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Problemy – Badania – Przegl¹dy

Sabina CISEK

Uniwersytet Jagielloñski, KRAKÓW

Metodologia badañ u¿ytkowników informacji w XXI
wieku w œwietle anglojêzycznej literatury przedmiotu

Metodologia badañ u¿ytkowników informacji
w XXI wieku w œwietle anglojêzycznej

literatury przedmiotu

Badanie u¿ytkowników informacji, czêsto obecnie uto¿samiane z poznawaniem zacho-
wañ informacyjnych, stanowi jeden z najwa¿niejszych i najszybciej rozwijaj¹cych siê
kierunków dociekañ wspó³czesnej informatologii. Dyskutowana i rozwijana jest równie¿
teoria i metodologia badañ w tym obszarze. W artykule scharakteryzowano w zarysie
dzisiejsze oblicze problematyki u¿ytkowników informacji. Przedstawiono tak¿e wykaz
stosowanych w badaniach z tego zakresu metateorii/ram pojêciowych, metod i technik
badawczych, zidentyfikowanych na podstawie analizy piœmiennictwa anglojêzycznego
z lat 2001-2009.

Information Users – the Research Methodology in the 21
st

Century in the light of

English language scholarly literature. Information user studies, also called informa-
tion behavior research, are constantly growing in importance within the field of contem-
porary Information Science. The appropriate research methodology is being discussed
and enhanced. In this paper the state-of-the-art of Information Behavior sub-discipline is
shortly presented. Also, conceptual frameworks, research methods and techniques, iden-
tified in the English language scholarly literature of 21st century, are listed.

Wstêp

Artyku³ dotyczy wybranych aspektów metodologii
badañ u¿ytkowników informacji w XXI wieku w kon-
tekœcie piœmiennictwa anglojêzycznego. Wybranych –
dlatego, i¿ jest to zagadnienie wielowymiarowe, a jego
ca³oœciowa analiza wymaga³aby o wiele obszerniejsze-
go opracowania.

Tytu³ zawiera dwa sformu³owania, których znacze-
nie i zakres nie s¹ bynajmniej jednoznaczne i po-
wszechnie akceptowane. Zarówno pojêcie metodologii
w ogóle, jak i sposób rozumienia obszaru badawczego
u¿ytkowników informacji s¹ przedmiotem dyskusji

i kontrowersji w spo³ecznoœci uczonych, dlatego na
u¿ytek niniejszego rozwa¿añ nale¿a³o dokonaæ pew-
nych wyjaœnieñ w tym zakresie. Tekst podzielony zos-
ta³ zatem na dwie g³ówne czêœci. Pierwsza z nich opi-
suje podstawowe rysy problematyki u¿ytkowników
informacji, z naciskiem na jej wspó³czesne oblicze.
W czêœci drugiej przedstawiono wyniki dociekañ
w³asnych na temat faktycznie stosowanych i wystêpu-
j¹cych w literaturze koncepcji, metod i technik badaw-
czych, poprzedzone jednak refleksj¹ dotycz¹c¹ niektó-
rych zagadnieñ metodologii jako takiej. Tam te¿ znaj-
duje siê dok³adniejszy opis przyjêtego w tym opraco-
waniu punktu widzenia i sposobu postêpowania.
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Generalnie rzecz bior¹c, przeprowadzone badania
mia³y charakter eksploracyjny, rozpoznawczy, w sen-
sie opisanym w [16, s. 22-23].

Terminy „informacja naukowa”, „informatologia”
oraz „nauka o informacji” u¿ywane s¹ zamiennie, na
okreœlenie pewnej dyscypliny naukowej. Skrót „inib”
oznacza informacjê naukow¹ i bibliotekoznawstwo.

U¿ytkownicy informacji w badaniach
informatologicznych – krótka

charakterystyka

W ostatnich latach ukaza³y siê publikacje w jêzyku
angielskim przedstawiaj¹ce szczegó³owo historiê
i stan obecny problematyki u¿ytkowników informacji,
przede wszystkim licz¹ca ponad 400 stron ksi¹¿ka
Looking for Information. A Survey of Research on
Information Seeking, Needs, and Behavior [2], a tak¿e
krótsze, syntetyczne opracowania, jak Trends and app-
roaches in information behaviour research [26] i The
information user: past, present and future [30], napi-
sane przez czo³owych przedstawicieli tego kierunku.
Nie ma zatem potrzeby (i mo¿liwoœci) omówienia tutaj
ca³oœci zagadnienia u¿ytkowników informacji, zasyg-
nalizowane s¹ jedynie pewne jego elementy, buduj¹ce
ogóln¹ intuicjê na temat dzisiejