stosuje się przy czytaniu 
jest osoba autora tekstu; waga informacji będzie zależała od jej źró
dła i oczywiście informacja będzie tym cenniejsza, im źródło jest 
wyżej postrzegane w danej organizacji” . Ludzie wiedzą, że pewnym 
organizacjom, ze względu na ich potęgę ekonomiczną czy polityczną, 
przynależy szczególny autorytet i szacunek, a w konsekwencji do ich 
publikacji lub stron internetowych przykłada się wiele wagi. Doty
czy to na przykład rządu. Unii Europejskiej, pewnych uniwersyte
tów. Być może ze względu na zainteresowanie ludzi jakością infor
macji w Internecie -  strona rządowa jest tak bardzo popularna (naj
bardziej wśród dziennikarzy). Dlatego też redaktor naukowy „The 
Guardian” regularnie odwiedza strony dotyczące np. misji Pathfi- 
dener’a na Marsie (NASA), American Association for Advancement 
of Science (Amerykańskiego Towarzystwa Rozwoju Nauki^^), The 
Global Seismology Unit (badawczej jednostki sejsmologicznej), szu
kając informacji wysokiej jakości. Bez żadnych wątpliwości zakłada,



że wiadomości z takich źródeł będą wiarygodne i właściwe (nie
zależnie czy zaczerpnięte z Internetu, z wydania drukowanego czy 
jakiegokolwiek innego nośnika) i można je bezpośrednio włączyć do 
pisanego artykułu.

Niektóre organizacje komercyjne zyskują sobie ogromny szacunek 
dzięki dbałości o jakość pracy i doskonałe opracowanie dokumentów. 
Przykładem mogą być tu  maklerzy giełdowi w londyńskim City. 
Każdego miesiąca otrzymują tuziny ogromnych, doskonale opraco
wanych (także graficznie) raportów od analityków przewidujących 
zmiany na rynku giełdowym i przedstawiających swoje propozycje 
działania. Żaden dealer ani makler nigdy nie znalazłby czasu nawet 
na to, żeby wstać od komputera i zapoznać się z nimi. Większość 
z nich trafia do kosza, nieliczne tylko są czytane -  zawsze zaś te 
opracowane przez Jamesa Capela^^. Dlaczego właśnie jego, a nie 
innych? Od wielu lat ta  firma analityczna zbiera w City najlepsze 
noty, a taka ocena koleżeńska jest czynnikiem decydującym o wybo
rze wobec istniejącego przeciążenia informacyjnego. Tym niemniej 
jednak równie ważny jest autorytet -  obecnie w rankingu wygrywa 
już nie James Capel, ale inna firma brokerska.

Niemal w każdej dyscyplinie akademickiej istnieje ranking czaso
pism -  uniwersalizm takiego rankingu zależy zaś zawsze od poziomu 
zgodności naukowców danej dziedziny. Najbardziej widoczne jest to 
w naukach ścisłych, w których użytkownicy oceniają czasopisma pod 
względem siły ich oddziaływania lub jakości, a ich zgodność w ocenie 
jest wyjątkowo wysoka. Wynika ona z wiedzy, zdobywanej zazwy
czaj w procesie zgłaszania własnych tekstów, że w pewnych ty tu
łach trudniej jest opublikować artykuł niż w innych -  „śmietanka 
gromadzi się zawsze na powierzchni” . Czytelnicy mówią: „Jeśli czy
tam artykuł w «Nature» albo w «Journal of the British Medical 
Association», mam pewność, że autor doskonale zna tem at, a jego 
koledzy też uważają, że wie on, o czym mówi”. Wygląda na to, że 
wszyscy najpierw sięgają po „Naturę” , niezależnie od swoich zain
teresowań naukowych czy pochodzenia -  czyli tytuł ten może być 
bardzo „wybredny” w doborze tekstów. Jeśh dany tekst nie zostanie 
zaakceptowany, autorzy wysyłają go do kolejnej w hierarchii redak
cji i zazwyczaj jest to najlepszy ty tuł danej dyscypliny. Najczęściej 
autorzy znają jakość swoich badań i wysyłają icłi wyniki do cza
sopisma odpowiadającego im poziomem. W związku z tym jakość 
staje się cechą także niższych szczebli w rankingu, a użytkownicy



korzystają z tego, aby się upewnić, że jeśli tylko znajdą czas na 
czytanie, powiedzmy pięciu z dostępnych pięćdziesięciu czasopism, 
będą bardzo dobrze wiedzieli, które wybrać. Poza wszystkim in
nym, nie będą chcieli przegapić potencjalnie wartościowych artyku
łów, o których rozmawiają koledzy. Proces ten umieszczono obecnie 
w Government’s Research Assessment Exercise (brytyjskim rządo
wym projekcie oceny badań naukowych), którego celem jest pomiar 
jakości badań uniwersyteckich. W jego ramach każdy wydział musi 
przedstawić cztery najlepsze publikacje każdego swojego pracownika. 
Artykuły cytowane są oceniane najwyżej.

Niektóre źródła są tak autorytatywne, że mogą decydować o zna
czeniu wiadomości lub wypromować jakąś historię. Za taki uznawany 
jest wśród mediów i w świecie polityki na przykład program „To
day” czwartego kanału Radia BBC -  głównie ze względu na swój sta
tus „flagowy” oraz z powodu tego, że do studia zapraszani są ludzie 
ważni, autorytety. Także artykuły z „Naturę” czy „The Lancet” czę
sto cytowane są w radiu lub telewizji, kiedy ukażą się w nich wyniki 
nowych badań. Artykuły w gazetach takich jak „Financial Times” 
czy „Wall Street Journal” '̂* mogą znacząco wpłynąć na stan rynku 
finansowego. W jednej z kampanii reklamowych „Financial Times” , 
w której nacisk położono na kluczową rolę „FT” w zaspokajaniu po
trzeb informacyjnych pracowników City, hasło brzmiało -  Nie ma 
FT, nie ma komentarza.

Wielu ludzi szczególną władzę przypisuje gazetom. Nie z powodu 
wiary we wszystko, co jest tam  napisane, ale ze względu na ich po
pularność, ogromny zasięg czytelnictwa, fakt, że docierają do decy
dentów, co oznacza, że wszystko co zostało w nich zawarte może 
mieć rzeczywiście ogromny wpływ. Oczywiście następstwem tego 
jest fakt, że niektóre źródła informacyjne nie mają żadnego auto
rytetu. Na przykład dziennikarze, którzy ogromną wagę przykła
dają do autorytetu, traktują z dużą podejrzliwością wycinki pra
sowe. Wiele nadchodzących do nich materiałów wygląda podejrza
nie, jak propaganda, efekt działania public relations albo reklama: 
trudno oddzielić ziarna od plew. W związku z tym trwa stały proces 
kontroli informacji. Na przykład w „The Economist” ®̂, w którym 
artykuły nie są podpisywane, a więc na szali kładzie się reputa-

^^Brytyjski dziennik finauisowy o zeisięgu międzsmairodowym (przyp. tłvim.). 
Amerykański dziennik finansowy (przyp. tłum .).
Opiniotwórczy dziennik brytyjski, podobnie również „The Independent” (przyp.

tłum .).



cję całego czasopisma, w żaden sposób nie wykorzystuje się faktów 
czy źródeł niesprawdzony cli. Jednak z reklam tego tytułu mówiła 
kiedyś: The Economist wierzy w odpowiedzialność zbiorową. Swoją 
reputacją popiera każde napisane w nim zdanie, dobre czy złe. Rze
czywiście dziennikarze tego czasopisma bardzo się liczą z zaufaniem 
społecznym. Przykładem może być taka historia: podczas jednej 
z rad redakcyjnych dyskutowano nad numerem z następnego ty
godnia, a rozmowa skupiła się na artykule o Mozambiku. Pojawiła 
się wątpliwość, czy artykuł może się ukazać na tydzień przed nad
chodzącymi wyborami lub później, w trakcie tych wyborów. Jeden 
z dziennikarzy twierdził, że powinien się on ukazać wcześniej, ponie
waż będzie mógł być przeczytany przez odpowiednie siły polityczne 
w Mozambiku, a to powstrzyma ich przed popełnieniem błędów, 
których nie uniknęli poprzednim razem!

Autorytet źródła może być także związany z uprzednim jego wy
korzystaniem -  jest już wypróbowane i sprawdzone. Zwłaszcza prak
tycy zdecydowanie wolą korzystać ze znanych, zaufanych, pewnych 
źródeł informacji niż z nowych i niesprawdzonych. Czasami może 
to wywoływać problemy, kiedy dana osoba odmawia korzystania 
z nowego źródła czy nawet z nowej, zaktualizowanej wersji starego. 
Nowe źródła zawsze są traktowane podejrzliwie pod względem ich 
wiarygodności. Do pracowników informacji należy więc zadanie ich 
sprawdzenia i wypromowania.

Inna metoda kontroli jakości to analiza recenzji i cytowań książek 
czy CD-ROM-ów. Recenzje książek to od dawna jedno z ulubionych 
narzędzi bibliotekarzy, ale ich wartość jest obniżona ze względu na 
brak aktualności i fakt, że tylko niektóre książki są recenzowane. 
Nowe usługi informacyjne, w których recenzje dołączane są do re
kordów bibliograficznych, jak TES-Bookfind^®, są w tym niewątpli
wie bardzo pomocne. Większość stron internetowych dotyczących 
CD-ROM-ów także dołącza recenzję do opisu produktu. Analiza 
cytowań pomoże w znalezieniu dobrego, wiarygodnego artykułu, 
a także książki czy raportu. W narzędziach takich jak choćby „Social 
Science Citation Index” łatwo znaleźć dokumenty cytowane czę
sto -  jest to prawdopodobnie jeden z najlepszych przykładów oceny 
koleżeńskiej wyników pracy naukowej.

Z wiarygodnością skomputeryzowanych systemów informacyj
nych również wiążą się pewne problemy. Po pierwsze, ich wielkość

Bibliograficzna baza danych książek na CD-ROM (przyp. tłm n.). 
 ̂̂ Indeks cytowań dla nauk społecznych.



oraz liczba punktów dostępu oznacza, że wyszukiwanie często koń
czy się wynalezieniem dużej liczby dokumentów niewłaściwych -  
szczególnie dobrym przykładem są tu  skomputeryzowane bazy da
nych, w których wyszukuje się według słów języka naturalnego. Po
woduje to, że wielu użytkowników -  choćby prawników i polity
ków -  nie chce z nich korzystać. Istnieje jeszcze druga strona tego 
medalu. Tego rodzaju dane dostarczane przez serwisy online typu 
DIALOG i FT PROFILE są pozbawione elementów tradycyjnie bu
dujących wiarygodność, jak logo, okładka, strona tytułowa itp. Dane 
zawsze wyglądają tak samo. Jest to również problem Internetu, ale 
ten „mamut” informacyjny wydaje się zmieniać nasze tradycyjne 
rozumienie autorytetu. Fakt, że Internet jest pierwszy w swoim ro
dzaju i „przeciera szlak” całej rzeszy nowych źródeł informacyjnych 
(jak na przykład Amazon.com) powoduje, że grupa ta  zyska sobie 
autorytet i wiarygodność.

Pod wieloma względami masowa produkcja informacji w stylu 
stron WWW jest cechą charakterystyczną bardziej dla społeczeń
stwa zindustrializowanego niż informacyjnego, ze względu na spo
sób, w jaki jakość i indywidualność zostały poświęcone „wielkiemu 
bogu produkcji” . W Internecie nie ma rozróżnienia, że informacje 
takie, jak na przykład finansowe, wojskowe i medyczne są z defi
nicji informacjami o wysokiej jakości. Cyfrowa dostępność zmienia 
podejście do jakości. Kontrola jakości staje się elementem mobil
nych usług informacyjnych dlatego, że użytkownicy płacą właśnie 
za jakość, a nie za samą informację.

Ogromną rolę w ocenie jakości odgrywa pracownik informacji, 
zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie filtrów informacyjnych działają
cych według kryterium jakości. Jak wiadomo, do tego typu dzia
łań nie są przygotowane wyszukiwarki internetowe ani ich narzędzia 
oceny.

DANE/AKTUALNOŚĆ

Jeśli chodzi o tę cechę potrzeb informacyjnych, należy zadać dwa 
ściśle ze sobą związane pytania. Po pierwsze, jak dalekiego sięgnięcia 
w przeszłość wymaga odpowiedź na daną potrzebę i po drugie -  jak 
bardzo aktualna musi być taka informacja? Pytanie pierwsze zależy 
głównie od tego, jak długo dana informacja pozostaje aktualna -  
istnieją bowiem w tym względzie ogromne różnice. W naukach ści



słych i niektórych stosowanych naukach społecznych badania cyto- 
wań wykazują, że informacja ma żywot stosunkowo krótki: w wielu 
przypadkach jest to okres poniżej pięciu lat, a w przypadku informa
tyki nawet poniżej dwóch lat. Starzenie się informacji jest wynikiem 
zmian: nowe odkrycia, nowy sprzęt, komputeryzacja, czynniki pra
wne, polityczne i ekonomiczne powodują jej dewaluację, czego kon
sekwencje mogą być nawet niebezpieczne. Dla przykładu rozważyć 
można dzisiejszą wartość książki opublikowanej w latach osiemdzie
siątych, a dotyczącej systemów centralnego ogrzewania w domach 
mieszkalnych -  takie książki można nadal znaleźć w niektórych bi
bliotekach publicznych. Zmieniły się relatywnie ceny opału, opisany 
sprzęt jest w większości przestarzały, nie wspomniano o nowych me
todach oszczędzania energii. Najbardziej narażona na dezaktualiza
cję jest prawdopodobnie właśnie informacja techniczna.

W przypadku nauk humanistycznych może być zupełnie odwrot
nie: informacja z wiekiem nabiera wartości. Tekst napisany przez 
Hitlera w latach II wojny światowej może być obecnie cennym do
kumentem źródłowym. Z samej swojej istoty nie może on być ni
czym innym zastąpiony. Nawet w naukach ścisłych nie wszystkie 
informacje starzeją się gwałtownie, teorie i podstawy dla większo
ści zagadnień są stosunkowo stałe, a więc napisane na ten temat 
podręczniki i skrypty (wznawiane w wersjach przejrzanych i po
prawionych) mogą być ciągle używane. W medycynie informacja 
retrospektywna potrzebna jest dla zapoznania się z rozwojem da
nej choroby na przestrzeni czasu. Ludzie często wiedzą intuicyjnie, 
co powoduje dezaktualizację informacji w danej dziedzinie -  trzeba 
więc ich o to pytać. Jeśli sami tego nie pamiętają, prawdopodobnie 
podpowie nam to historia ich wyszukiwań.

W aktualności ważna jest nie tylko czasowa wartość informa
cji, ale również czas, jaki dana osoba może poświęcić na jej czy
tanie i przyswajanie. Kryterium wyszukiwawczym jest często data 
publikacji (powstania), czasami zastępuje ono nawet kryterium ja 
kościowe. To bardzo wygodne narzędzie ograniczania przeszukiwań, 
których wynikiem może być ogromna liczba dokumentów. Dlatego 
tak wiele systemów online przedstawia rezultaty poszukiwań w po
rządku chronologicznym -  zakładając, że najważniejsza jest infor
macja najbardziej aktualna. Niestety, brakuje tego wyszukiwarkom 
internetowym.

Aktualność to tylko jeden z aspektów kryterium czasowego; mówi 
się o niej najczęściej ze względu na napięcie spowodowane koniecz
nością zdobywania informacji najnowszych. Nieważne, jak głębokie



w czasie mają być poszukiwania prowadzone przez danego użytkow
nika, zawsze będzie on oczekiwał również informacji najnowszych. 
Każdy musi być „na czasie” , dlatego -  z definicji -  nowości zyskują 
sobie największe zainteresowanie, Ludzie różnie rozumieją aktual
ność informacji, ale z pewnością Internet podwyższył te oczekiwa
nia. Makler giełdowy za aktualne uważa dane z ostatnicli kilku mi
nut, a dla łiistoryka granica ta  może się przesunąć nawet o rok (lub 
więcej) do tyłu. Każdy z nas pracuje z ogromną ilością informacji 
starej i nowej i wszyscy, nawet maklerzy, którzy korzystają głównie 
z telefonów i obsługi komputerowej w czasie rzeczywistym, muszą 
wszystkie dane postrzegać w pewnym kontekście.

Aby informacja zacłiowała swoją aktualność, musi być oczy
wiście szybko rozpowszecliniona (zagadnienie to będzie przedsta
wione szerzej w następnym podrozdziale). Pewne kanały informa
cyjne są lepiej przygotowane do szybkiej transmisji danych niż inne: 
stąd ogromna popularność poczty elektronicznej, telefonów komór
kowych i faksów. Tradycyjne systemy informacyjne nigdy nie były 
przystosowane do udostępniania informacji bieżącej -  serwisy ab- 
straktowe nadal oferują informację sprzed 3-6 miesięcy twierdząc, 
że spełniają kryterium aktualności! Łatwo jednak zauważyć, że są 
one mało popularne wśród praktyków, dla których aktualność jest 
czynnikiem decydującym (naukowcy, którzy nieco lżej traktują ten 
wymóg, tolerują poziom usług serwisów abstraktowych). Na szczę
ście technologia online i Internet umożliwiają pracownikom infor
macji znalezienie takich danych, które są bliskie aktualności w ro
zumieniu użytkownika. Na przykład FT PROFILE oferuje dostęp 
(pełnotekstowy) do artykułów jednego z czasopism. Usługi w czasie 
rzeczywistym, jak  te proponowane przez Press Association i Reuters, 
to obecnie również domena działalności pracowników informacji.

Jak już wspomniano. Internet zrobił wiele dla poprawienia po
ziomu aktualności swojej oferty, zbyt często jednak również oszu
kuje sam siebie pochlebstwami na ten tem at. Niektóre witryny są 
starsze nawet niż ich odpowiedniki drukowane lub publikowane na 
CD-ROM-ach. Aktualność nie zawsze jest sprawą oczywistą -  nawet 
wyświetlenie bieżącej daty może być sprawą mylącą. Bardzo dobrze 
ilustrują to serwisy drukowane.

Dostarczanie bieżącej informacji to  reklama dobrego systemu in
formacyjnego, a dla wielu ludzi także wskaźnik, według którego oce
niają oni skuteczność takiego systemu czy biblioteki. To dlatego sy
stemy online częściej niż CD-ROM-y są tak bezcennym narzędziem 
marketingowym pracowników informacji.



Osoby te od dawna już rozumiały potrzebę aktualności informa
cji i wiedziały, że cłironologia jest najlepszą metodą uporządkowania 
danycłi. Oczywiście same działy czy systemy informacji muszą me
liorować dane (usuwając nieaktualne) i je arcłiiwizować, ze względu 
na koszty i przestrzeń niezbędną dla przecłiowywania informacji. 
Często przeprowadza się to  właśnie według kryterium czasowego. 
W redakcji „Tłie Economist” przecłiowuje się tylko informacje z da
nego roku, decyzję taką podjęto na podstawie częstotliwości wy
korzystywania oraz kosztów przechowywania danych. Pracownikom 
informacji często jednak zdarza się popełniać błąd przetrzymywa
nia informacji długo po tym, jak straciła ona wartość (tzw. syndrom 
zbieracza). Nie rozumieją oni związku między pewnymi zadaniami 
zawodowymi a wymogami aktualności. Choć przecież zainteresowa
nie dziennikarzy nowościami nie oznacza, że nie muszą oni korzy
stać z informacji archiwalnych. Robią to -  aby pokazać te nowości 
w pewnym kontekście.

PRĘDKOŚĆ DOSTARCZENIA

Chodzi tu o to, aby klientom informację dostarczyć szybko -  
tak szybko, jak tego potrzebują. Oczywiście nie może się ona zde
zaktualizować w trakcie transportu czy transmisji. Nowości mają 
żywot bardzo krótki, czy więc serwisy abstraktowe powinny umie
szczać streszczenia nowych wydawnictw z miesięcznym opóźnieniem 
(jak ma to czasami miejsce, na przykład w „British Humanities In
dex”^®)? Z pewnością w takim wypadku ich wartość jako wydawcy 
danej informacji jest poważnie osłabiona. Tradycyjne systemy in
formacyjne zazwyczaj reagują raczej wolno, co zawsze należy brać 
pod uwagę, korzystając z nich. Nie tak dawno temu centrum wypo
życzeń międzybibliotecznych British Library (British Library Docu
ment Supply Centre) realizowało zamówienie w ciągu 5-7 dni po jego 
otrzymaniu, co wielu nadal uważa za duży sukces. Niektóre biblio
teki akademickie nadal mogą potrzebować trzech miesięcy na zamó
wienie nowej książki, jej zakup, pełne opracowanie i postawienie na 
półce. Wyszukiwanie pełnotekstowe online, elektroniczne dostarcza
nie dokumentów, faks i coraz częściej Internet są bardzo pomocne -  
przynajmniej teoretycznie -  w usprawnieniu funkcjonowania ośrod
ków informacji. Wiele z nich działa jednak po staremu spokojnie i le



niwie, ignorując ogromne zmiany, jakie zachodzą dookoła nich, czy
niąc je (w porównaniu) podobnymi do prehistorycznych wykopalisk. 
Fakt, że zamawiając książkę w Amazon.com^^ czytelnik otrzym ają 
po tygodniu pokazuje, jak powinna wyglądać obsługa klientów we 
wszystkich bibliotekach. Nawet ci, którzy nie potrzebują informacji 
tak szybko, pozostają pod wrażeniem tempa odpowiedzi -  jest to 
w końcu także jeden z elementów oceny działalności, synonimiczny 
ze sprawnością.

Prędkość dostarczania odpowiedzi ma wpływ na jej aktualność, 
bo im szybciej ludzie otrzymują informacje, tym bardziej ma ona 
charakter bieżący, a ponadto oczekiwania co do aktualności stale 
rosną. Przy coraz szybszym (dzięki rozwojowi technologii) tempie 
dostarczania informacji oczekuje się jednocześnie stałej reakcji -  tak 
jak lekarz uderzający młoteczkiem w kolano spodziewa się zawsze 
odruchu kolanowego. Tak jest choćby w przypadku maklerów. Dwa
dzieścia lat temu informację o cenach pobierano by z giełdy dwa 
razy dziennie, dostarczano w ciągu dwudziestu minut i w momencie 
dostarczenia rozpoczynano by okres bardzo aktywnej działalności. 
Po chwili aktywność by opadła, a maklerzy przygotowaliby się (być 
może czytając odpowiednie materiały) do następnych ogłoszeń o ce
nach, które miałyby nadejść po południu. Obecnie, dzięki systemom 
online działającym w czasie rzeczywistym, obserwują oni zmiany cen 
na ekranie przed sobą, zaraz po tym, jak wysłali zlecenia. Dzieje się 
tak bez chwili przerwy -  przez cały dzień muszą się oni wpatrywać 
w ekran komputera. Dzisiejsze warunki pracy charakteryzuje po
śpiech i gwałtowność w wykonywaniu obowiązków, nie dziwi więc, 
że tak wysoko ceni się tempo dostarczania informacji -  może nawet 
wyżej niż wszystko inne. Gazety na przykład nie zawierają danych 
sprzed pół godziny, nie można więc ich traktować jako źródła infor
macji w tego typu pracy. Stąd między innymi bierze się ogromna po
pularność telefonu, faksu i poczty elektronicznej we współczesnych 
biurach.

Prędkość, prędkość i jeszcze raz prędkość -  tego ludzie pragną 
najbardziej, a dotyczy to zarówno samej informacji, jak i jej trans
portu. Wiedząc o tym, projektanci Internetu i programiści za główny 
cel postawili sobie maksymalne skrócenie czasu znajdowania odpo
wiedzi przez komputer. Być może właśnie dzięki tempu pracy Inter
net stał się narzędziem tak bardzo wpływowym. Możliwość uzyska-

^^Amerykańska księgarnia internetowa, posiadająca swoje filie także w kilku kra
jach Europy (przyp. tłum .).



nia informacji z najbardziej oddalonych miejsc świata w dowolnym 
momencie doby, w ciągu kilku minut (jeśli nie sekund), należy po
strzegać jako jeden z cudów współczesnego świata. Kolejnym atu
tem sieci jest nadawanie w niej informacji radiowych i telewizyjnych. 
Jest wysoce prawdopodobne, że spowoduje to zmianę w częstotli
wości korzystania z mediów -  z gazet drukowanych na korzyść gazet 
elektronicznych, a tym pierwszym pozostanie rola magazynów re
portaży.

Na stronie wiadomości w „The Independent” autor, opisując 
korzyści z wykorzystywania faksu przy wyszukiwaniu informacji, 
stwierdza, że „po dotknięciu guzika każdy posiadający faks i telefon 
z klawiaturą może zadzwonić pod odpowiedni telefon i odpowiedź 
z poszukiwaną informacją otrzymać natychmiastowo przez faks” . 
Kończy zaś pytaniem -  „Po co nam przesyłki polecone, skoro każdy 
ma obecnie faks w domu?” [MacRae, 1993]. To samo pytanie można 
by zadać również bibliotekom.

MIEJSCE PUBLIKACJI/POWSTANIA

Mimo wielu prowadzonych obecnie dyskusji na temat społeczeń
stwa globalnego są osoby, dla których bardzo duże znaczenie ma 
miejsce (kraj) powstania informacji. Kryterium takie (wyszukiwa
nie według krajów) stosuje na przykład wyszukiwarka Yahoo. Nie 
chodzi tu o informację o danym kraju, ale o odpowiedź na pyta
nie, gdzie informacja została wyprodukowana. O tym, czy miejsce 
powstania informacji ma znaczenie, decydują trzy główne czynniki: 
(1) temat, (2) znajomość języka i (3) zakres zainteresowań użytkow
nika -  teoria czy praktyka.

Temat
Pewne tematy czy zagadnienia mają charakter czysto między

narodowy, a miejsce powstania informacji ma dla nich znaczenie 
wtórne. Przykładem tego mogą być nauki ścisłe. Jeśli ktoś zajmuje 
się nowotworami albo salmonellą, będzie prawdopodobnie zaintere
sowany wszystkimi wynikami badań, niezależnie gdzie zostały one 
przeprowadzone. Najlepiej widać to w czasopismach naukowych, 
w których znaleźć można artykuły autorów z całego świata, a lo
kalizacja wydawcy również ma niewielkie znaczenie. Nawet jednak 
w takich dziedzinach użytkownicy teksty powstałe w pewnych kra
jach będą cenili wyżej niż inne. Kraje te są postrzegane lepiej ze



względu na zakres i jakość prowadzonych badań, inne natomiast nie 
są w ogóle brane pod uwagę ze względu na brak tych cech. Naj
większym szacunkiem na całym świecie cieszą się teksty powstałe 
w Stanach Zjednoczonych, a niemal całkowicie ignorowane są pu
blikacje autorów z trzeciego świata. Broniąc tego podejścia nau
kowcy argumentują, że na przykład gdyby ktoś z Indonezji miał coś 
rzeczywiście ważnego do powiedzenia, opublikowałby to w zachod
nim czasopiśmie, ze względu na prestiż i uznanie, jakie się z tym 
wiąże. Osiągnięcia krajów innych niż USA i państwa Europy za
chodniej przedstawiane są często na konferencjach międzynarodo
wych. Sprawę ułatwia także fakt, że komunikacja w nauce odbywa 
się właściwie w jednym języku -  angielskim.

W naukach społecznych sytuacja może wyglądać zupełnie ina
czej. Brak stosowanych powszechnie metodologii i definicji oraz nie
powtarzalne, krajowe instytucje społeczne (jak np. National Health 
Service -  NHS^^) powodują, że gromadzenie informacji ma charak
ter bardziej lokalny. Nauki te posługują się również różnymi języ
kami, nie tylko angielskim. Poza tym nie wszystkie dyscypliny spo
łeczne -  tak jak psychologia czy ekonomia -  mają swój wymiar mię
dzynarodowy. Ekonomia zyskała na uniwersalności dzięki zniesie
niu barier handlowych, uwolnieniu rynków finansowych i zniesieniu 
kontroli walut, co powoduje, że krajowa polityka ekonomiczna, jak 
choćby wskaźniki oprocentowania, jest kształtowana przez czynniki 
zewnętrzne, jak na przykład spadki na międzynarodowym rynku 
akcji, nie przez sytuację wewnętrzną, krajową. Jeśli jednak chodzi 
o prawo czy pomoc społeczną, komunikacja odbywa się raczej we
wnątrz danego kraju, choć istnienie Unii Europejskiej nadało już 
zagadnieniom prawnym charakter międzynarodowy. W przypadku 
pomocy społecznej zakres działań pozostaje wewnętrzny, a nawet 
bardziej lokalny niż krajowy. W przypadku niektórych nauk społecz
nych i humanistycznych -  najbardziej kojarzą się tu  historia i geo
grafia -  przedmiotem ich badań są poszczególne kraje, a więc miejsce 
powstania informacji ma duże znaczenie. Stwierdzono, że jeśli weź
miemy pod uwagę najbardziej lokalny charakter, to jest kiedy miej
scem publikacji będzie jednocześnie bezpośrednie środowisko pracy 
badacza, to wyższą wagę przykłada się do informacji wydanej przez 
własną organizację -  jeśli oczywiście dotyczy ona bezpośrednio in
teresującego dla danej osoby tematu. Pracownicy administracji zde
cydowanie wolą korzystać z własnych źródeł informacji, które pod
legają ich kontroli.



Teoria czy praktyka
Teoretycy, ponieważ są bardziej zainteresowani ideami (a nawet 

w naukach społecznych teorie łatwo są adaptowane w innych wa
runkach, por. np. marksizm i feminizm) i komparabilistyką, mają 
bardziej „międzynarodowe” podejście do zbierania informacji niż 
praktycy. Praktycy i konsumenci prawdopodobnie otrzymują więk
szość informacji zagranicznych „z drugiej ręki” -  z krajowych ser
wisów informacyjnych. Mówi się, że dzięki sieci telekomunikacyj
nej świat staje się mniejszy (znane określenie „globalnej wioski”) 
i można by się spodziewać, że ludzie, nawet nieświadomie, będą 
w przyszłości „karmieni” informacją o bardziej międzynarodowym 
charakterze. Na poparcie tej tezy można przytoczyć: rozwój tele
wizji satelitarnej, powstanie Internetu i fakt, że w Wielkiej Bryta
nii największą oglądalność mają programy amerykańskie i australij
skie. Badania cytowań wykazały, że komunikacja międzynarodowa 
nie jest procesem zwrotnym, dwustronnym. Dlatego właśnie lite
ratura amerykańska, ze względu na swoją wielkość, siłę badawczą 
oraz lepszy system marketingu i rozpowszechniania informacji mą 
tak ogromny wpływ na większość krajów. Zauważono jednak także, 
że Amerykanom całkowicie wystarcza informacja własna i bardzo 
rzadko zaglądają oni do tekstów powstałych w innych krajach czy 
interesują się wydarzeniami na świecie. Kiedy we wrześniu 1994 r. 
zatonął na Bałtyku prom, zatapiając 900 osób, gazety brytyjskie 
rozpisywały się o tym wydarzeniu na pierwszych stronach, nieza
leżnie od faktu, że w katastrofie zginęło tylko kilku Brytyjczyków. 
Gazety amerykańskie wspomniały o tym tylko w krótkiej notatce.

Znajomość języka
Znajomość języka z pewnością decyduje o tym, z jakiej infor

macji użytkownik korzysta. Istnieją nadal bariery językowe, o któ
rych dużo pisano jeszcze w latach sześćdziesiątych. W badaniach 
stwierdza się, że nawet jeśli ludzie potrafią czytać zagraniczną li
teraturę, nie mają do tego odpowiednio wysokiej motywacji. Mając 
to na względzie Unia Europejska publikuje wszystkie swoje ważne 
dokumenty we wszystkich językach oficjalnych. Internet pomocny 
jest w przekraczaniu barier językowych na dwa sposoby. Po pierw
sze, zachęca ludzi wszystkich języków do rozpowszechniania swoich 
informacji w wersji angielskiej, dzięki czemu zyskają oni sobie naj
większy odbiór. Ponad 80% witryn internetowych prowadzona jest 
w tym języku. Po drugie wiele wyszukiwarek ma możliwość przetłu
maczenia wyszukanych dokumentów.



I znów Internet ma największy wpływ na ten obszar potrzeb. Nie 
jest to jednak wpływ bezpośredni. Ułatwiając otrzymanie informacji 
z dowolnego kraju na Ziemi, promuje on wykorzystywanie materia
łów zagranicznycłi. Ale ponieważ większość informacji w sieci pocłio- 
dzi ze Stanów Zjednoczonycli -  znów wracamy do punktu wyjścia, 
czyli do koncentracji źródła pochodzenia informacji w tym właśnie 
kraju.

PRZETWARZANIE I FORMA INFORMACJI

Te dwie cecłiy potrzeb informacyjnych są ściśle ze sobą powią
zane, a nawet na siebie nachodzą, należy więc rozpatrywać je łącznie.

Przetwarzanie polega na różnych sposobach przedstawienia tych 
samych pomysłów czy wyników badań. Dla tego samego tematu -  
badacz może chcieć uzyskać czyste dane, bez żadnej interpretacji 
i manipulacji (dane nieprzetworzone), a praktyk czy konsument bę
dzie poszukiwał danych głównych, najbardziej znaczących, uogólnio
nych (dane wysoko przetworzone). Czyli na przykład proste badanie 
naukowe, społeczne czy badania wykonane na zlecenie rządu mogą 
być przetworzone odpowiednio do potrzeb wszystkich grup odbior
ców oraz celów ich wykonania -  i tak się właśnie dzieje.

Na przykład badania przeprowadzone na skutek wzrostu zainte
resowania działalnością kryminalną w dzielnicy mieszkalnej wschod
niego Londynu. Ich wyniki opublikowano w raporcie badawczym re
sortu. Jako raport badawczy, zawierał on wiele danych odpowiednio 
uargumentowanych, opisy metod badawczych, dane statystyczne, 
zrozumiałe w rzeczywistości tylko dla specjalistów. Sam temat był 
jednak przedmiotem zainteresowania o wiele szerszej grupy odbior
ców. Materiał przetworzono więc i na jego podstawie przygotowano 
artykuł w czasopiśmie specjalistycznym, a następnie jego wybrane 
i znów odpowiednio opracowane fragmenty opublikowano w gaze
tach i na końcu -  przedstawiono w formie jednominutowego mate
riału informacyjnego w wiadomościach telewizji lokalnej. Na każdym 
etapie tego łańcucha usuwano kolejne szczegóły, dodawano interpre
tację, zmniejszano zawartość informacyjną. W tym przypadku (jak 
i w większości podobnych) na każdym szczeblu przetwarzania prze
prowadzano kondensację i uproszczenie, co powodowało ilościowe 
zmniejszenie informacji. Przetwarzanie zazwyczaj polega na zmniej
szaniu ilości informacji, choć niekoniecznie musi, bo kondensacja 
i uproszczenie to jednak nie to samo.



Przetwarzanie informacji zilustrowane powyżej zazwyczaj zwią
zane jest silnie z jej popularyzacją. Istnieją jednak także inne formy 
przetwarzania, jak interpretacja, recenzja, abstrakt, streszczenie. 
Pewną formą obróbki i popularyzacji są również witryny interne
towe, podobne nieco do programów telewizyjnych czy planszowych 
form czasopism. Projektowanie stron internetowych wymaga wielu 
umiejętności, które są obecnie wysoko cenione. Ogromne zaintere
sowanie komunikacją komputera z użytkownikiem dotyczy również 
przetwarzania informacji. Ta cecha potrzeby informacyjnej zyskuje 
sobie wśród projektantów sieci największy szacunek, a nawet można 
powiedzieć, że jest powodem ich niepokoju.

Z informacją przetworzoną mamy do czynienia podczas czyta
nia gazet, słuchania radia czy oglądania telewizji. Specjalni kore
spondenci spędzają mnóstwo czasu na upraszczaniu, popularyzo
waniu, tłumaczeniu sprawozdań rządowych, wyników badań nau
kowych i większości ankiet -  i są bardzo dobrzy w przedstawianiu 
tematów trudnych w sposób zrozumiały nawet dla laika. Bardzo 
prawdopodobne jest, że sprawozdania telewizyjne zawierają tak bar
dzo przetworzoną informację, że „przechodzą” przez słuchacza, nie 
pozostawiając żadnego śladu w jego mózgu. Być może więc posunę
liśmy się w tym procesie nieco za daleko?

Najbardziej „drogą sercu” pracownika informacji formą przetwa
rzania jest abstrakt. Jednak wśród wielu użytkowników -  może z wy
jątkiem naukowców -  abstrakty nie są zbytnio popularne. Wynika 
to prawdopodobnie z faktu, że w wielu przypadkach ten proces po
woduje zbyt duże utraty informacji. Niestety, w świecie nastawio
nym na informację komercyjną, w którym ceni się przede wszyst
kim dane dotyczące produkcji, krótkie abstrakty o małej zawartości 
informacyjnej, bez wielu wskaźników, nie zyskują zainteresowania. 
Abstrakty, które publikował TEXTLINE, zanim zmienił swoją for
mułę na duży system pełnotekstowy, były niemal idealne i użyt
kownicy woleli je niż dostęp do pełnego tekstu. Zawierały wiele fak
tów, łączyły dwie lub więcej powiązanych informacji, a w niektó
rych przypadkach tak bardzo przypominały informację oryginalną, 
że graniczyły niemal z naruszeniem prawa autorskiego. Tym nie
mniej zniknęły. Abstrakty wcale nie są łatwo dostępne, chyba że 
ktoś ma prenumeratę czasopism naukowych lub dostęp do dużej bi
blioteki publicznej czy naukowej.

Recenzje książek to kolejna forma przetwarzania informacji. Jeśli 
za takie można uznać informacje w „Evening Standard” i reklamy



kolejnych pozycji na skrzydełkach obwoluty -  są one najczęściej czy
tanymi elementami książki. Wartość recenzji wzrasta przez ich za
łączenie do danych bibliograficznych w książkowych bazach danych.

Kierownictwo wyższego szczebla oraz mający coraz mniej czasu 
pracownicy bardzo często żądają informacji wysoko przetworzonej. 
Ponieważ na zapoznanie się z nią mogą poświęcić zaledwie kilka mi
nut, ich ulubioną formą informacji jest lista najważniejszych punk
tów, mieszcząca się na jednej stronie kartki formatu A4.

Forma informacji -  oznacza więc w tym kontekście sposób jej 
prezentacji zewnętrznej i postać fizyczną, w której jest przechowy
wana i komunikowana. Zależność między przetwarzaniem a formą 
jest bardzo ścisła, ponieważ pewne formy informacji projektowane są 
specjalnie do przechowywania i rozpowszechniania danych na pew
nym poziomie przetworzenia. Dysertacje i rozprawy naukowe mają 
formę właściwą dla dużej liczby danych i szczegółów, podobnie ra
porty badawcze i informacje statystyczne. Informacja w takiej for
mie z pewnością m a bardzo ograniczone grono odbiorców. I odwrot
nie -  Internet, gazety, telewizja, broszury -  te wszystkie nośniki wy
soko przetworzonej informacji mają bardzo dużą grupę odbiorców. 
Oczywiście sytuacja nie zawsze jest tak prosta, ponieważ do rozpraw 
załączane są abstrakty, w gazetach ogólnych zamieszcza się również 
artykuły poruszające poważne tematy, a rozłącznej typologii książek 
właściwie nie da się przeprowadzić.

Ale nie tylko poziom przetworzenia powoduje, że użytkownicy 
wybierają różne formy informacji. Istnieje o wiele więcej czynników: 
niektóre formy informacji są bardziej współczesne niż inne (Inter
net), część ma charakter ekskluzywny (źródła mówione), inne nie 
wymagają wiele wysiłku od swoich odbiorców (telewizja), jeszcze 
inne mają wyższy status i urok (telefony komórkowe), są te bardziej 
dostępne (gazety) i te bliższe ludziom (książki). Duże znaczenie ma 
także osobowość człowieka -  są ludzie, którym o wiele łatwiej ko
rzysta się na przykład ze źródeł mówionych czy telefonów komórko
wych. Dlatego indywidualny wybór danej formy to rezultat współ
oddziaływania wielu czynników. Ponieważ fizyczną formą informa
cji jest jej opakowanie, nie dziwi, że użytkownicy żądają konkret
nej formy i z nią się identyfikują, często odrzucając wszystkie inne. 
To dlatego naukowcy „zakochują się” w czasopismach, studenci nie 
mogą żyć bez Internetu, dziennikarze uwielbiają wycinki prasowe, 
a pracownicy społeczni rozkoszują się tzw. szarą literaturą. Oczywi
ście bardzo często zdarza się, że ludzie preferują te formy, z którymi 
regularnie mają kontakt. Fakt ten nie dziwi, może jednak prowadzić



do wniosku, który sformułował korespondent „Evening Standard” : 
My [dziennikarze] nie wiemy zbyt wiele o świecie, zbyt często bo
wiem połegamy [szukając informacji] na innych gazetach -  [Glover, 
1994].

Pracownicy informacji bardzo dobrze znają tę cechę potrzeb in
formacyjny cli, można nawet powiedzieć, że są w pewnym sensie 
winni wzrostu jej znaczenia. Mnóstwo czasu spędzają na nadawa
niu różnycli form informacjom oraz przechowywaniu ich -  druko
wanych i cyfrowych. Zbyt często także w odpowiedzi na zapytanie 
użytkownika wyszukiwana jest dana forma, nie zaś sama informa
cja- Pracownicy informacji są też winni złemu nastawieniu i niechęci 
użytkowników do pewnych form informacji. Na przykład biblioteka 
tradycyjna pełna jest książek i czasopism, brak w niej natomiast ga
zet, broszur, nagrań wideo, informacji niepublikowanych i kontaktów 
osobistych, nawet jeśli byłyby one najodpowiedniejsze w odpowiedzi 
na postawione pytanie. Niektórzy pracownicy informacji uważają, że 
bardziej wartościowe i produktywne jest katalogowanie książek niż 
ulotek lub niż utrzymywanie aktualnej kartoteki kontaktów. W wy
niku takiego poglądu negują oni całkowicie tego typu źródła. Jeśli 
chodzi o bibliotekarzy biblioteki akademickiej, takie podejście może 
poważnie utrudnić znalezienie odpowiedzi na pytania użytkowników, 
którzy zażyczą sobie różnych, wiarygodnych źródeł, które można by 
cytować w odpowiednim porządku (np. Einstein napisał znalazłoby 
się przed Einstein powiedział). Kontakty osobiste mogą być poży
tecznym źródłem informacji podstawowej -  np. jak uniknąć pułapek, 
jak postępują prace w danej dziedzinie itp.

Ze względu na swoje praktyczne zainteresowanie formą (prze
chowywaniem, magazynowaniem itp.), pracownicy informacji mają 
tendencję do tworzenia systemów informacyjnych według pewnych 
form publikacji, co poważnie dzieli i komplikuje proces wyszukiwa
nia. Systemy OPAC ( Online Public Access Catalogue) w większości 
bibliotek uczelnianych oferują wyłącznie dostęp do książek (czego 
studenci wydają się -  nie wiadomo dlaczego -  zupełnie nie być świa
domi). Czasopisma, źródło znacznie lepsze i kosztowniejsze, pozo
stają poza obszarem zainteresowań indeksowania i abstraktowania. 
Multimedialne zasoby sieci spowodowały, że wszyscy zaczęli na nowo 
zastanawiać się nad barierami, jakie stawia „pakowanie” informacji 
w różne formy. Być może Internet także staje się takim zamkniętym 
gettem informacyjnym?



PODSUMOWANIE

Projektanci i menadżerowie systemów informacyjnych powinni 
brać pod uwagę wszystkie cechy potrzeb informacyjnych, ale nie
które z nich wymagają szczególnej uwagi. Są to zwłaszcza:

1) pilność informacji (prędkość dostarczenia) -  czas odpowiedzi 
często decyduje o wszystkim w tym „świecie natychmiastowych od
powiedzi” ;

2) niepewność potrzeb w świecie stale zmieniających się potrzeb -  
systemy powinny uwzględniać wyszukiwanie celowe i ekonomiczne, 
brać przykład z nowoczesnych księgarni, które wydają się rozumieć 
potrzebę ciągłego szukania;

3) wysoko zindywidualizowany charakter potrzeb -  wymagający 
mechanizmów filtrowania i dobierania informacji indywidualnie dla 
każdego użytkownika;

4) wymogi jakości i autorytetu, które jeszcze zyskują na wartości 
w świetle aktualnego zalewu informacji z Internetu.

W rozdziale omówiono wyczerpująco cechy potrzeb informacyj
nych, nie ma jednak wątpliwości, że zastosowanie zaleconych form 
analizy wymaga wiele czasu i pracy. Najwięcej czasu zabiera oczy
wiście zrozumienie tych potrzeb. A kiedy właściwa forma analizy 
zostanie już wybrana, tytuły powyższycłi podrozdziałów ułożą się 
w listę kontrolną poszczególnych działań. Czas poświęcony na ocenę 
potrzeb zależy od jej charakteru. Jeśli chodzi o proste wyszukiwa
nie online, mówimy o zaledwie 10 minutach -  niezbyt to wiele, jeśli 
uwzględni się znaczenie i koszt zadania. Natomiast w przypadku 
stworzenia usług SDI lub oceny systemu informacyjnego -  takie za
dania są kosztowniejsze, ale z kolei rzadziej się zdarzają. Zlecenie 
ich wymaga dużej uwagi i zaangażowania, a ze strony zamawiają
cego dużej dozy zaufania -  czy bowiem zaufalibyśmy komuś, kto 
byłby pewien, że może nas doskonale zrozumieć w ciągu zaledwie 
kilku sekund?

Rutynowe zbieranie i anaUzowanie danych o potrzebach infor
macyjnych to główne zadanie kierownictwa. Efektywne zarządzanie 
zmianami wymaga bardzo dobrej kontroli danych, które można wy
korzystywać w procesie podejmowania decyzji. Ocena potrzeb infor
macyjnych nie może więc być traktowana jak jednorazowe ćwiczenie. 
Jeśli nie prowadzi się jej co najmniej dwa razy w ciągu roku -  nie 
można takiej kontroli nazwać regularną.



Rozdział czwarty

CZYNNIKI DECYDUJĄCE 
O REALIZACJI POTRZEB 

INFORMACYJNYCH

To, CO ktoś sądzi o gromadzeniu informacji w odpowiedzi na pro
blem, który takiego gromadzenia wymaga, zależy w dużym stopniu 
od uwagi, jaką przykłada do zrealizowania tej potrzeby. Zwłaszcza 
zaś -  czy znaczenie informacji przeważy czas i koszty jej poszuki
wania i wykorzystania? Decyduje o tym wiele czynników. Najlepiej 
będzie zgrupować je w trzech kategoriacli: czynniki środowiskowe 
(praca i kultura), czynniki osobiste (osobowość, zasoby informa
cyjne, świadomość informacyjna/szkolenie, płeć, wiek) oraz bariery 
stojące na drodze wyszukiwania informacji (środki, czas, dostęp, 
przeciążenie i język). Jak to zawsze bywa z klasyfikacjami, podział 
ten nie jest doskonały. Można na przykład powiedzieć, że tak wiek, 
jak i znajomość języka są barierami w posługiwaniu się informacją, 
przy czym ta  druga jest funkcją kształcenia.

WPŁYWY ŚRODOWISKOWE

Na zacłiowania informacyjno-wyszukiwawcze ogromny wpływ ma 
rodzaj wykonywanej pracy. Nie cłiodzi tylko o to, że niektóre za
wody są bardziej „głodne” informacji niż inne -  czego doskonałym 
przykładem jest dziennikarstwo. Należy także uwzględnić fakt, że 
kary za działanie spowodowane brakiem informacji są wyższe dla 
pewnycłi zadań niż dla innych. W naukach badawczych, które mają



bardzo otwarty, podlegający ocenie koleżeńskiej system informacji, 
w pewien sposób łatwiej zorientować się, że dana osoba nie spełnia 
zakładanycłi warunków. W dziedzinacłi takicli jak medycyna konse
kwencje działania na podstawie niewłaściwycłi informacji mogą być 
znacznie poważniejsze i niewiarygodnie kosztowniejsze, w sensie pra
wnym i finansowym. Nie dziwi więc, że najbardziej skomplikowane 
i aktualne systemy informacyjne dotyczą właśnie takicli obszarów. 
Ciekawym przypadkiem są także studenci. Ich potrzeby informa
cyjne są określone przez ich wykładowców, a wykładowcy aby za
gwarantować możliwość ich realizacji, wręczają im po prostu listy 
lektur i stron internetowych, z którymi należy się zapoznać. Trudno 
znaleźć bardziej uregulowane środowisko informacyjne, w dodatku 
takie, w którym sukces Jest gwarantowany. Mimo zapewnienia, że 
im więcej przeczytają, tym lepszy stopień otrzymają -  studenci czę
sto nie czytają. To oczywiste -  przeprowadzają prosty rachunek ko
sztów i ryzyka. Wyliczenie jest całkiem udane, bo większość zdaje. 
Jeśli jednak student ma coś przeczytać, aby przygotować referat na 
seminarium -  zrobi to, bo w tym przypadku koszty niewiedzy są 
dużo większe niż wysiłek włożony w przygotowanie.

W grę wchodzą także inne czynniki związane z pracą: choćby do
świadczenie w pracy, niezależnie -  indywidualnej czy grupowej. Im 
większe doświadczenie, tym większa wiedza uzyskana w jego wy
niku i mniejsza potrzeba jej zdobywania. Osoby doświadczone ła
twiej także utrzymują sieć dobrej komunikacji nieformalnej, która 
pomaga im w zdobywaniu informacji, gdy zaistnieje taka potrzeba. 
Doświadczenie może -  ale nie musi -  być cechą relatywną. Im bar
dziej doświadczona osoba (na wyższym stanowisku), tym lepszy ma 
dostęp do informacji -  jako że informacja w organizacji zazwyczaj 
rozchodzi się od góry -  i lepsze zasoby informacyjne, które ma pod 
swoją kontrolą. Podobnie -  pracownik doświadczony częściej zleca 
wykonanie pewnych zadań, ze względu na brak czasu i niski sta
tus działania, jakim jest (oficjalne) poszukiwanie informacji. Ludzie 
pracujący w grupach mają większe możliwości dzielenia się informa
cjami, zwłaszcza ustnie.

KRAJ/KULTURA

Łączenie wzorów zachowań informacyjnych z czynnikami kultu
rowymi jest w pewnym sensie bardzo dyskusyjne, zwłaszcza że po
siadana dokumentacja na ten tem at ma charakter bardziej anegdo



tyczny niż istotowy. Tak samo jak pewni ludzie są niewątpliwie lepiej 
zorganizowani, mają większe motywacje itp. niż inni (te zagadnienia 
przedstawiono szerzej w podrozdziale poświęconym osobowości), to 
samo można powiedzieć o całych narodach czy kulturach. Dobry 
przykład podano w programie telewizji BBC Business breakfast^. 
Spytano mianowicie kierowniczkę telefonicznego biura obsługi klien
tów firmy komputerowej z siedzibą w Milton Keynes, obsługującej 
jednak całą Europę, czy różne narody europejskie mają odmienne 
problemy i zadają różne pytania. Powiedziała ona, że tak -  i po
dała przykład Niemców. Tymczasem Niemcy zawsze zadają bardzo 
specyficzne pytania, ponieważ wcześniej zazwyczaj bardzo dokład
nie czytają instrukcję. Natomiast Brytyjczycy nigdy nie czytają in
strukcji, więc ich pytania są o wiele szersze i ogólniejsze. Być może 
najlepiej znaną cechą narodową -  co zostało stosunkowo dobrze udo
kumentowane -  jest ograniczony charakter poszukiwań informacyj
nych prowadzonych przez naukowców amerykańskich. Badania cy- 
towań wykazują za każdym razem, że Amerykanie niemal nigdy nie 
korzystają z literatury powstałej w innych krajach, nawet jeśli opi
sane zagadnienie dotyczy właśnie tych krajów.

OSOBOWOSC

Niektórzy ludzie mają cechy psychologiczne bardzo korzystne dla 
poszukiwania i gromadzenia informacji -  są na przykład lepiej zor
ganizowani lub mają głębsze motywacje. Czynniki psychologiczne 
mogą wywierać największy wpływ na proceą^poszuki)vąnia informa
cji. Należą do nich:
• wytrwałość. Chęć kontynucJwania poszukiwań informacji w (roz

sądnym) okresie. Szukanie i testowanie nowych sposobów i strate
gii, jeśli pierwsze działania nie przyniosły oczekiwanych skutków,

• sumienność. Chęć prowadzenia głębokich poszukiwań, aby nie 
zostało nic niesprawdzonego. Niekoniecznie w danym czasie. Sta
ranność w wyszukiwaniu i ocenie informacji,

• systematyczność. Porządek zarówno w wyszukiwaniu, jak i prze
chowywaniu informacji. O jakości systematyczności decydują: 
prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie wyszukiwań, opra
cowywanie zakładek, stałe poprawiane i ulepszanie,



• motywacja. Zaangażowanie w pracę, w realizację zadania lub ob
sługę klienta. Motywacja może oczywiście zależeć od charakteru 
pracy, od płacy i ludzi, z którymi trzeba współpracować. Jeśli 
człowiek jest źle nastawiony do pracy, traci czas robiąc rzeczy, 
które go nie satysfakcjonują, niezależnie od osobistego nastawie
nia -  prawdopodobnie będzie zdemotywowany. Wytrwałość i su
mienność ściśle wiążą się z motywacją,

• wrażliwość. Gotowość przyjmowania informacji od innycłi: przy
jaciół, kolegów, pracowników informacji. Jest to prawdopodobnie 
czynnik decydujący o tym, czy wyszukiwanie informacji jest ko
muś zlecane, czy nie. Bardzo możliwe, że jest on ściśle związany 
z płcią -  twierdzi się, że kobiety są wrażliwsze od mężczyzn. Ta 
zależność zostanie rozpatrzona nieco później.
Oczywiście ważne są także podstawowe cechy osobowości: na 

przykład introwertyzm i ekstrawertyzm, stabilność i neurotyzm. Na 
wytrwałość i sumienność bardzo duży wpływ ma bezczynność, iner
cja. W wielu przypadkach pracownik informacji ma niewielki wpływ 
na posiadanie lub nieposiadanie tych najważniejszych cech, choć 
z pewnością pierwsze trzy można rozwinąć pewnym treningiem, 
a kształtowanie motywacji należy do zadań kierownictwa.

Wstępem do działań informacyjnych jest umiejętność przyjmo
wania informacji. Pojemność i „wchłanialność danych” mogą poważ
nie ograniczać tę zdolność. W wielu przypadkach wszystko zależy 
od inteligencji danej osoby, a niewiele od osobowości. Im ktoś mą
drzejszy, tym więcej i szybciej może przyjąć. Pisarze unikają dys
kusji o inteligencji, ponieważ kojarzy się ona z elitą, ale nikt nie 
zaprzeczy, że to ona decyduje o rodzaju zachowań informacyjno-wy
szukiwawczych. Natomiast z pewnością nie zależą one od własności 
(posiadania) kanałów informacyjnych, np. telewizji satelitarnej czy 
telefonów komórkowych.

ŚWIADOMOŚĆ/SZKOLENIE

Człowiek może używać tylko tego, co zna i z czym już ma do
świadczenie. W świecie stale pojawiających się nowych, technologicz
nie zaawansowanych źródeł i systemów informacyjnych stanowi to 
ciągle problem. O ile umiejętności użytkowników końcowych niewąt
pliwie rozwinęły się w ostatnich latach, wielu z nich nadal wykazuje 
fatalną znajomość: a) tego, o co w tym wszystkim chodzi (bezkresny



i bezdenny Internet jest ratunkiem dla ich ignorancji), b) sposobów 
wyszukiwania w używanych właśnie systemach i bazach danych. To 
dlatego użytkownicy tak chętnie zlecają wyszukiwanie pracownikom 
informacji. Wolą, aby ktoś zrobił to za nicli, niż żeby sami musieli się 
przeszkolić w tym zakresie. Wyniki wielu badań potwierdzają fakt, 
że pracownicy informacji -  mimo, że jest ich stosunkowo niewielu -  
są największą, najczęściej korzystającą i najbardziej doświadczoną 
spośród wszystkich grup użytkowników systemów informacyjnych. 
Decydują o tym ich doświadczenie i przeszkolenie.

PŁEĆ

Mamy coraz więcej dowodów na to, że kobiety i mężczyźni 
w zupełnie odmienny sposób poszukują informacji. Deborah Tan- 
nen (1991) w artykule zamieszczonym w „Guardian”, a opisującym 
różne sposoby komunikowania się kobiet i mężczyzn przedstawiła 
wiele zagadnień dotyczących zachowania człowieka podczas poszu
kiwania informacji. Autorka podkreśliła, że kobiety zwracają szcze
gólną uwagę na dzielenie się informacją, co pomaga im w cemen
towaniu relacji międzyludzkich. Zachowywanie informacji tylko dla 
siebie powoduje, że kontaktom takim brakuje bliskości i pewnej za
żyłości. Z kolei dla mężczyzn utajnianie informacji oznacza posia
danie władzy i chęć uchronienia kobiet przed tymi wiadomościami, 
które mogłyby być dla nich niekorzystne. Tannen zwróciła też uwagę 
na męską potrzebę (a raczej jej brak) zadawania pytań. Posłużyła 
się tu przykładem pewnego małżeństwa, które jechało do przyjaciół 
z wizytą. Zgubili się i żona poprosiła męża o zatrzymanie samo
chodu, bo chciała zapytać przechodnia o drogę. Mąż jednak odma
wiał i jechał dalej, aż zabłądzili już całkowicie. Autorka uważała, 
że mężczyzna nie zapytał o drogę, bo byłoby to przyznaniem się do 
winy, natomiast dla kobiety prośba o informację zupełnie nie miała 
takiego wydźwięku. Wręcz przeciwnie -  akt komunikacji i wymiany 
informacji był dla niej czymś przyjemnym. W innym artykule opu
blikowanym w „Guardian” Deborah Jackson (1993) zajęła się ba
daniem roli pamięci dla każdej płci. Stwierdziła ona, że „pamięć 
jest wybiórcza -  wspomnienia kobiet dotyczące pewnych wydarzeń 
osobistych są dużo żywsze i dokładniejsze niż to, co zapamiętali 
mężczyźni” . W małżeństwie to kobiecy prowadzą archiwa rodzinne, 
pamiętają o urodzinach, rocznicach itp. Mężczyźni muszą pamiętać 
tylko o sprawach związanych z utrzymaniem rodziny.



Badania potwierdziły także istnienie powiązania między płcią 
a wyliorzystywanym systemem informacyjnym. Mężczyźni zazwy
czaj szybko je opanowują. Kobiety mają więcej problemów podczas 
wyszukiwania on-line, choć być może wynika to z faktu, że są uczciw
sze i łatwiej przyznają się do błędu.

WIEK

Wiek wiąże się najczęściej z doświadczeniem i wiedzą. Okazuje 
się jednak, że ta  zasada nie dotyczy korzystania z Internetu. Wiek 
powoduje też, że ludzie stają się mniej mobilni, skłonni do poszu
kiwań i przygód -  być może z powodu mniejszych sił fizycznych. 
W aspekcie informacyjnym objawia się to w wykorzystywaniu tylko 
tych źródeł, które znajdują się „pod ręką” , najbliżej, w coraz rzad
szym odwiedzaniu biblioteki. Wiek może także demotywować czło
wieka, zmniejszać jego pragnienie realizacji potrzeb. Wiek wydaje 
się więc być czynnikiem decydującym o niekorzystaniu z nowocze
snej technologii informacyjnej, ale nie tylko z powodów łatwych 
do przewidzenia. Na przykład najczęstszymi użytkownikami Inter
netu wśród dziennikarzy są osoby w wieku średnim. Doceniają oni 
ogromne korzyści, jakie przynosi im ta  metoda, mają także czas 
i środki niezbędne przy długim korzystaniu z sieci. Znaczący spadek 
liczby użytkowników obserwuje się dopiero w grupie osób powyżej 
55 roku życia, ale taka sytuacja może się zmienić, gdy w grupie tej 
znajdą się osoby, którym komputer i technologia informacyjna nie 
są już obce.

CZAS

Pożyteczne wydaje się być wyodrębnienie kategorii czasu, jaki 
ludzie mogą poświęcić na wyszukiwanie i przyswajanie informacji 
oraz limitu czasowego, w ramach którego informacja musi być zgro
madzona i wykorzystana. Czasami chodzi tu  o to samo, czasami 
jednak są to dwie odrębne sprawy. Dlatego teoretycznie dziennika
rze mają w ciągu dnia tyle samo czasu co naukowcy, ale odwrotnie 
niż oni -  ich możliwość wyszukiwania informacji jest ograniczona 
przez termin zamknięcia kolejnego numeru gazety.



Brak czasu to najczęstsza przyczyna utrudniająca ludziom re
alizowanie ich potrzeb informacyjnych, nawet tym o bardzo silnej 
motywacji. Większość ludzi pracuje dziś w wielkim napięciu czaso
wym, zmuszana do wykonywania tych samych obowiązków w coraz 
krótszym czasie. Częste zmiany i zakłócenia w ciągu dnia pracy 
tylko pogłębiają ten problem. Ludzie pracują ciężej, szybciej i wy
konują więcej różnych obowiązków niż kiedyś, dlatego po prostu nie 
mają czasu na uzyskanie potrzebnej im informacji. Nawet powstanie 
systemów skomputeryzowanych nie okazało się pomocne, bo przed
siębiorstwa i organizacje konkurencyjne również korzystają z tych 
zdobyczy techniki. I co dalej? Wszystko dziś toczy się coraz szyb
ciej, bardzo rzadko mamy tyle czasu, że możemy go poświęcić tylko 
jednej sprawie czy jednemu działaniu. To powoduje coraz częstsze 
nieprzewidziane reakcje. W takich warunkach wykorzystywane mogą 
być tylko te systemy czy kanały informacyjne, które działają szybko 
i dostarczają informacji w formie odpowiedniej do szybkiego wy
korzystania (wszechobecne bity informacji). Wiadomość musi być 
krótka, konkretna, możliwa do odnalezienia i przyswojenia w czasie 
wyznaczonym na realizację danego zadania.

Niemożliwe jest zbyt niskie oszacowanie czasu, jaki ludzie mogą 
poświęcić na zdobywanie i przyswajanie informacji. Jak powiedział 
jeden z pracowników społecznych: „ogromne napięcie, jakie wiąże 
się z obowiązkami każdego dnia powoduje, że czytanie książek i ga
zet, właściwie czytanie w ogóle odsuwane jest na dalszy plan” . Nie 
zapominajmy jednak o emerytach i bezrobotnych, dla których pro
blemem nie jest brak czasu, lecz jego nadmiar.

DOSTĘP

Jeśli klient nie ma we właściwym czasie dostępu do źródeł albo 
systemów informacyjnych, małe jest prawdopodobieństwo, że bę
dzie mógł zrealizować swoje potrzeby informacyjne lub rozpocząć 
wyszukiwanie. Trzeba tu  rozważyć dwie sprawy: czy system/źródło 
jest rzeczywiście dostępny, a jeżeli tak -  jak daleko się znajduje. Jeśli 
rzeczywiście jest on niedostępny, można go przestać traktować prio
rytetowo. A dzięki środkom komunikacji komputerowej i elektronicz
nej oraz technikom wyszukiwania odległość geograficzna przestaje 
być barierą, właściwie nie ma już żadnego znaczenia. O ile jedyną 
metodą na stały dopływ świeżych informacji na różnorodne tematy



jeszcze pięćdziesiąt lat temu było zamieszkać w sąsiedztwie British 
Museum lub Biblioteki Bodleiana, o tyle dziś nie ma już takiej ko
nieczności. Bardzo często szybciej jest przeprowadzić wyszukiwanie 
w DIALOG-u (posadowionym w Kalifornii) niż przejść na kolejne

t

piętro biblioteki. Źródła informacyjne są dziś znacznie bliżej nas -  
bardzo blisko, jeśli mamy na biurku komputer PC podłączony do 
sieci, z dostępem do Internetu i serwisów komercyjnych. Wszystko to 
ma jednak charakter relatywny. Kiedyś dostępność mierzono w kilo
metrach, a dziś w metrach -  jeśli nawet nie w centymetrach. Często 
zdarza się, że użytkownik woli korzystać z systemu informacyjnego, 
który ma dostępny na własnym pececie, niż na terminalu siecio
wym stojącym o m etr dalej. Tak było chociażby w „The Guardian” , 
gdzie brak bezpośredniego dostępu do Internetu (z komputera na 
biurku) był główną przyczyną spadku wskaźnika jego wykorzysty
wania. Laptopy i telefony komórkowe to kolejny krok naprzód -  nie 
trzeba nawet siedzieć przy biurku, żeby otrzymać potrzebne infor
macje.

Bliskość i wykorzystywanie informacji idą w parze, co stwier
dziła biblioteka „The Guardian” po przeniesieniu się do budynku 
na Farringdon Road. Poprzednio mieściła się ona w pobliżu redak
cji wiadomości, której dziennikarze stanowili największą grupę jej 
użytkowników. Na sąsiednim piętrze znajdowała się redakcja spo
rtowa, z której z kolei nikt biblioteki nie odwiedzał. Myślano wtedy, 
że to grono po prostu nie potrzebuje biblioteki, ze względu na bar
dzo wąski zakres tematyczny i rzeczywiste ogromne zainteresowanie 
sportem (dzięki czemu wszyscy pamiętali wszystkie potrzebne infor
macje). Po przeprowadzce biblioteka znalazła się na jednym piętrze 
z redakcją sportową i okazało się, że z kolei to grono dziennikarzy 
stało się najczęstszymi bywalcami biblioteki. Łatwiejszy i szybszy 
dostęp do informacji to z pewnością jedna z podstawowych przyczyn 
takiej zmiany, nie można jednak zaprzeczyć, że codzienne przecho
dzenie obok „źródła informacji” z pewnością pobudza apetyt infor
macyjny i podrażnia umysł. Ludzie najczęściej korzystają z tego, co 
jest najłatwiej dostępne i co mają pod ręką, a nie z tego, co jest naj
lepsze, najbardziej odpowiednie. Pójdą po linii najmniejszego oporu, 
jeśli tylko będą mieli taką możliwość.

To właśnie łatwość dostępu decyduje o tym, że ludzie gromadzą 
własne zbiory, m ają na biurkach telefony i komputery, a w kieszeni 
telefony komórkowe. Idea natychmiastowego dostępu, nawet jeśli nie 
jest w pełni realizowana, ma ogromną siłę oddziaływania. Ta po



trzeba jest siłą napędową powodującą, że także telefony komórkowe 
stają się narzędziem wyszukiwania informacji.

W erze elektroniki problemem nie jest już pokonywanie odle
głości, ale czasu -  tego, który jest niezbędny na uzyskanie dostępu 
do systemu czy źródła informacji (tu nakładają się na siebie ba
riery czasu i dostępu). Objawiająca się czasami powolność działania 
Internetu zmusza wielu ludzi w Wielkiej Brytanii do korzystania 
z niego tylko w godzinacłi rannycłi, kiedy Amerykanie -  największa 
grupa użytkowników sieci -  jeszcze śpią. Łącza światłowodowe i wy
szukiwarki stały się popularnym tematem rozmów na spotkaniach 
towarzyskicłi.

Istnieje jeszcze jeden problem: problem dostępu do systemu już 
po nawiązaniu kontaktu fizycznego. Poza trudnościami z połącze
niem się -  a nawet systemy przyjazne użytkownikowi mogą stwarzać 
w tym względzie trudności podobne tym obserwowanym w syste
mach komend -  pojawia się problem wyboru właściwych terminów 
wyszukiwawczych i borykania się ze słownikami przedmiotowymi. 
Ludzie jednak umieją pokonywać trudności z dostępem zewnętrz
nym i wewnętrznym. Jeśli mają wystarczająco dużo chęci i moty
wacji, jeśli są zmuszeni do zdoljycia pewnych informacji pokonają 
bariery, po zdobyciu hasła będą prowadzić poszukiwania online, 
przejdą długą drogę, na końcu której ustawią się w kolejce do upra
gnionej informacji. Asystenci ds. wyszukiwania informacji dla człon
ków parlamentu brytyjskiego są stale zmuszani do takich działań, 
a mimo to przeszukują systemy wciąż z takim samym zaangażowa
niem [Nicholas et al., 1990].

Co dzieje się, kiedy człowiek nie ma dostępu do systemu czy 
źródła informacji? Nie mówimy tu  tylko o prostym przypadku nie
możności zapłacenia (ten problem zostanie rozwinięty w następnym 
podrozdziale). Przyczyną może być pewne samozaparcie: niechęć do 
kontaktowania się z daną osobą ze względu na jej wysokie stanowi
sko czy ważną funkcję, brak asertywności, poczucie małości wobec 
imponującego systemu informacji. Być może nie brakuje pieniędzy, 
ale pewnej kultury informacyjnej -  pojawia się opór wobec płacenia 
za informację. Departamenty Usług Społecznych działały bez biblio
tek i systemów informacyjnych, mimo że miały na to całkiem wysoki 
budżet, sięgający milionów funtów. Zawsze większą wagę przykła
dano do zwiększenia liczby pracowników socjalnych działających na 
ulicach niż do zorganizowania już zatrudnionym odpowiedniej in
frastruktury informacyjnej, pomocnej im w pracy. Nawet przy po



siadanych 50 tysiącach funtów nie byłyby one wydane na taki cel, 
mimo stale zachodzących gwałtownych zmian kulturowych spowo
dowanych napięciami politycznymi i ekonomicznymi. Niewątpliwie 
niektóre kultury nigdy się nie zmienią, zwłaszcza ta  grupa „kultur 
zarządzania” , która zakłada wręcz brak dostępu do informacji dla 
podwładnych.

ZASOBY/KOSZTY

Koszty zdobywania informacji wiążą się z problemami jej do
stępności. Wszystkie systemy informacyjne i kanały komunikacji są 
drogie, dlatego znajduję się w zasięgu osób (i instytucji) o wyższych 
dochodach. Koszty te są znacznie niższe w przypadku Internetu -  ku 
zmartwieniu sieci komercyjnych, mimo to jednak nadal konieczne są 
znaczne środki na korzystanie z niego (komputer, drukarka, modem, 
połączenia telefoniczne, dzierżawa łącza). Te problemy są przed
miotem poważnego zainteresowania brytyjskich władz rządowych, 
zwłaszcza w odniesieniu do ogółu społeczeństwa oraz sektora ma
łych i średnich przedsiębiorstw jako użytkowników Internetu. Ist
nieje obawa, że koszty będą podstawą podziału społeczeństwa na 
grupy „lepszych” i „gorszych” . Dotyczy to szczególnie bibliotek pu
blicznych. Jeśli mają pozostać głównymi dostawcami informacji, po
winny niezbędnie otrzymać odpowiedni, nowoczesny sprzęt i wypo
sażenie. Konieczne jest zastąpienie drukowanych encyklopedii wielo
tomowych ich wersjami elektronicznymi na CD-ROM-ach, prenume
raty gazet -  dostępem do FT PROFILE, a kartotek miejscowych -  
stworzeniem witryn internetowych. Mimo znacznych środków pań
stwowych przeznaczonych na pomoc bibliotekom publicznym nadal 
ich podłączenie do Internetu pozostaje problematyczne. Ze względu 
na ogromne zróżnicowanie grupy użytkowników tych placówek praw
dopodobnie jeszcze przez wiele lat niezbędne będzie utrzymywanie 
drukowanych wersji dokumentów. Kiedy system informacji teksto
wych oznaczał bibliotekę wraz z jej zbiorami książkowymi i czaso- 
piśmiennicznymi, takie podejście było uzasadnione -  ale nie dziś.

W dziedzinach, w których łatwo jest wykazać bezpośrednie i na
tychmiastowe korzyści finansowe uzyskane dzięki informacji (np. 
w maklerstwie giełdowym), pracownicy informacji są bardzo do
brze wynagradzani. Jeśli zdobycie informacji o sekundy wcześniej niż 
konkurencja przynosi zysk rzędu milionów funtów, nie mają znacze



nia te tysiące wydane na systemy informacyjne. To tylko właściwa 
inwestycja -  i tak właśnie jest to postrzegane. W tym kontekście 
nie dziwi fakt, źe większość innowacji informacyjnycłi pojawia się 
w sektorze finansowym -  na przykład systemy pełnotekstowe do
stępne w czasie rzeczywistym. W innycłi dziedzinacłi jest icłi mniej, 
bo nie przynoszą one tak szybkicłi i bezpośrednicłi korzyści. Infor
macja może mieć także wartość bardziej społeczną niż ekonomiczną, 
jeśli zrezygnujemy z priorytetów finansowycli. Takie podejście prefe
rują władze lokalne i usługi socjalne. W innych sektorach, nawet nie 
posiadających tak dużych środków finansowych, na systemy infor
macyjne i tak wydaje się ogromne sumy, ponieważ z kolei wymaga 
tego wysoka kultura informacyjna -  tu  dobrym przykładem jest na
uka. Dla innej z kolei kultury -  bliskiej wszystkim, którzy kiedy
kolwiek pracowali w sektorze budżetowym -  charakterystyczne jest 
oczekiwanie, że informacja powinna być dostępna za darmo. Jest 
to niemal zasadą, że na informację nie należy wydawać pieniędzy. 
Podobne podejście reprezentuje Internet. Tak naprawdę jednak, aby 
wejść w tę kulturę -  trzeba najpierw mieć (i wydać) pieniądze.

PRZECIĄŻENIE INFORMACJĄ

W dzisiejszym wysoko stechnicyzowanym środowisku ilość na
pływających informacji jest niesamowita -  nie pozwala nawet na 
złapanie oddechu. W jednym z artykułów w „The Independent” opi
sano sytuację pracownika londyńskiego City, wprost „obleganego” 
przez informację. „Przychodzę rano do biura i znajduje stosy faksów 
z całego świata. Sprawdzam wiadomości na sekretarce telefonicznej, 
potem włączam komputer i w skrzynce pocztowej znajduję 72 nowe 
wiadomości. To po prostu eksplozja informacji” [Williams, 1993]. 
Autor zapomniał tu  wspomnieć o zwykłej poczcie, komunikatach 
wewnętrznych i całej serii zaplanowanych spotkań. Nacisk informa
cji odczuwany jest nie tylko wśród praktyków, także w środowisku 
naukowym. „Nauczyciele i studenci toną w masie informacji. Spę
dzają ogromną ilość czasu przeszukując je, aby znaleźć i przyswoić te 
wartościowe. Wydają 80% swoich środków na znalezienie informacji, 
10% na ich uporządkowanie, a tylko 5% na podejmowanie decyzji” 
[Watts, 1994]. Informacja może więc być jednocześnie potrzebą i ba
rierą w jej realizacji. Ludzie próbują na wiele sposobów uchronić się 
przed taką falą uderzeniową. Pracownicy wyższego szczebla kierow



niczego nalegają, aby wszystkie informacje pisemne mieściły się na 
jednej stronie kartki formatu A4 (im wyżej na szczeblach hierarchii, 
tym mniejsze zapotrzebowanie na szczegóły). Politycy zatrudniają 
specjalnych asystentów do wyszukiwania danych, dziennikarze po 
prostu nie włączają Internetu, a pracownicy społeczni nie czytają 
literatury (polegają na informacji ustnej).

Wiele już powiedziano o całym wachlarzu kanałów informacyj
nych, które są obecnie dostępne. Każdy taki nowy kanał czy każde 
pojawiające się medium przechowywania informacji tylko zwiększa 
obciążenie. Żaden z nich nie wypiera wcześniejszych form, raczej 
odwrotnie -  nowe powodują ożywienie starszych. Przewidywano, że 
książki zostaną wyparte przez komputery, wideo i telewizję, tymcza
sem każde nowe oprogramowanie ukazuje się z podręcznikiem, na
grania wideo i programy telewizyjne stwarzają okazje do nowych pu
blikacji, a księgarnia internetowa Amazon odnosi znaczące sukcesy. 
Trudno uwierzyć, że czterdzieści lat temu nie było telewizji, wideo, 
komputera, poczty elektronicznej, faksu i telefonów komórkowych. 
Ludzie są oblegani przez coraz więcej informacji, nadchodzących co
raz szybciej z coraz większej liczby mediów, wręcz nią przeciążeni. 
Wiadomości napływają nawet nieposzukiwane. Zmniejszył się jed
nak czas na ich przyswojenie, ze względu na tzw. wydajność pracy 
i generalnie szybszy styl życia. W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że 
ludzie będą poszukiwać i wykorzystywać coraz mniejszą ilość infor
macji -  o wiele więcej wiadomości przejdzie niezauważonych. Oto 
ironiczna wypowiedź jednego z członków tzw. społeczeństwa infor
macyjnego: „istnieje zbyt wiele informacji dookoła, by móc czuć się 
dobrze poinformowanym” . Przy stałym rozwoju technologicznym -  
pojawiającej się interaktywnej telewizji cyfrowej, telewizji w sieci 
oraz telefonicznym dostępie do Internetu -  przeciążenie informacją 
będzie nadal wzrastać.

Wielu ludziom przeciążenie kojarzy się z Internetem, a najwięk
sze obawy w tym zakresie budzi poczta elektroniczna. Dziennika
rze rezygnują z posiadania poczty elektronicznej najczęściej właśnie 
z obawy przed otrzymywaniem ogromnej liczby tzw. śmieciowych 
przesyłek. Oto kilka opinii na ten temat: „Otrzymuję wystarcza
jąco dużo śmieci normalną pocztą, żebym jeszcze musiał codziennie 
czyścić skrzynkę elektroniczną. Problem z pocztą elektroniczną po
lega na tym, że nie ma możliwości jej kontrolowania -  przychodzi 
mnóstwo głupot, a ja  muszę z nimi coś zrobić” . Istnieje pogląd, 
że większa komunikacja nie powoduje wcale znacznej poprawy ja



kości. Uwaga, wygłoszona około trzydziestu lat temu podczas rea
lizacji projektu badawczego British Library, jest dziś może nawet 
bardziej aktualna niż wtedy: „Mamy zbyt wiele tekstów napisanych 
na podstawie informacji trywialnych, bez odpowiedniej dokumen
tacji, które są publikowane przez naukowców potrzebujących do
robku. Trzeba znaleźć jakieś inne kryterium oceny ich działalności, 
bo obecnie wydaje się tak wiele, że zakłóca to proces komunikacji” 
(INFROSS, 1971).

Ze względu na brak czasu i ogromną ilość potencjalnie dobrej 
informacji bibliotekarze ulegają czemuś, co najlepiej byłoby nazwać 
hazardem informacyjnym lub prześlizgiwaniem się po informacji. 
Wybiera się wtedy tylko tyle wiadomości, ile człowiek jest w stanie 
rozpatrzyć lub korzysta się tylko z pewnych namiastek lub cząstek 
informacji, bryków i recenzji, streszczeń i abstraktów dokumentów. 
„Trzeba wybrać między tym, co możesz zrobić i tym, z czym możesz 
sobie poradzić. O tym, że coś pominąłeś, dowiesz się dopiero, gdy 
będziesz musiał za to zapłacić” . Przeciążenie informacją wywołuje 
także poczucie bezradności. „Informacja po prostu zalewa ludzi -  
uświadamia im, że ich możliwość zmiany czegokolwiek równa się 
zeru. Jaki jest sens wiedzieć cokolwiek, jeżeli nic nie można zmienić? 
Komu są potrzebne te wszystkie informacje?”

Pracownik informacji powinien z powyższego wyciągnąć wniosek, 
że większości ludzi nie brakuje samej informacji, wręcz przeciwnie -  
mają jej nadmiar. To, czego naprawdę potrzebują, to nie wyszukiwa
nie nowych wiadomości, ale ich przyswajanie, przeglądanie wyników. 
Dalsze zakopywanie ich w tym bagnie informacyjnym to najszybsza 
droga do utraty pracy.



Rozdział p iąty

ZBIERANIE DANYCH

Metody zbierania danych wymagają długiej i głębokiej analizy, 
ze względu na związane z nimi koszty i efekty jakościowe ich wyko
rzystywania. Metody decydują o wynikach -  to stwierdzenie nigdy 
nie było prawdziwsze niż w odniesieniu do oceny potrzeb informa
cyjnych. Metoda gromadzenia informacji decyduje o rodzaju i jako
ści zbieranych danych, a do uzyskania pełnego i właściwego obrazu 
potrzeby informacyjnej niezbędna jest najpierw dokładna selekcja 
metod, a następnie wybór jak najszerszego ich zakresu, co umożliwi 
właściwe przeprowadzenie pomiarów i wyciągnięcie wniosków. Nie
wątpliwie także wybór metod zależy nie tylko od badanego zagadnie
nia (którym w tym przypadku są potrzeby informacyjne), ale także 
od badanej społeczności informacyjnej. Istnieje niewielka szansa do
tarcia do zazwyczaj szalenie zajętych i ważnych specjalistów (dzien
nikarzy, polityków, prawników itp.) i bezpośredniego przebadania 
ich potrzeb, dlatego naukowcy często wykorzystują studentów do 
badania pośredniego, np. analizy zapisków. Dużą grupę stanowią 
także naukowcy {notabene jest to grupa ulubiona przez badaczy), 
mniejszą -  praktycy i społeczeństwo w sensie ogólnym. Takie uwa
runkowania również decydują o dokonywanym wyborze metodyki. 
Zdarza się jednak czasami i tak, że po prostu nie ma wyboru -  
trzeba wykorzystywać to, co jest dostępne i tanie. Ze względu na to 
w niniejszym rozdziale przedstawionych i ocenionych zostanie wiele 
metod spośród tych, których stosowanie się zaleca.

Zrozumienie metod pozyskiwania danych oraz zdobycie umiejęt
ności posługiwania się nimi jest być może kluczem do udanej ana
lizy potrzeb informacyjnych, dlatego tak wiele miejsca poświęcono 
tym zagadnieniom w niniejszym rozdziale. Jeśli chodzi o same po



trzeby informacyjne, istnieją cztery metody pozyskiwania niezbęd
nych, a wysokiej jakości danych na ten tem at. Są to: wywiady, an
kiety, notatki (zapiski) i obserwacja. Prawdziwą gwiazdą wśród nich 
jest wywiad. Metodę tę można porównać do wyścigów konnych: 
jeśli potrzebę potraktujemy jak konia, wywiad będzie wyścigiem. 
Wywiady, zwłaszcza głębokie i otwarte, stanowią pełniejsze, bogat
sze, a prawdopodobnie także bardziej wiarygodne niż inne źródło 
danych. W rzeczywistości większość metod stosowanych przez pra
cowników informacji dotyczy monitorowania wykorzystania danych 
i sposobów poszukiwania informacji; analiza cytowań, analiza logo- 
wań komputerowych i statystyka biblioteczna to najpopularniejsze 
z nich. Są one łatwo dostępne, gotowe (rutynowe), dostarczają ob
fitych danych -  co zawsze stanowi o ich atrakcyjności dla kierow
nictwa. Metody te jednak należy stosować ostrożnie, ze względu na 
dużą liczbę problemów związanych z ich wykorzystywaniem, a naj
lepiej łączyć z bardziej odpowiednimi (jak wywiady), ponieważ ich 
stosowanie indywidualne umożliwia poznanie zaledwie kilku cech 
potrzeb informacyjnych, w dodatku w sposób mocno niedoskonały. 
Natomiast użycie takich wskaźników może się okazać pożyteczne 
przy projektowaniu pytań i określaniu ram dla wywiadu lub ankiety 
potrzeb informacyjnych.

WYWIADY

Żadna z metod badawczych nie jest całkowicie pozbawiona wad, 
ale z pewnością wywiady mają ich najmniej. Dzięki wywiadom 
można uzyskać dane zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Ponadto za
zwyczaj przynoszą nam one także informacje nieoczekiwane, o które 
nie pytaliśmy, ale których (w sposób nieuświadomiony) potrzebo
waliśmy. W dobrym wywiadzie pytany pomaga kształtować zakres 
i sposób badania. Nie ma metody równie dobrej jeśli chodzi o bada
nia przypadków niewykorzystywania informacji, ponieważ -  z samej 
definicji -  nie ma tu  oszukujących liczb, logowań transakcyjnych itp. 
Nikt nie może nam więc zarzucić błędu wynikającego z założenia, 
że użytkownicy stanowią większość społeczeństwa lub że są w nim 
najważniejszymi ludźmi.

Istnieje wiele rodzajów wywiadów -  bardzo modne wywiady na 
grupach kontrolnych, telefoniczne, grupowe i te zalecane przez au
tora -  wywiady bezpośrednie, głębokie i otwarte.



Wywiad bezpośredni, głęboki, otwarty
Szczególne korzyści wynikające z zastosowania tej formy to:

• co najważniejsze, to  że informacje docierają do badacza w formie 
słów wypowiadanycłi przez badanego. Zbyt często, jak to jest 
w przypadku ankiet, badany musi dopasować się do słów użytycłi 
przez badacza, co w konsekwencji wywołuje jego złe nastawienie, 
nawet niecłiciane czy nieuświadomione. Bardzo prawdopodobne, 
że żaden użytkownik nigdy by się w taki (proponowany przez 
ankietę) sposób nie wypowiedział. Badacz wkłada słowa w usta 
użytkowników, a następnie opisuje, co oni powiedzieli słowami, 
które sam na nich niejako wymusił. Przypomina to trocłię ka
zirodztwo. W ten sposób badacz otrzymuje niewiele informacji 
rzeczywiście ciekawycłi i wartycłi zapamiętania. Co daje nam np. 
poniższy komentarz uzyskany przez autora w trakcie wywiadu 
z współwłaścicielem firmy księgowej na tem at sytuacji użytkow
nika końcowego? Próbował on wytłumaczyć, dlaczego nigdy sam 
nie prowadził wyszukiwań online i uzasadnił to stwierdzeniem: 
wiem, jak zrobić kawę, ale je j nie robię',

• możliwości jakie daje w zakresie stawiania pytań, tłumaczenia 
i nazywania. Pozwala to na pełne poznanie zagadnień tak skom- 
plikowanycłi jak potrzeby informacyjne i zacłiowania związane 
z wyszukiwaniem informacji;

• łatwość otrzymania pełnycłi i kompletnycłi odpowiedzi na pyta
nia, cłioćby dzięki zastosowaniu pewnych form podpowiedzi;

• możliwości obserwacji, jakie pojawiają się, kiedy wywiad jest 
przeprowadzany w miejscu pracy (tak jak powinien). Dzięki temu 
można podwoić otrzymywaną informację i potroić ilość wła
snych spostrzeżeń, dokonywanych od momentu wejścia do czyje
goś biura, na teren pracy. Należy także wziąć pod uwagę komu
nikację niewerbalną, która powie nam na przykład na ile ludzie 
wierzą w to, co mówią;

• wywiad głęboki ma szczególną siłę oddziaływania na nieprzyja
znym terenie, zwłaszcza (co wynika z jego definicji) gdy dotyczy 
czyichś potrzeb;

• możliwość uzyskania wysokiego wskaźnika odpowiedzi. Jest to 
też jedyna metoda wydobycia informacji od niektórych ludzi. 
Często bowiem trudno skontaktować się z osobami o wysokim 
statusie społecznym i skłonić je do wypełnienia ankiety. O wiele 
łatwiej uzyskać ich zgodę na wywiad, zwłaszcza przeprowadzany 
w trakcie lunchu czy przerwy na kawę. Jedna ze studentek za
interesowana operami mydlanymi, odkryła tę zasadę, kiedy pro



wadziła wywiady z wydawcami takich tytułów jak Neighbours, 
Coronation Street czy Brookside^. Największym problemem jest 
ustalenie konkretnego terminu rozmowy -  praktycy są zazwyczaj 
bardzo zajęci.

Wywiad otwarty i głęboki -  w praktyce
Wywiady otwarte charakteryzują się właśnie otwartymi, szero

kimi pytaniami oraz luźną, elastyczną, nieustrukturalizowaną formą. 
Rozmowa na wybrane tem aty odbywa się w kontakcie bezpośrednim, 
przy czym prowadzący wywiad stara się w niej zająć miejsce „drugo
planowe”. Badanym natomiast zostawia się więcej przestrzeni, aby 
mogli swobodnie wyrazić swoje poglądy. Wypowiedzi badacza i ba
danego powinny pozostawać w stosunku 10:90, a w przypadku eme
rytów i osób nie korzystających z informacji 20:80 (tu także może 
zaistnieć potrzeba częstszych podpowiedzi). Wywiady przeprowadza 
się, aby uzyskać w odpowiedzi poglądy, opinie, fakty i przykłady -  
często właśnie w tej kolejności. Prawdziwymi perełkami uzyskanymi 
dzięki zastosowaniu tej metody są pewne słowa, wyrażenia i cytaty. 
Można je nawet uznać za diamenty tej metodologicznej kopalni. 
Mimo szerokiego zasięgu i nieustrukturalizowanej natury wywiadów 
nadal ważne jest reprezentowanie zgodnych poglądów przez prowa
dzących wywiady i wśród różnych badanych.

Wywiady dotyczące potrzeb trwają zazwyczaj około 30-60 minut, 
mogą jednak przedłużyć się nawet do półtorej godziny, jeśli badany 
jest wyjątkowo rozmowny lub zna się z badającym. Z drugiej strony 
przy ograniczonym czasie czy cierpliwości osoby lub jeśli wywiad 
dotyczy pojedynczego przypadku wyszukiwania, można go skrócić 
do 15-20 minut. Czas z definicji jest ważnym czynnikiem sukcesu 
danej metody, należy więc wystrzegać się skracania rozmów. Z przy
czyn wymienionych powyżej wywiady powinny być przeprowadzane 
w biurze badanego. Obecnie nie jest trudno namówić ludzi do mó
wienia długo i dokładnie o informacji. Jest to  tem at tak żywy, że 
każdy chce go poruszać. Dzięki rozsądnym i podchwytliwym pyta
niom można na przykład wykorzystać zjawisko Internetu do zba
dania całego wachlarza zjawisk informacyjnych, które -  wydawało 
się -  że pozostają całkowicie poza tematami dyskusji z użytkowni
kiem końcowym. Internet jest z pewnością informacyjnym równo
ważnikiem konia trojańskiego. Daje ogromne możliwości komplet
nego przebadania całego systemu komunikacji, które należy czym 
prędzej wykorzystać.



Użytkownik potrzebuje pewnej ramowej propozycji, tematu, 
który zadziała jak  formularz zbierania i oceny danych, a jednocze
śnie może być swobodnie wykorzystywany jako pewien konspekt wy
wiadu (ankiety). Propozycja taka prowadzi pytającego do danych 
będących przedmiotem zainteresowania, działa jak filtr, narzędzie 
zbierania i klasyfikowania danych. Można ją  wyrazić bezpośrednio 
w pytaniu zadanym pod sam koniec wywiadu, kiedy wszystkie prze
szkody zostały już usunięte, respondent zrozumiał tem at, a bada
jący uzyskał najważniejsze informacje. Podczas dobrze prowadzo
nego, lekkiego wywiadu badany sam chętnie przekaże większość, jeśli 
nie wszystkie oczekiwane od niego informacje.

Spróbujmy zilustrować to przykładem. Oto co jeden z badanych 
odpowiedział na pytanie dotyczące przeładowania informacji, za
dane przez dziennikarza, który miał za zadanie zliczać wszystkie 
nadsyłane do redakcji gazety informacje: „Obecność takich ogrom
nych ilości informacji nieważnych może powodować problemy nie 
tylko z ich obróbką i przyswojeniem. Może także powodować za
chwianie w poglądach na dane wydarzenie. Poleganie tylko na nad
syłanych informacjach jest wysoce niebezpieczne, podobnie jak pod
trzymywanie zbyt «instytucjonalnego», oficjalnego punktu widzenia 
na sprawę. Weźmy choćby przykład reportera «The Guardian» zaj
mującego się sprawami edukacji. Na początku otrzymywał on około 
półtora metra bieżącego poczty dziennie. Całe masy przychodziły 
z instytucji edukacyjnych, wszystkie jednak przedstawiały punkt wi
dzenia oferenta -  mało było materiałów napisanych przez klientów. 
Nie było nic o tym, co dzieje się w klasach albo czego oczekują ro
dzice. Aby zebrać takie informacje, trzeba było wyjść z redakcji. 
Wymaga to jednak ogromnej siły woli, żeby wyzwolić się z poczucia 
obowiązku, z konieczności pozostania i czytania listów oraz odbie
rania telefonów” . Poza całym tym opisem sytuacji wypowiedź poka
zuje także nieoczekiwane powiązania między przeciążeniem informa
cją a punktem widzenia (orientacją) danych źródeł informacyjnych.

Mówi się czasami, że wywiadami nie rządzą właściwie żadne za
sady. Nie jest to prawdą. Zasad trzeba przestrzegać, jeśli wywiad nie 
ma się okazać nienaturalny, sztuczny, nudny, nieproduktywny, nie
przyjemny itp. Badający m a za zadanie posłużyć się niewielką liczbą 
szerokich pytań i polegać na dynamice samego procesu, aby uzyskać 
tak dużo, jak to tylko możliwe. Absolutnie podstawową sprawą jest 
rozbudzenie u badanego na samym początku jednocześnie zaintere
sowania tematem i poczucia swobody, pozbycia się napięcia. Zazwy



czaj służą do tego proste rozmowy „o pogodzie” . Równie ważne są 
też oryginalność, empatia i komplementy. Inne czynniki decydujące 
o sukcesie wywiadu to:

1. Badający nigdy nie powinien sprawiać wrażenia, że promuje 
jakiś towar, system czy ideę (w naszym przypadku -  informację), 
będącą przedmiotem rozmowy. Jeśli tak  się stanie, nawet w spo
sób niezamierzony, badany może łatwo wpaść w ton „zadowalania” 
rozmówcy, przy czym osoby nie będące użytkownikami informacji 
mogą nawet zacząć kłamać lub zamilknąć całkowicie. Co trzeba 
zrobić, aby uniknąć takiej sytuacji? Rozpocząć od zapytania bada
nego o jego zawód, pracę i problemy, z jakimi się boryka. Właściwie 
wszystko, co powie, będzie miało jakieś powiązanie z potrzebami 
informacyjnymi i wyszukiwaniem informacji, trzeba więc zaakcep
tować każdą taką wypowiedź, przeanalizować ją  i „odfajkować” na 
liście pytań. Wysokiej jakości dane pojawią się tylko w momencie, 
gdy rozmówcy nawiążą ze sobą dobry kontakt, jako że wypowiedzi 
na tem at potrzeb informacyjnych rzadko mamy „na końcu języka” , 
niełatwo nam o tym mówić. Słuclianie opowieści o ludzkich doświad
czeniach -  być może o tym, jak wygląda przeciętny dzień pracy -  
pomaga w „otwieraniu” dobrych kanałów komunikacyjnych, przez 
które napływają nowe, niezwykle ciekawe wiadomości. Respondenci 
będą mówili w sposób całkowicie naturalny o systemach i źródłach 
informacji, które pojawią się w sposób niewymuszony jako element 
wypowiedzi -  anegdot, przykładów, opisów zdarzeń itp. i pozwolą 
badającemu scharakteryzować dane zachowanie informacyjno-wy- 
szukiwawcze. Wszelkie tematy, które nie zostały poruszone, można 
podjąć pod koniec rozmowy. Do tego czasu badany będzie tak zaan
gażowany w mówienie o swojej pracy czy problemie (i jego potrze
bach informacyjnych), że pozbędzie się wszelkich oporów i poczuje 
się pewny swoich racji.

Jeśli ze względu na brak czasu lub zachowanie się respondenta 
trzeba pominąć tzw. uwagi wstępne i szybko przejść do głównego te
matu, bardzo pożytecznym jest zadanie pytania neutralnego typu: 
„Autorytet/wiarygodność informacji jest ostatnio tematem wielu 
dyskusji. Jaka jest pana opinia w tej sprawie?” Taka zachęta z pew
nością pomoże tym, dla których informacja odgrywa niewielką rolę 
w ich działaniach informacyjno-wyszukiwawczych, może podnieść 
wartość danych, a entuzjastom tem atu ułatwi swobodną wypowiedź 
w tej sprawie. Innym szybkim sposobem jest przedstawienie użyt
kownikowi tem atu -  może to być np. prawo autorskie lub jakieś



aktualne zagadnienie -  i budowanie pytań wokół hasła głównego. 
To jednak wymaga pewnego przygotowania (doskonałym źródłem 
pytań są gazety).

Kiedy użytkownicy zrozumieją, że pytania tak naprawdę dotyczą 
icłi, a nie pytającego (albo ,Jego” systemu), ucieszą się z możliwości 
udziału w takiej rozmowie. Uznają pytania (i możliwość zastanowie
nia się nad nimi) za intrygujące i stymulujące i wyjdą z wywiadu 
z poczuciem, że uczestniczyli w sesji konsultacji (informacyjnycłi). 
Typową reakcją jest pytanie -  jak mi poszło? -  lub chęć porozma
wiania o samym wywiadzie. Kiedy minie napięcie wywołane nagry
waniem wypowiedzi i formalną stroną badania, wielu respondentów 
otwiera się i zaczyna długo opowiadać o zagadnieniach szerszych -  
np. jak zmienia się w ich zakładach pracy technologia informacyjna. 
To wszystko oczywiście również powinno zostać nagrane.

2. Bardzo ważnym elementem wywiadu otwartego jest sondaż. 
Jej zadaniem jest: (1) zachęcenie do dalszej komunikacji, (2) oka
zanie zainteresowania, (3) bezpośrednia prośba o więcej informa
cji. Od badającego wymaga się umotywowania oraz ukierunkowa
nia dyskusji, ale bez sygnalizowania, że pewne wypowiedzi są bar
dziej oczekiwane od innych (inaczej wpadamy znów w pułapkę po
dobną do tej zastawianej przez ankiety). Pytania sondażowe roz
wijają wypowiedzi badanego. Są one szczególnie ważne przy pogłę
bianiu i uszczegółowieniu poszukiwanych informacji, ale muszą być 
zadawane ostrożnie, aby nie wywołały u respondenta poczucia dys
komfortu. Znaczącą rolę odgrywają niewerbalne sygnały zaintereso
wania i akceptacji -  jak potakiwanie głową -  zwłaszcza w miejscach
0 dużym natężeniu hałasu. Krótkie wypowiedzi świadczące o zrozu
mieniu i zainteresowaniu, jak „rozumiem”, „aha” są również ważne. 
W ten sposób dajemy respondentowi do zrozumienia, że jego od
powiedzi idą w dobrym kierunku, choć nie wyrażamy tego bezpo
średnio. Można pójść jeszcze dalej, nadal zachowując neutralność: 
„W jaki sposób pana potrzeby informacyjne nie zostały spełnione?” 
(sondaż wyjaśniający). Skutecznym (choć czasem niepokojącym) na
rzędziem sondażowym będzie także cisza, zachęcająca badanego do 
rozwinięcia swojej wypowiedzi. Bardzo pożyteczne jest również stre
szczanie i powtarzanie uwag respondenta, dzięki czemu może on nie
jako sam siebie usłyszeć, zauważyć co powiedział w sposób niejasny
1 poprawić się, jeśli jego słowa zostały źle zinterpretowane lub jeśli 
w pośpiechu powiedział coś niewłaściwego.



Nikt jednak nie powinien mieć wrażenia, że wywiady otwarte są 
wolne od problemów -  to  nieprawda. Poważnym problemem zwią
zanym z tą  metodą jest fakt, że wymaga ona od badającego wkro
czenia w świat pozostający całkowicie poza jego kontrolą, przeko
nywania innych i poszukiwania współpracy z ich strony, zadawa
nia (często osobistych) pytań, na które nie ma stereotypowych od
powiedzi, oraz zbierania danych na nieprzyjaznym terytorium. Nie 
ma żadnych recept na przyjazne i skuteczne sposoby zadawania py
tań -  z pewnością nie są to te, które dają satysfakcję pytającemu, 
chociaż stanowią one ulubioną formułę osób prowadzących badania 
ilościowe. Wywiady otwarte mogą być poważnym wyzwaniem dla 
osoby niedoświadczonej w udzielaniu odpowiedzi. Wyzwanie to po
lega na utrzymaniu długiej konwersacji wokół jednego, otwartego, 
ogólnego tematu i ewentualne zatrzymywanie jej na pewnych zagad
nieniach przez stosowanie delikatnych podpowiedzi. I odwrotnie -  
wywiad strukturalny, z długą listą pytań szczegółowych, daje silne 
poczucie bezpieczeństwa i zachowania prywatności (pewien komfort 
metodologiczny). Elementy spajające wywiad otwarty to dynamizm 
i interaktywność.

Pojawiają się jeszcze inne trudności. Po pierwsze, tak jak w przy
padku wszystkich innych wywiadów, obecność badającego i jego 
konkretne potrzeby mają znaczący wpływ na to, co zostanie powie
dziane i zrobione. Może to prowadzić do pewnej sztuczności w po
stępowaniu. Po drugie, łatwiej jest mówić o stworzeniu właściwego, 
nieformalnego charakteru spotkania niż tego dokonać. A paratura 
nagrywająca (por. niżej), nieważne widoczna czy nie, może wywoły
wać pewne opory, tak samo jak fakt, że badani mają pewne ogólne 
pojęcie dotyczące tem atu rozmowy. Kolejny czynnik utrudniający 
w pewnym stopniu uzyskanie przyjaznej atmosfery to zakładany 
brak czasu ze strony respondenta. Świadomość tego braku czasami 
prowadzi do tego, że badający stawia bardziej sformalizowane py
tania, a wywiad nabiera charakteru bardziej formalnego. Tłumaczy 
się wtedy, że jest to sposób na uniknięcie złego nastawienia respon
denta, który mógłby pomyśleć, że wywiad to tylko prosta poga
wędka, a więc szkoda poświęcać na to  czas. Tymczasem nieoczeki
wana formalność może okazać się barierą nie do przebycia, mimo 
ogromnych starań badającego. Poruszane są tematy czasami w spo
sób naturalny wymagające odpowiedzi, która z kolei pozwala na 
stawianie następnych pytań -  nawet jeśli (zgodnie z zamierzeniami) 
ustalono wcześniej, że wywiad będzie dotyczył tematów dowolnych,



dających możliwość obserwacji i ogólnych rozmów o pracy, bez wy
znaczonego zestawu pytań. Zamiast informowania na początku, że 
rozmowa nie będzie traktowana jako „wywiad jako taki” , można 
przyjąć inną taktykę, aby ułatwić wypowiedź i uczynić spotkanie 
bardziej naturalnym.

Po trzecie, istnieje problem niekompletności odpowiedzi. Tak jak 
w każdym wywiadzie, uczestnicy (co zrozumiałe) nie są w stanie 
udzielić pełnych odpowiedzi dotyczących ich potrzeb informacyj
nych. W arto zauważyć, jak wielu respondentów przeprasza za to, 
że nie może sobie więcej przypomnieć -  tak jak w tym cytacie: 
„Korzystam z Internetu znacznie częściej, niż to przedstawiłem -  
nie pamiętam niestety żadnych przykładów -  obawiam się, że mam 
bardzo krótką pamięć” . Oddając każdemu respondentowi pełny za
pis wywiadu niejako „do autoryzacji” można otrzymać od nich dużą 
pomoc -  więcej bogatszych, bardziej kompletnych, uzupełniających 
wiadomości na dane tematy.

Wreszcie -  nierozerwalnie związane z poprzednimi -  pojawiają się 
problemy z prywatnością i poufnością. Rozmowa na temat poczty 
elektronicznej (Do kogo? Jak często? Dlaczego? itp.) może się wyda
wać zbyt agresywna, podobnie zresztą jak by to było w przypadku 
poczty tradycyjnej. Grupy osób takich jak dziennikarze, analitycy 
czy politycy są znane ze swojego braku otwartości i niechęci do wy
powiadania się na tem at materiałów, nad którymi aktualnie pracują, 
a czasami w ogóle nie chcą oni rozmawiać o tym, co robią.

Nagrywanie
Wywiady otwarte wiążą się z problemem zapisu uzyskiwanych 

danych. Pytanie podstawowe -  czy wypowiedzi respondentów noto
wać czy nagrywać (czy może robić obie rzeczy jednocześnie)? Korzy
stanie z magnetofonu wiąże się z pewnym poczuciem dyskomfortu 
u badanego, który być może będzie ograniczał nieco swoje uwagi. 
Powoduje to także pewne przerwy, na przykład kiedy trzeba zmie
nić kasetę. Wywiady same w sobie są natrętne, nagrywanie ich może 
tę cechę jeszcze zwielokrotniać. Jedna z badanych osób była tak bar
dzo ostrożna, że ze swej strony sama również nagrywała rozmowę. 
Niektórzy -  zwłaszcza nie korzystający z informacji -  mogą w ogóle 
odmówić odpowiedzi, jeśli wiedzą, że każde ich słowo zostanie zapi
sane i dalej wykorzystane. Grupa ta  może czuć się w jakiś sposób 
gorsza i nie chce wcale rozpowszechniać informacji o swoich „bra
kach”. Ponadto poważnym problemem może być czas zapisu, zwła
szcza przy setkach przeprowadzanych wywiadów (jeśli założymy 4-6



godzin nagrania na każdą godzinę rozmowy). Jeśli jednak niezbędne 
jest uchwycenie prawdziwych perełek (cytatów, bezpośrednich wy
powiedzi rozmówców), nagrywanie staje się koniecznością. Jest to 
także poważne ułatwienie, ponieważ dzięki nagrywaniu badający 
może się skoncentrować na zadawaniu kolejnych pytań i nawiązy
waniu bhższego kontaktu z respondentem. Ma to szczególne znacze
nie dla początkujących badaczy. Przy szybkim rozwoju programów 
z możliwością rozpoznawania głosu oraz nagrywarek cyfrowych być 
może wkrótce problemy te stracą na znaczeniu lub znikną całkowi
cie.

Ogromna zaleta notatnika, w przeciwieństwie do magnetofonu, 
polega na jego dyskrecji, możliwości szybkiego wyjęcia (przy nie
spodziewanej okazji wywiadu), większej bliskości z danymi i zapi
sie ciągłym, powstającym od razu w stylu badającego, co uwalnia 
od poważniejszych prac redakcyjnych na późniejszym etapie. Za
zwyczaj także robienie notatek robi duże wrażenie, że to, co re
spondenci mówią, warte jest zapisania. Notatki należy robić także 
nawet jeśli korzysta się z magnetofonu, jako kopię dodatkową w ra
zie złej jakości nagrania oraz dla dodania wiarygodności odpowie
dziom. Aby zminimalizować problemy związane z nagrywaniem za
leca się używanie dyktafonu kieszonkowego, z mikrofonem przypi
nanym do klapy marynarki, ale też z możliwością postawienia go na 
stole. Dzięki temu nagrywanie będzie miało bardziej dyskretny cha
rakter. Kasety stosowane w dyktafonach kieszonkowych mogą być 
później używane także w profesjonalnych systemach kopiujących. 
Zapis wywiadu może być także przepisany w wersji tekstowej przez 
doświadczoną sekretarkę.

Inne formy wywiadów
Istnieją jeszcze inne formy wywiadu. Jest wywiad uliczny, w cen

trach handlowych, tak łubiany przez organizacje sondażowe i firmy 
zajmujące się badaniami rynku. Nie jest to w rzeczywistości nic in
nego niż mówiona forma ankiety, co gwarantuje pewien (oczekiwany) 
poziom i rodzaj odpowiedzi. Badany wybiera swoją odpowiedź spo
śród kilku proponowanych, jego opinie i poglądy pozostają poza 
bezpośrednimi parametrami badania, nie są uwzględniane, ani na
wet oczekiwane. W naszym zawodzie wywiady takie są najczęściej 
stosowane przez biblioteki publiczne, dla których trudne może być 
przeprowadzanie rozmów z ludźmi w ich miejscach pracy lub do
mach, a nawet zachęcanie do wypełniania ankiet na miejscu.



Wywiady grupowe (w tym grupy pilotażowe)
Wywiady grupowe również zasługują na naszą uwagę, zwłaszcza 

jedna icłi kategoria -  grupa pilotażowa. Forma ta  ma wiele do za
oferowania, jest szczególnie pożyteczna w sytuacji ograniczonego 
czasu i braku środków. Wywiady grupowe charakteryzują się swo
bodnym zakresem i wysokim poziomem interakcji między uczest
nikami. Można powiedzieć, że „dostają one nóg i zaczynają biec” 
w kierunku niespodziewanym dla badającego, całkowicie niezależ
nie od jego działań. Rola badającego jest tu  ograniczona, mniej in
strumentalna, co zmniejsza możliwość stronniczości, skłaniania się 
rozmówców do informacji niejako podawanycłi na talerzu. Badający 
może siedzieć z boku, obserwować i robić notatki dotyczące relacji 
między badanymi. W wielu sytuacjach badający przyjmuje też rolę 
arbitra.

Respondenci lubią ten rodzaj wywiadu, ponieważ czują się mniej 
zagrożeni, a w grupie przyjaciół czy kolegów znajdują wzajemne 
wsparcie. Użytkownicy, którzy ze względu na wiek czy powagę ba
dającego mogą się czuć onieśmieleni w rozmowie w cztery oczy, 
w grupie pozbywają się tych zahamowań. Dobrym tego przykładem 
są dzieci. Mniejsze jest prawdopodobieństwo, że będą one wyrażać 
opinie zgodne z oczekiwaniami badającego. Wywiad grupowy jest 
także dla socjologów narzędziem pomiaru względnego: patrząc na 
resztę grupy łatwo jest stwierdzić, czy pozostali akceptują wyra
żane właśnie przez kogoś poglądy. Jest to metoda bardzo pomocna 
w wyjaśnianiu zagadnień: uczestnicy własnymi słowami wyrażają 
i tłumaczą pytania innym członkom grupy, którzy mogli nie zrozu
mieć istoty problemu.

Z wywiadami grupowymi wiążą się dwa podstawowe problemy:
(1) porządek tematów, czyli możliwość zrealizowania tylko części 

z nich, łączenie w grupy ludzi bardzo zajętych,
(2) zapisywanie całego procesu -  transkrypcja nagrania (czasami 

jednoczesnych) wypowiedzi wielu osób nie jest łatwa i zabiera bar
dzo dużo czasu.

Grupy kontrolne to forma wywiadu grupowego posiadająca wiele 
cech i zalet otwartego wywiadu indywidualnego. Są one bardzo 
modne, popularne zwłaszcza w mediach, ze względu na ich częste 
wykorzystywanie przez partie polityczne do badania opinii społecz
nych. Grupy kontrolne polegają na zorganizowaniu dyskusji, której 
celem jest zbadanie określonej liczby zagadnień, takich jak poglądy 
i doświadczenia klientów w odniesieniu do szczególnie aktualnego



tematu, jakim może być na przykład Internet. Grupę taką można 
wybrać z ludzi już sobie nawzajem znajomych (np. studentów) lub 
całkowicie obcych. W odniesieniu do badań nad potrzebami infor
macyjnymi korzystnie byłoby wybrać uczestników znających się na
wzajem, którym łatwiej będzie nawiązać kontakt.

Grupy kontrolne różnią się od wywiadów w grupach ogólnych, 
ponieważ są prowadzone nie przez badającego, ale moderatora, ani
matora. Zmiana osoby prowadzącej powoduje, że pojawiające się 
informacje są o wiele bogatsze i bardziej autentyczne. Rolą takiego 
moderatora jest utrzymywanie toku dyskusji, zachęcanie do inter
akcji i dbanie o to, aby pewne zagadnienia pojaw'ialy się spontanicz
nie. Rezygnuje się z formy pytań i odpowiedzi, dynamikę procesu 
zapewniają uczestnicy, nie prowadzący. Dane otrzymane od grupy 
kontrolnej są szczególnie bogate ze względu na sytuację, w jakiej 
się pojawiły -  bezpośrednio od poszczególnych uczestników dysku
sji i dzięki komunikacji między nimi. Badacze zgodnie twierdzą, że 
grupy kontrolne generują odpowiedzi spontaniczne.

Kluczem do sukcesu jest oczywiście zapewnienie, że każdy w gru
pie jest uczestnikiem aktywnym, czuje się zrelaksowany, a dyskusja 
ma swoje stałe tempo. Aby przełamać lody stosuje się na początek 
pewne wypowiedzi autobiograficzne i jednocześnie poddaje mate
riał, który ma być bodźcem do dyskusji -  np. cytaty. Bardzo ważne 
jest także ograniczanie interwencji prowadzącego. Grupy kontrolne 
mają również za zadanie stworzyć pewne ramy odniesienia i pomóc 
w ustalaniu pytań do dalszych wywiadów i ankiet.

Bardzo popularne stały się ostatnimi czasy wywiady telefoniczne. 
Ludzie czują się coraz lepiej załatwiając różne sprawy przez telefon, 
dlatego taki model wywiadu może stanowić całkiem atrakcyjną al
ternatywę. Zachowuje się tę samą spontaniczność, którą można uzy
skać w kontakcie osobistym, a przy tym można przeprowadzić o wiele 
więcej rozmów, ponieważ oszczędza się czas niezbędny na podróżo
wanie. Takie wywiady jednak nie z każdym się udają, ponieważ mogą 
budzić skojarzenia z natrętnym a nieszczerym akwizytorem.

Prawdopodobnie nie zadzwonimy do nikogo bez uprzedzenia z żą
daniem przeprowadzenia rozmowy dotyczącej jego potrzeb informa
cyjnych. Niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie zgody i ustalenie 
terminu. Rozmowy telefoniczne muszą być ograniczone do 30 mi
nut i powinny być nagrywane -  jednoczesne rozmawianie przez te
lefon i robienie notatek jest niemal niemożliwe. Ludzie pracujący 
w telesprzedaży radzą, że do sukcesu takiej formy konieczna jest



asertywność badającego i taki sposób rozmowy, aby badany wyczuł 
i zrozumiał znaczenie wywiadu.

ANKIETY

Jeśli do przebadania wytypowano dużą Uczbę ludzi rozpro
szonych na ogromnym obszarze geograficznym, niewątpliwie czas 
i środki na to przeznaczone zmuszą nas do zastosowania ankiet. 
Czasami jednak forma ta  nie odpowiada zadaniu, jakie mamy do 
wykonania i przed ankietami konieczne jest przeprowadzenie jeszcze 
wywiadu pilotażowego.

Główne przyczyny stosowania ankietyzacji to;
• dostarczanie dużej ilości robiących duże wrażenie danych -  na ich 

podstawie można stworzyć wiele tabel, diagramów i wykresów,
• z procesu badawczego usuwa się niemal całkowicie czynniki su

biektywne, osobiste,
• ludzie mają czas na zastanowienie się nad pytaniami i zebranie 

potrzebnych danych,
• nieśmiałość i strach nie stanowią przeszkody,
• wielu ludzi, nawet tych zajmujących poważne stanowiska, wyko

nuje za badacza większość pracy.
Podstawowy problem towarzyszący tej metodzie to ogromna 

trudność w opracowaniu naprawdę dobrego kwestionariusza, a zwła
szcza:
• bardzo trudno jest sformułować pytania językiem całkowicie wol

nym od żargonu zawodowego (na przykład pytając o systemy czy 
źródła informacyjne),

• pytania wiodące i podstawowe zbyt łatwo przekształcają się w py
tania ogólne,

• trudno jest mieć pewność, że ludzie rozumieją przyjętą kolejność 
pytań i pojawiają się niejasności. Przy próbie uproszczenia pyta
nia tracą na znaczeniu -  czasami nawet aż nie warto ich stawiać. 
Natomiast przy próbie uzyskania szczegółowych danych o wyko
rzystywaniu i potrzebach informacyjnych można doprowadzić do 
bardzo nieprecyzyjnej kategoryzacji, np. satysfakcjonujący, bar
dzo satysfakcjonujący, niesatysfakcjonujący,

• wskaźnik odpowiedzi może być stale bardzo niski, zwłaszcza jeśli 
ankietowanymi są bardzo zajęci praktycy (ankiety często wrzu
cane są do kolejnych szufladek na dokumenty, a w końcu do kosza



na śmieci). Dużym osiągnięciem jest uzyskanie ponad 40% odpo
wiedzi. Zaadresowane koperty ze znaczkiem, zwięzłość, obietnica 
nagrody (np. podarunki książkowe), oferta nadesłania wyników, 
właściwie wybrany moment i zapewnienie anonimowości to czyn
niki mogące poprawić ten wynik.
Najlepszy wskaźnik odpowiedzi uzyskują ankiety bardzo dobrze 

zaprojektowane, które budzą zainteresowanie respondenta i są skie
rowane do takiej grupy osób, która dotąd nie była badana i od
czuwa bezpośrednią korzyść z bycia przedmiotem zainteresowania. 
Najszerzej zakrojonymi badaniami ankietowymi w zakresie potrzeb 
informacyjnycłi były najprawdopodobniej te przeprowadzone w ra- 
macłi projektu badawczego INFROSS {The Investigation of the In
formation Requirements o f Social Sciences -  badanie potrzeb in
formacyjnych w naukacłi społecznycłi). Kwestionariusze obejmujące 
niemal 100 stron wypełniło wtedy ponad tysiąc osób. Taki poziom 
współpracy jest naprawdę niespotykany, w dużym stopniu tłumaczy 
go fakt, że grupa badana -  pracownicy naukowi specjalizujący się 
w naukach społecznych -  przeżywała ogromne problemy związane 
z eksplozją informacji spowodowaną zaistniałym w tym czasie roz
wojem edukacji na szczeblu wyższym i czuła, że jej odpowiedzi mogą 
doprowadzić do poprawy ich warunków pracy. Pomógł także fakt, 
że były to osoby w większości jeszcze nigdy nie badane.

Internet i jego zdolność łatwego dotarcia do ogromnych popula
cji, przy stosunkowo małych kosztach, stworzył badaniom ankieto
wym ogromne możliwości. Wykorzystuje się na przykład kwestio
nariusze rozsyłane pocztą elektroniczną oraz te umieszczane na po
szczególnych witrynach sieci.

OBSERWACJA

Obserwacja to doskonała metoda na zebranie podstawowych da
nych o tym jak, kiedy i dlaczego informacja jest wykorzystywana 
w organizacjach. Potrzeba bycia świadkiem całego procesu informa
cyjnego, od jego początku do końca, i zobaczenia żywej interakcji 
między osobą a systemem informacyjnym oznacza jedno: użytkow
ników trzeba poddać obserwacji podczas ich pracy. Jest to doskonałe 
narzędzie do badania: (a) komunikacji w środowisku biurowym, (b) 
sytuacji, w których duże ilości informacji są przekazywane i odbie
rane drogą ustną.



• Badani nie muszą robić nic poza udzieleniem zgody na bycie 
obserwowanym -  co oczywiście nie zawsze ma miejsce.

• Obserwacja może być przygotowaniem do wywiadu lub ankiety
zacji. W takiej sytuacji pozwala badaczowi (autorowi pytań) na 
zrozumienie okoliczności, w jakich funkcjonują badane obiekty. 
Pomaga także wzbudzić zaufanie do badacza.

• Otrzymuje się bezpośredni, nie przefiltrowany ani nie zredago
wany obraz (dzięki oglądaniu gry, a nie zadawaniu pytań akto
rowi).

• Nie ma bariery sformalizowanego języka. Ludziom nie zadaje się 
pytań.
Wilson i Streatfield (1980) po raz pierwszy udowodnili skutecz

ność tej metody podczas badań pracowników społecznych. Od tego
czasu była ona jednak często odrzucana. Z obserwacją bowiem rów
nież wiążą się pewne problemy.
• Sam akt obserwacji zmienia swój charakter, zależnie od rodzaju 

obserwowanego obiektu. Może kolidować z normalnym zacho
waniem i powodować powstawanie fałszywego obrazu „mojego 
najlepszego zachowania” . Każdy, kto uczestniczył zajęciach ho
spitowanych, w szkołach różnego szczebla wie, że obserwacja na
prawdę zmienia obiekt zainteresowania. Wykładowcy przychodzą 
w garniturach, a zajęcia rozpoczynają się punktualnie. Zwolen
nicy metody argumentują, że po pierwszym okresie niezgodności 
z rzeczywistością obserwowany obiekt wraca do normy.

• Obserwacja nie jest skuteczna, jeśli personel pracuje głównie 
przy biurku, jest nieaktywny lub spędza wiele czasu na wyko
nywaniu tylko jednej czynności, np. pisaniu. Przynosi najlepsze 
efekty w środowisku osób zapracowanych, które łatwo zapomi
nają o obecności obserwatora. Jest również dobra w dużych, 
otwartych pomieszczeniach, np. redakcjach.

• Obserwacja nie będzie skuteczna, jeśli status obserwatora może 
zagrażać podmiotowi. Wyobraź sobie, że jesteś obserwowany 
przez swojego przełożonego, który wyrabia sobie zdanie na te
mat twojego postępowania. Im więcej obserwatorów, tym poczu
cie zagrożenia rośnie.

• Pojawia się problem właściwego, dokładnego zapisania obserwa
cji i interpretacji wydarzeń.

• Podczas obserwacji może wydarzyć się tak  wiele, że trzeba będzie 
się skoncentrować tylko na tych rzeczach, które mają bezpośredni 
związek z tem atem  obserwacji. Nie jest to łatwe w trakcie bada



nia komunikacji, ponieważ wiele różnych rzeczy może okazać się 
wartościowe, choć czasami badający dopiero po fakcie dochodzi 
do takiego wniosku.
Obserwacja zabiera ogromnie dużo czasu, a często podejmowana 
jest na niewielką skalę, de facto nie można prowadzić obserwacji 
na dużą skalę, trudno więc potem uogólniać otrzymane wyniki. 
Można też równie dobrze prowadzić obserwację cały dzień i do
strzec bardzo niewiele.
Może pojawić się trudność w doborze informacji i koncentracji, 
w takich sytuacjach konieczne jest ścisłe trzymanie się planu. 
Problemy dotyczą także interpretacji zachowań. Rozważmy przy
kład: członek grupy zadaje pytanie dotyczące skutków propono
wanego rozwiązania problemu. Obserwator może, ignorując treść 
tego pytania, zaklasyfikować je jako informacyjno-wyszukiwaw- 
cze, albo -  uwzględniając treść -  zakodować je jako próbę roz
wiązania problemu.

ZAPISKI/NOTATKI

W sensie metodologicznym są to samodzielnie zapisywane obser
wacje własnej osoby, używane jako substytut ankiet i wywiadów. 
Stosuje się je w niewielu dziedzinach, ale są bardzo popularne w ba
daniach nad komunikacją masową. Częściowo wynika to z faktu, że 
wymagają wysokiego poziomu współpracy, a częściowo -  ponieważ 
badacze unikają ich, postrzegając je jako metodę słabą technicznie. 
Zapiski mają jednak pewne zalety i zadania do spełnienia, zwłaszcza 
przy próbie zrozumienia zachowań informacyjno-wyszukiwawczych 
dzieci i studentów. Wykorzystuje się je w typowych badaniach kon
troli wykorzystywania biblioteki -  wykonywanych działań, odwie
dzonych działów, poziomów satysfakcji, czasu spędzonego na czy
taniu i wyszukiwaniu, działań podjętych po znalezieniu książki czy 
informacji w bibliotece.

Zapiski to w sensie metodologicznym samodzielnie zapisywane 
obserwacje własnej osoby, używane jako substytut ankiet i wywia
dów. Notatki wykorzystywane w informacji naukowej posiadają za
zwyczaj rozbudowaną strukturę.

Do zalet zapisków należą:
• dostarczanie bardzo szczegółowych danych, ściśle odpowiadają

cych celom badania -  akcje i reakcje na pewne wydarzenia mogą 
być zapisywane bezpośrednio w momencie ich pojawienia się,



skuteczność w poznawaniu intencji ludzi i porównywaniu ich 
z wynikami informacyjnymi,
zbieranie wielu danych w stosunkowo krótkim czasie.
Główne problemy związane z prowadzeniem notatek to: 
problem autentyczności i subiektywizmu, świadome lub nieświa
dome opisywanie wydarzeń,
wątpliwości dotyczące ich kompletności i akuratności, na ile wier
nie ludzie wypełniają ten obowiązek -  najgorsze w tym względzie 
są osoby najbardziej zajęte,
problematyczne może być uzyskanie próby reprezentatywnej -  
ochotnicy to  zazwyczaj grupa niewielka,
trudność w utrzymaniu z biegiem czasu odpowiedniego poziomu 
motywacji i zainteresowania; zazwyczaj spadają one znacznie, po
wodując przerzedzenie się grupy badawczej. Jednym z rozwiązań 
jest przebadanie dużej grupy w stosunkowo krótkim czasie. In
nym -  zapłacenie ludziom za współpracę (oczywiście po jej za
kończeniu),
analiza danych może być bardzo trudna i czasochłonna, o ile nie 
zastosuje się pewnego formularza zapisków.

ANALIZA DZIENNIKÓW DOSTĘPU 
DO SYSTEMU

Anahza dzienników dostępu do systemu (lub inaczej: rejestru lo- 
gowań) to automatyczny monitoring realizowany w systemie kompu
terowym. Dzienniki pokazują, jak użytkownicy kontaktują się z sy
stemami informacyjnymi, ograniczają się jednak tylko do zacho
wań informacyjno-wyszukiwawczych użytkownika w terminalu. Na 
podstawie tych danych można, choć czasami jest to niebezpieczne, 
przypisać pewne formy poszukiwań informacyjnych do konkretnych 
użytkowników, a następnie sformułować stwierdzenia dotyczące po
trzeb informacyjnych. Cechy potrzeb, takie jak: zapotrzebowanie na 
informację bieżącą i prędkość dostarczenia, wielkość „apetytu infor
macyjnego” oraz odpowiedź na pytanie, jak bardzo przetworzonej 
informacji użytkownik poszukuje -  to wszystko można czasami wy
wnioskować z analizy dzienników. Pozwala ona także rozpoznać ba
riery utrudniające poszukiwania informacyjne, takie jak brak czasu 
na wyszukiwanie i przyswajanie informacji. Pomijając fakt, że ana
liza taka jest stosowana od końca lat sześćdziesiątych do badania



działania systemów, w rzeczywistości dopiero w latach osiemdziesią
tych wprowadzenie OPAC-ów i CD-ROM-ów do instytucji edukacyj
nych dało badaczom wiełe motywów i okazji do badań wyszukiwań 
prowadzonych przez użytkowników końcowych i spowodowało dużą 
popularność tej metody.

Zalety analizy dzienników dostępu do systemu
• Wymagają niewiele pracy. Chociaż z drugiej strony o ile samo 

zbieranie danych jest stosunkowo proste i kuszące dla badacza, 
o tyle poważna ich analiza może być długa i trudna.

• Dla zawodu, ogólnie rzecz biorąc, spragnionego danych staty
stycznych, ogromna ilość i poziom szczegółowości potencjalnych 
danych są bardzo pociągające. Inne formy badań nigdy nie przy
niosą takiego rezultatu. Możliwość scharakteryzowania wyszu
kiwania nie w tuzinach, ale w setkach lub tysiącach wypadków 
nadaje badaniom rejestrów logowań odpowiednie znaczenie i war
tość (choć oczywiście nie ma tu  gwarancji sukcesu).

• Jednym z najsilniejszych punktów tej metody jest jej obiekty
wizm; postawa użytkowników wobec bibliotek i systemu nie ma 
bowiem żadnego wpływu na wynik.

• Metoda nie jest narzucająca, niewielkie jest prawdopodobień
stwo, że ktoś odmówi udziału w badaniu -  głównie dlatego, że 
ludzie nie wiedzą, że są one przeprowadzane. Nie ma więc proble
mów z niskim wskaźnikiem odpowiedzi albo z subiektywizmem. 
Pozostaje jednak poważna wątpliwość etyczna: czy informować 
wszystkich użytkowników o prowadzonych działaniach oraz co 
zrobić, gdyby ktoś odmówił współpracy? Rejestry logowań po
zbawione możliwości identyfikacji mają znacznie mniejszą war
tość.

• Dzienniki dostępu do systemu mówią o tym, co było, a nie (tak 
jak to jest w przypadku wywiadów i ankiet) o tym, co zostało 
zapamiętane.

• Dzienniki pozwalają na bezpośrednie i szczegółowe (nawet je
den do jednego) porównania zachowań informacyjno-wyszuki- 
wawczych grupy użytkowników -  np. mężczyzn i kobiet, pracow
ników informacji i użytkowników końcowych.



Problemy związane z logowaniami

Sztuczny charakter danych. Owszem, uzyskuje się wiele liczb, ale 
niejasne jest ich znaczenie. Logowania pokazują po prostu pewną 
szczególną formę zachowań, ale bez możliwości wskazania mo
tywu lub przyczyny poszczególnych działań wyszukiwawczych. 
Logowania nie zapisują potrzeb lub intencji użytkowników, nie 
mierzą też ich satysfakcji. Aby ustalić te wartości konieczne jest 
przeprowadzenie wywiadu lub rozesłanie ankiet.
Trudno jest przypisać pewne dane do pojedynczego użytkownika 
lub nawet do kategorii użytkowników, zwłaszcza w przypadku 
terminali otwartych, ogólnodostępnych, gdzie rzadko przeprowa
dza się logowania i wylogowania.
Podczas interpretacji surowych danych istnieje zawsze niebez
pieczeństwo wyczytania z nich „zbyt wiele” . Weźmy na przykład 
czas trwania sesji wyszukiwawczej. O czym on mówi? Czy wy
szukiwanie powolne oznacza, że było ono bardzo głębokie czy 
źle prowadzone? A wyszukiwanie szybkie, czy jest pobieżne czy 
efektywne?

Pomiary logowań

Pomiar wykorzystania. Oczywiście jednym z głównych tematów 
zainteresowania w ocenie wszystkich użytkowników jest odpo
wiedź na pytanie, czy system jest używany. To „używanie” można 
jednak mierzyć na wiele sposobów. Zazwyczaj stosuje się na
stępujące wskaźniki: (a) przeprowadzone. sesje wyszukiwawcze, 
(b) wyszukiwania indywidualne, (c) transakcje online przepro
wadzone w wyniku wyszukiwania, (d) czas połączenia.
Pomiar satysfakcji. Jest to prawdopodobnie najbardziej kontro
wersyjny pomiar. Logowania komputerowe nie dają żadnej bez
pośredniej dokumentacji dotyczącej satysfakcji czy zadowolenia 
użytkowników z ich wyszukiwań, ale dają pewne wskazówki. 
Choćby liczba wyświetlonych rekordów. Można również wyczytać 
coś pozytywnego z faktu, że w wyniku wyszukiwania pewne re
kordy zostały od razu wyświetlone. Nie jest to jednak znaczącym 
wskaźnikiem satysfakcji, ponieważ trzeba założyć, że wyszukiwa
nia negatywne również są udane, a wyświetlenie rekordów nieko
niecznie oznacza, że znaleziono to, czego szukano. Oczywiście,



już samo wyszukiwanie jest pewnym wskaźnikiem satysfakcji. 
Pomiar doświadczenia. Dotyczy głównie barier w realizacji po
trzeb informacyjnych. Doświadczenie i umiejętności można wy
kazać na wiele sposobów. Tradycyjna metoda określania go to ba
danie zakresu wykorzystanych komend. Stosuje się wtedy założe
nie, że im więcej komend, tym użytkownik jest bardziej doświad
czony. Łatwo to określić, podobnie jak liczbę błędnych wprowa
dzeń (komend czy terminów) -  kolejny możliwy wskaźnik. Inne 
stosowane wskaźniki, jak właściwy dobór wykorzystywanych ko
mend, struktura wyszukiwania (liczba i jakość terminów, budowa 
zdań), właściwy dobór plików i chęć ich zmiany nie są tak łatwe 
do oceny. Doświadczenie i zadowolenie z efektu wyszukiwania 
online niekoniecznie należy traktować razem, ponieważ na przy
kład wysoki wskaźnik satysfakcji charakteryzuje użytkowników 
o minimalnych kwalifikacjach wyszukiwawczych.
Dobór plików. Często uważa się, że efektem samodzielnych wy
szukiwań użytkownika jest jedno, niewłaściwie dobrane źródło.
Świadome korzystanie z plików i ich łączenie jest z kolei po
strzegane jako cecha wyróżniająca doświadczonych użytkowni
ków sieci. Dzięki analizie rejestru logowań łatwo jest uchwycić 
zmiany plików i kontrolować liczbę wybranych plików, ale trud
niej już określić czy były one dobrane odpowiednio.
Czas wyszukiwania. Logowania dają duże możliwości w tym za
kresie, w tym określenie dokładnej daty i godziny prowadzonych 
poszukiwań. Czas ma duże znaczenie w analizie logowań. Wspo
mniano już o nim jako o środku, według którego można mie
rzyć wykorzystanie sieci i efektywność wyszukiwania, można go 
także stosować do określania pewnego wzoru i zakresu poszuki
wań. Szczególnie ciekawe byłoby tu  stwierdzenie, że samodzielnie 
korzystający z systemu użytkownicy prowadzą swoje wyszukiwa
nia do ostatniej chwili.
Znalezione tematy. Obliczając częstotliwość pojawiania się pew
nych słów, można określić zakres tematyczny potrzeb informa
cyjnych. Takie dane należy jednak traktować bardzo ostrożnie, 
ponieważ wielu ludzi korzysta z baz danych dla bardzo specyficz
nych celów. Bardzo często bazy bibliograficzne są na przykład 
używane do wyszukania danych faktograficznych.
Aktualność. Badając daty publikacji wyszukanych dokumentów 
lub zasięg chronologiczny wyszukiwania można otrzymać infor
macje o tym, na ile aktualne muszą być poszukiwane dane.



ANALIZA LOGOWAN DO STRON 
INTERNETOWYCH

Wobec gwałtownego rozwoju Internetu badacze rezygnują z oceny 
funkcjonowania OPAC-ów na rzecz oceny sieci. Wiele z tego, co zo
stało opisane powyżej, stosuje się również w analizie logowań do 
stron WWW, m etoda ta  ma jednak swoją specyfikę, której należy się 
przyjrzeć.

Logowanie do stron jest stosunkowo proste ze względu na istnie
nie dość taniego oprogramowania, które wykonuje takie zadanie dla 
użytkownika (np. Analog i WebTrends). Większość serwerów prowa
dzi automatycznie statystykę logowań w witrynach, takie dane mają 
jednak bardzo surowy cłiarakter. Zasadą sieci jest swobodna dystry
bucja dowolnej informacji, a więc głównym pomiarem jest wy C z y 
sty wanie danycłi, a nie -  jak kiedyś -  docłiody z opłat za korzystanie 
online. Do pomiaru konsumpcji, sukcesu i satysfakcji użytkowników 
wykorzystuje się pliki logowań. Następnie taki pomiar przelicza się 
w celu przeprowadzenia porównań między witrynami, ustalenia cen 
dla sponsorów oraz cen reklam w sieci. Logowania do stron inter- 
netowycłi -  znajdujące się nadal na początkowym etapie rozwoju -  
stanowią klucz do dalszej indywidualizacji Internetu i telefonów ko
mórko wy cłi.

Czym są pliki logowań do sieci
Serwery zapisują działania klientów, którzy się zalogowali oraz 

mecłianicznie zapamiętują icłi życzenia dotyczące zapamiętania 
stron(y) internetowych. Informacja o działaniach klienta (kompu
tera) jest zapisywana automatycznie. Taki rekord przechowuje się 
jako plik tekstowy, zwany plikiem logowania. Poniżej podano ty
powy zapis pliku logowania, który przedstawia pojedyncze życzenie 
klienta na danym serwerze.

Host D ata Pole życzenia Pole

statiisu

Wielkość

transferu
193.150.189.1 [28/А рг/1999

:ll:06:48-ł-0100]

„G ET/course/m sc / is t /3 . .html 

H T T P /1 .0”

200 7303

193.150.189.1 jest to numer IP (Internet Protocol). Wskazuje 
on konkretny komputer użytkownika, zapisywany w polu hosta. 
Numer ten można zastąpić nazwą, stosując DNS (Domain Name



Services -  rozpoznawanie nazwy domeny), będący bazą danych 
numerów IP i nazw domen. Przykładową nazwą może być: ha- 
drian.guardian.co.uk, gdzie „Hadrian” jest nazwą komputera, „Gu
ardian” -  nazwą domeny organizacji, „co” oznacza rodzaj organiza
cji, a „UK” jest kodem kraju.

Pole hosta identyfikuje użytkownika, stosuje się je do prowadze
nia statystyki liczby użytkowników i ich wyszukiwań. Dzięki niemu 
można uzyskać wykresy kołowe użytkowników i ich wyszukiwań ze 
względu na lokalizację lub ze względu na rodzaj organizacji. Głęb
sze analizy nazwy hosta doprowadzą do uzyskania dokładnej nazwy 
i adresu, a więc pozwolą na bezpośrednie skontaktowanie się z naj
częstszymi użytkownikami Internetu.

Pole daty składa się z trzech podpól -  daty, godziny i ich stosunku 
do czasu Greenwich. Dzięki nim można określić mniej więcej jak 
długo użytkownik korzystał z danej witryny i jak długo pozostawał 
załogowany. A rozpatrując te dane łącznie można obliczyć całkowitą 
liczbę wyszukiwań w ciągu godziny -  stworzyć wykres dystrybucji 
użytkowników załogowanych w danym czasie (w godzinach, dniach 
i miesiącach).

Pole życzenia h ttp  wskazuje rodzaj poszukiwań: „Get” dla nor
malnych stron html, „Post” dla formularzy i programów oraz stronę 
lub URL oglądane przez użytkownika. Jest ono używane do wska
zania najbardziej i najmniej popularnych stron. Przeglądając zbiory 
stron posortowanych według czasu można poznać drogę, jaką prze
był użytkownik, przechodząc od jednego adresu URL do następnego, 
a z tego wyciągnąć wniosek o sposobie jego poruszania się i prowa
dzenia poszukiwań.

Pole statusu jest przypisane do logowania przez serwer, aby zapi
sać czy dana transakcja się udała, czy nie. Następnie przygotowuje 
się wykres częstotliwości kodu statusu, który może stanowić dla ad
ministratora sieci informację o liczbach błędnych kodów.

Pole wielkości transferu informuje o liczbie bajtów przeładowa
nych na komputer użytkownika.

Nigdy dotąd nie wykorzystywano tak wielu danych, nigdy też 
jednak nie były one aż tak problematyczne. A oto te problemy:

1. Dane są anonimowe i tworzą jeden zbiór wspólny. Logowania 
dokumentują kontakty między komputerami, a nie między kompu
terem a użytkownikiem. Zamiast numeru identyfikacyjnego i hasła 
użytkownika, otrzymujemy adres IP komputera. Stosunkowo łatwo 
przełożyć ten adres na nazwę domeny, ale daje to  możliwość jedynie



wskazania lokalizacji komputera oraz nazwy i rodzaju organizacji, 
do której on należy. A w organizacji może on być wykorzystywany 
zarówno przez jedną, jak i przez wiele osób. Ponadto coraz częściej 
komputery w jednej organizacji mają ruchome adresy IP, dołączane 
do danych maszyn odpowiednio do potrzeb, a po zwolnieniu wyko
rzystywane na innym sprzęcie. Jeśli komputerowi przypisano taki 
ruchomy adres IP, nie można zakładać, że będzie on stały dla jednej 
maszyny, a więc trudno stwierdzić, ile komputerów tak naprawdę 
on reprezentuje. Ruchome adresy IP utrudniają szczególnie śledze
nie poruszeń użytkownika w danym czasie i prowadzenie zestawień 
obliczeń opartych o powtarzalność używania. Problemem jest także 
lokalizacja, ponieważ adres IP nie musi zawierać oznaczenia aktual
nej lokalizacji komputera. Organizacja z siedzibą w Wielkiej Bryta
nii może zarejestrować swoje adresy IP w Stanach Zjednoczonych. 
Szacuje się, że 33% użytkowników brytyjskich ma właśnie amery
kańskie adresy IP. Nawet jeśli wybrana witryna ma bazę danych 
swoich prenumeratorów, nie jest możliwe powiązanie jej z logowa- 
niami. Sama treść bazy danych, skądinąd pożyteczna, nie jest jednak 
wiarygodna, ponieważ ludzie udzielają fałszywych informacji i po
sługują się fałszywymi nazwiskami (bardzo częstymi użytkownikami 
są np. Tony Blair i Myszka Miki), a ponadto zarejestrowani prenu
meratorzy niekoniecznie muszą być użytkownikami.

2. Spore trudności wiążą się z określeniem czy użycie było zamie
rzone i co właściwie składa się na określenie „użycie” . Ze względu 
na brak precyzji wyszukiwań w Internecie, kulturę raczej nawigo
wania niż wyszukiwania, liczne możliwości kojarzenia oraz hierar
chiczny charakter większości działań, wiele stron jest „używanych”, 
choć w rzeczywistości nie są one potrzebne lub nie odpowiadają tre
ściowo. Prezentuje to wiele wskaźników: „trafione” -  zapis w pliku 
logowania, który reprezentuje życzenie klienta, strony wyświetlone 
i strony przeładowane, wizyty, czas spędzony na wyszukiwaniu on
line. „Trafiony” (ang. hit) jest najogólniejszym i być może najbar
dziej mylącym sposobem pomiaru spośród nich. Pojedyncza strona 
wyświetlona na ekranie monitora klienta może generować kilka „tra
fień” transakcyjnych na serwerze. Dzieje się tak, ponieważ każdy ob
raz (ilustracja) jest ładowany jako życzenie odrębne, niezależne od 
tekstu. Pojedyncza strona może więc generować nawet do 50 „tra
fień” w pliku logowania. Obliczając wyłącznie te trafienia w pliku, 
otrzymujemy błędny obraz wyszukiwania -  pomiar konsumpcji jest 
zależny od liczby ilustracji na stronie. Skuteczniejszym środkiem



jest tu liczenie stron rzeczywiście przejrzanych przez użytkownika -  
nazywa się to czasami obliczeniem wyświetleń strony. Aby ocenić 
liczbę wyświetleń stron należy z pliku logowania usunąć wszystkie 
informacje dotyczące ilustracji. Ocenia się, że dotyczy do 65-75% 
wszystkich trafień w pliku logowań. Jako „wizyty” definiowane są 
wszystkie kontakty użytkownika z daną witryną. Problem w tym, 
że nikt nie sygnalizuje wyjścia z Internetu, musimy więc założyć, 
że po pewnym okresie braku aktywności użytkownik rzeczywiście 
opuścił daną stronę. I jak już wspomniano wcześniej, wszyscy użyt
kownicy są raczej anonimowi, bo rozpoznawany jest tylko adres IP 
komputera.

3. Zapamiętywanie. Komputer klienta zabezpieczy kopię aktual
nie przeglądanych witryn. Jeśli użytkownik zgłasza swoje życzenie, 
komputer najpierw sprawdzi, czy danej strony nie ma już w schowku. 
Trzeba pamiętać, że aby tak się stało, klient musiał już wcześniej 
korzystać z niej co najmniej raz, aby mogła zostać zapamiętana. Je
śli jednak komputer wyświetla właśnie tę kopię ukrytą w schowku, 
nie zostanie to zapisane na serwerze, ponieważ maszyna użytkow
nika nie zgłosiła mu żadnego zapotrzebowania. Nie można więc spo
rządzić prawdziwego obrazu sesji wyszukiwawczej. Serwer zapisuje 
tylko nowe przeglądane strony. Ocenia się, że niemal 45% spośród 
odwiedzanych stron pobieranych jest właśnie ze schowka kompu
tera. Ma to również element komercyjny. Zapamiętywanie można 
rozszerzyć tak, aby strony przeglądane przez jednego użytkownika 
były dostępne również dla osób pracujących na innych maszynach. 
Czyli cała procedura zapamiętywania może być niezależna od kom
putera. Większość dużych witryn komercyjnych, jak America On
line, Prodigy czy CompuServe korzysta z tej możliwości. Kiedy klient 
raz zgłosi zapotrzebowanie na daną stronę, jest ona przechowywana 
w pamięci tak, aby mógł z niej skorzystać również następny chętny. 
Wniosek -  szacunki dotyczące wykorzystywania pewnych stron są 
zaniżane.

Te rozważania doprowadzają nas do pytania, co określa użyt
kownika Internetu. Czy jest to pająk czy robot -  typowi najwięksi 
użytkownicy? Można ich zidentyfikować, ale jak ocenić ten rodzaj 
wykorzystywania i jak  porównać go np. z wyszukiwaniem indywi
dualnym? Takiego problemu nie było w OPAC-ach.

Atrakcyjnym elementem analizy logowań jest ogromna ilość ge- 
nerowanycli informacji, choć oczywiście pojawia się problem, jak je 
przechowywać i analizować. Są one gromadzone rutynowo i bez więk



szego wysiłku, ponadto mają stosunkowo prosty charakter. Metoda 
ta  jest dobra do rozpoznawania wzorów zachowań, określania sze
rokiego wachlarza zachowań informacyjno-wyszukiwawczych, które 
można dalej badać pod względem ich wagi i znaczenia w wywia
dach i kwestionariuszach. Jest ona także doskonała do rozpoznawa
nia zmian -  czyli czegoś, w czym nigdy dobre nie były tradycyjne 
metody badawcze.

Najwartościowsze analizy przeprowadzone dzięki bada
niom logowań do stron www
• Zakres tematyczny witryn ściąganych na komputer użytkownika.
• Strony najczęściej wyszukiwane.

/

• Średnia stron wyszukiwanych w ciągu dnia i godziny.
• Średnia stron wyszukiwanych w ciągu dnia roboczego.
• Najaktywniejszy dzień tygodnia.
• Średnia stron wyszukiwanych podczas jednej wizyty.
• Średni czas trwania jednej wizyty.
• Wizyty według różnych kategorii organizacji.
• Wizyty według krajów.
• Liczba wizyt powtarzanych.
• Liczba gości jednorazowych.
• Rozproszenie częstych, średnich i rzadkich użytkowników.
• Sposoby negocjowania stron przez użytkowników.

ANALIZA CYTOWAN

Cytowania są w wielu aspektach bardzo podobne do logowań 
komputerowych, ponieważ stanowią czystą i mocną dokumentację 
wykorzystywania informacji. Ich największą zaletą, także podob
nie jak w przypadku logowań, jest dostępność ogromnych ilości da
nych. Co ciekawe, cytowania są traktowane jako pewien substytut 
danych dotyczących wykorzystywania (zwłaszcza w przypadku ba
dania korzystania z czasopism, co jest dużo trudniejsze niż kontro
lowanie wykorzystywania książek), choć w rzeczywistości stanowią 
dane jakościowe dotyczące pewnej specyficznej formy wykorzysty
wania informacji. Ogólnie rzecz biorąc, ktoś kto cytuje czyjąś pracę 
nie tylko ją  przeczytał (wykorzystał), ale bez wątpienia wybrał ją  
z całej grupy innych, pojawia się więc tu  również element oceny



jakościowej. Oczywiście, z dokumentów można korzystać także bez 
ich cytowania, na przykład gdy stwierdzimy, że brak im wartości 
lub bezpośredniego związku z tematem. Nie ma obowiązku całkowi
tej rezygnacji z tekstów najsłabszych -  można z nich korzystać, ale 
nie cytować, ponieważ zawierają informacje zbyt ogólne, nie podają 
danych szczegółowych. Tak naprawdę o wiele więcej danych się wy
korzystuje niż cytuje. Choć istnieją też przypadki odwrotne -  kiedy 
informacje nie są wykorzystywane, ale są cytowane. Na przykład 
studenci mogą się powoływać na tytuły z listy lektur, aby wykazać, 
że się z nimi zapoznali, albo autorzy mogą powoływać się na inne 
własne teksty (tzw. samocytowanie), aby umocnić swoją pozycję.

Zalety cytowań
1. Dostępność dużej liczby tanich danych, które dotyczą wszyst

kich tematów i krajów.
2. Gromadzenie danych odbywa się w większości bez naszego 

udziału, jest prowadzone przez samych użytkowników. Autorzy -  
użytkownicy pozostawiają po sobie w pewnym sensie bibliograficzne 
„odciski palców” .

3. Cytowania mają zaletę dodatkową, jako wskaźniki wartości 
i znaczenia danych publikacji.

4. Dane są stosunkowo znormalizowane i łatwe do analizy -  zapis 
bibliograficzny (jako forma danych o wykorzystywaniu informacji) 
ma ujednolicone zasady budowy i wyraźną strukturę.

5. Nie ma konieczności posiadania żadnego dodatkowego sprzętu 
czy pozwolenia do ich wykorzystywania -  co jest szczególnie ważne 
dla studentów, którzy mają coraz większe problemy z pozyskaniem 
organizacji do współpracy w badaniach zewnętrznych.

Problemy analizy cytowań
Główne problemy wynikają z faktu, że cytowania dają jedynie 

ograniczony wgląd w wykorzystywanie źródeł przez stosunkowo wą
ską grupę użytkowników -  specjalistów. W aspekcie czysto liczbo
wym, analiza cytowań niesie ze sobą więcej wad niż zalet, ale w prak
tyce ich szeroka dostępność powoduje, że mają wielu zwolenników. 
Wśród wad wyróżnimy:
• nie wszystkie publikacje zawierają cytaty -  tak  jak te, które w za

mierzeniu mają mieć charakter bardziej akademicki. Dziedziny 
bardziej praktyczne, jak praca społeczna, nie mogą w pełni ko
rzystać z tej metody.



• cytowania w większości dokumentują wykorzystanie formalnych, 
zewnętrznych dokumentów. Jest to w dużym stopniu wymóg 
pracy naukowo-dydaktycznej. Cytowane są czasami także osoby, 
programy radiowe i telewizyjne, ale nigdy w stopniu znaczącym. 
Istnieją jednak pewne podstawy do optymizmu. Coraz bardziej 
popularne staje się cytowanie stron internetowych, nawet przez 
korespondentów gazet, którzy zazwyczaj unikali powoływania się 
na jakiekolwiek dokumenty w swoich artykułach (może dlatego, 
że jest to modne).
Cytowanie jest czynnością czysto autorską -  pytanie, czy osoby 

nie będące autorami również powołują się na te same źródła.
Cytowania dają niewiele danych szczegółowych o wykorzystywa

niu informacji. Zazwyczaj zawierają tylko nazwisko autora, temat, 
tytuł czasopisma, datę, formę publikacji, kraj i język wydania.

Główne rodzaje analizy cytowań
Dezaktualizacja/starzenie się. Jednym z podstawowych i bez

pośrednich form wykorzystania badań cytowań jest określenie, jak 
głęboko w przeszłość sięgają autorzy, przygotowując własne prace. 
Uważa się, że stosunkowo częste wykorzystywanie najnowszej lite
ratury jest cechą teoretyków i praktyków, a badania naukowe, in
nowacje i technologia zawierają informacje starzejące się. Z tą  in
terpretacją wiążą się jednak pewne problemy, ponieważ najnowsza 
literatura jest znacznie częściej wykorzystywana (w wyszukiwaniach 
bieżących i retrospektywnych) niż teksty starsze. Pojawia się także 
problem rozróżniania między rzeczywistym upadkiem (dezaktualiza
cją) a tym spowodowanym przez młodą, gwałtownie rozwijającą się 
dziedzinę. Dane na ten tem at mają ogromną wartość praktyczną, bi
bliotekarzom są pomocne przy określaniu polityki nabywania, prze
suwania i magazynowania zbiorów. Pojawia się znów pochodząca 
z lat siedemdziesiątych idea samoodnawiającej się biblioteki.

Analiza przedmiotowa. Dzięki niej możemy określić -  jakie te
maty są wykorzystywane, jakie jest rozproszenie tematyczne -  za
sięg, w jakim autorzy wykorzystują dużą lub małą liczbę tematów 
(to ostatnie wydaje się być oznaką samowystarczalnej, dobrze zdefi
niowanej dziedziny, a pierwsze -  znakiem interdyscyplinarności), za
sięg zależności autorów od ich dyscyplin, a wreszcie tem aty najściślej 
ze sobą powiązane. Dane te mają też ogromną wartość praktyczną, 
ponieważ są pomocne w polityce selekcyjnej biblioteki, pomagają



określić zasięg poszukiwań literaturowych i są narzędziem klasyfika
cji i porządkowania.

Analiza formalna. Daje ona wgląd w preferowane formy i po
ziom przetworzenia informacji. Wysoki wskaźnik czasopism może 
informować o potrzebie aktualności i prędkości dostarczenia infor
macji, a to z kolei jest cechą rozpoznawczą dyscyplin naukowych. 
Cytowania książek informują o sytuacji całkowicie odwrotnej.

Analiza kraju/języka. Ta m etoda pokazuje międzynarodowy wy
miar potrzeb, to czy informacja przekracza granice (czy rzeczywiście 
żyjemy w globalnej wiosce?), siłę relacji krajowych oraz międzynaro
dowy charakter danej dyscypliny. Z kolei autor czy wydawca między
narodowy może utrudniać rozpoznanie kraju pochodzenia cytatu.

Listy rankingowe. Są to listy tytułów czasopism. Największe zain
teresowanie budzi rozproszenie cytowań wśród czasopism. Prowadzi 
się analizy pokazujące koncentrację wykorzystywania stosunkowo 
niewielkiej liczby tytułów czasopism: mniejszość wykorzystywana 
jest najczęściej. Daje to podstawy do stworzenia listy literatury ba
zowej. Kiedyś danym tym przypisywano ogromną wartość, ponieważ 
pomagały bibliotekarzowi ocenić wartość informacyjną biblioteki -  
czy spełnia 75%, 90% czy więcej żądań (cytowań).

STATYSTYKA BIBLIOTECZNA

Nie tak dawno temu statystyka biblioteczna była głównym na
rzędziem używanym do określania kierunku zainteresowań użytkow
nika. Dziś, kiedy większość systemów jest skomputeryzowana, dane 
te o wiele łatwiej zebrać, ale rzadko wykorzystuje się je jako pod
stawę poważnych analiz. Mają one oczywiście poważną wadę, po
nieważ obejmują tylko materiały wypożyczane z biblioteki, a więc 
w większości pomijają periodyki (tu  pomocna może być tylko sta
tystyka wypożyczeń międzybibliotecznych). Informacja otrzymana 
w bibliotece, choć nie wypożyczona, pozostaje poza zasięgiem tej 
metody, podobnie jak dokumenty otrzymane osobiście lub drogą 
urzędową. Pod koniec dnia ocenie podlegać więc mogą tylko nie
które „objawy” potrzeb informacyjnych.



ZAKONCZENIE

Głównym celem oceny potrzeb informacyjnych jest przyznanie 
klientom właściwego im miejsca -  na początku łańcucha informa
cyjnego, a przede wszystkim zapewnienie, że informacja jest dostar
czana w sposób właściwy, dostosowany do klienta i jego zaintereso
wań, oraz tani. W  świecie informacji nie można osiąść na laurach, 
jeśli nie zadba się najpierw o rzeczywiste i potencjalne potrzeby 
klienta. Wydaje się, że obecnie, we mgle technologii informacyjnej 
zgubiliśmy drogę i musimy odbudować świadomość naszych zobo
wiązań wobec klientów.

Same dane o wykorzystywaniu informacji (choć bardzo poży
teczne) nie mogą przedstawić pełnego obrazu sytuacji -  do tego 
potrzebne są jeszcze dane strategiczne. Nie powiedzą nam one także 
nic o rynku rzeczywiście ogromnym, obejmującym wszystkich, któ
rzy nie korzystają z informacji. Mają one jednak swoje zadania -  uzy
skuje się w ten sposób dane o wykorzystywaniu informacji dostar
czanych użytkownikom pamiętając, aby traktować je jako substytut 
danych o potrzebach informacyjnych. Inaczej grozi nam zabrnięcie 
w ślepą uliczkę, w której już znajdują się pewne formy usług infor
macyjnych. Weźmy za przykład biblioteki publiczne. Niektóre z nich 
reprezentują pogląd, że ponieważ największą grupą ich użytkowni
ków są osoby starsze, nie ma uzasadnienia dla automatyzacji biblio
teki, a nowy sprzęt nie będzie w niej właściwie wykorzystywany. 
Nawet jeśli jest to  prawda, rzeczywistość jest taka, że osoby starsze 
stanowią największą grupę użytkowników, ponieważ biblioteki pu
bliczne oferują im to, czego poszukują -  ogromną ilość beletrystyki 
w wersji drukowanej. Jeśli wyposażymy biblioteki w terminale in



ternetowe i czytniki CD-ROM-ów, sytuacja szybko się zmieni, a do 
grona użytkowników dołączy wiele młodzieży. Jaki jest więc sens ko
rzystać z danycłi o wykorzystywaniu informacji w gwałtownie zmie
niającym się i rozwijającym środowisku informacyjnym?

Bardzo indywidualny charakter całego procesu oceny potrzeb 
informacyjnycłi (powtarzalne wywiady, ankiety itp.) gwarantuje 
utrzymanie bliskiego kontaktu między pracownikiem a użytkow
nikiem. Wzajemna wymiana informacji przyniesie obu stronom 
ogromne korzyści i sprawi, że obsługa informacyjna nigdy nie pozo
stanie poza głównym obszarem działalności społeczności, dla której 
pracuje, co byłoby dopiero rzeczywistym zagrożeniem Proces zada
wania pytań, który wspomaga ocenę potrzeb informacyjnych, po
winien być postrzegany jako niezbywalny obowiązek nowoczesnego 
pracownika informacji naukowej. W wielu przypadkach klientom 
proponuje się formę pewnego informacyjnego doradztwa -  i byłoby 
dobrze, gdyby w wypełnianiu takich zadań zawód ten znalazł bez
pieczeństwo i dobrobyt. Niewątpliwie w przyszłości ludzie będą czę
ściej samodzielnie prowadzili wyszukiwania, nigdy jednak nie będą 
w stanie sami sobie doradzać -  a taka pomoc z pewnością będzie im 
potrzebna w dynamicznym, konkurencyjnym, a czasami nawet groź
nym środowisku informacyjnym, w jakim się coraz częściej znajdują. 
I tak jak w latach dziewięćdziesiątych siłą napędową rozwoju prze
mysłu było doradztwo socjalne, tak w pierwszej dekadzie nowego 
tysiąclecia takim bodźcem będzie najprawdopodobniej doradztwo 
informacyjne.

Aby tak się stało, pracownicy informacji muszą się bardzo zbliżyć 
do swoich klientów. W dzisiejszych czasach nikt jeszcze nie stanowi 
dla nich konkurencji w pełnieniu tej roli, ale to nie powinno usy
piać naszej czujności. Mamy już metodologię, technikę i możliwości, 
czasami także dane. Rzadziej zdarza się nam okazywać zaintereso
wanie i posiadać odpowiednie umiejętności w zakresie komunika
cji międzyludzkiej. Nasze ociąganie się nie spowolni jednak rozwoju 
zindywidualizowanych systemów i usług informacyjnych oraz oceny 
potrzeb informacyjnych, które stanowią ich podstawowy element. 
Pozostaje tylko jedno pytanie -  kto będzie ją  przeprowadzał? Ten 
etap zostanie osiągnięty, gdy funkcjonowanie działu informacyjnego 
będzie oceniane według kryteriów satysfakcji klienta, a nie działania 
systemu, lub kiedy będziemy dumni z jakości i kwalifikacji użytkow
ników informacji, nie tylko systemów.



Analiza potrzeb informacyjnych ma w swojej historii długi okres 
przemilczania tych zagadnień przez pracowników informacji, przez 
co utracili oni wiele swoich zawodowych szans. Nawet badania wyko
rzystywania informacji, stosunkowo ważne, nie posunęły się bardziej 
do przodu. W  niniejszej książce opisano czynniki, które przyczyniły 
się do odrzucenia takiego podejścia oraz wykazano, dlaczego ludzie 
(użytkownicy) znajdą się wkrótce centrum zainteresowania pracow
ników informacji. O ironio -  jeśli tak się stanie, stanie się tak dzięki 
Internetowi, nie pracownikom. Zapewni to chociażby rozwój handlu 
elektronicznego. Utracone szanse będzie można nadrobić. Internet 
zwróci naszą uwagę na potrzeby informacyjne, ponieważ: (a) tylko 
rozumiejąc te potrzeby i możliwości ich zrealizowania można sukce
sywnie wykorzystywać cały potencjał sieci, (b) posiada on mechani
zmy rutynowej kontroli różnych aspektów potrzeb i wykorzystywa
nia informacji.

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny zainteresowanie potrzebami infor
macyjnymi nie będzie związane z komputerami osobistymi i Interne
tem, z pewnością połączy się z telefonią komórkową, umożliwiającą 
już obecnie połączenie ze skomputeryzowanymi serwisami informa
cji. Cyfrowy telefon komórkowy oferuje wysoko zindywidualizowaną 
obsługę informacyjną, bardzo bliską potrzebom życiowym swojego 
właściciela. Jest ona powszechną, popularną platformą poszukiwa
nia i filtrowania informacji. Nie można powiedzieć tego samego 
o komputerach osobistych, choć wiele zrobiono, aby to osiągnąć. 
To, co spowoduje masowe wykorzystywanie telefonu jako narzędzia 
działań informacyjno-wyszukiwawczych, to rosnąca dostępność in
formacji w czasie rzeczywistym, skrócenie czasu poszukiwań i zwięk
szenie aktualności. To dlatego potrzebujemy informacji „w ruchu” -  
infomobilności. Logowania z telefonów komórkowych będą szczegól
nie interesującym polem badawczym ze względu na realne szanse 
odzwierciedlenia działań informacyjno-wyszukiwawczych pojedyn
czego człowieka.

W poprzednich rozdziałach przedstawiono bardzo praktyczne 
podstawy i metodologię prowadzenia oceny, wykorzystywane do 
uzyskiwania potrzebnych danych. Stosowane łącznie z danymi o wy
korzystywaniu Internetu, sieci wewnętrznych, telefonów komórko
wych i telewizji cyfrowej (przynajmniej), mogą nam przynieść in
formacje o jakości i ilości, jakich długo oczekiwaliśmy od danych 
systemowych.



I wreszcie -  być może ta  długa niechęć pracowników informa
cji do poważnego traktowania potrzeb informacyjnych użytkowni
ków może być w jakiś sposób wytłumaczona przez sam termin. Na
zwa tak ogólna i niejasna nie kojarzy się nam bowiem z prymatem 
jednostki i koniecznością badania indywidualnych potrzeb informa
cyjnych. Termin gmcz -  przez kontrast -  wymaga takiego bada
nia. Wysyła wszystkie właściwe i potrzebne sygnały. I o to chodzi 
w dzisiejszym, ogarniętym siecią świecie. Być może rozwiązaniem 
jest właśnie zmiana nazwy. Czy teraz nie wydaje się to prostsze?
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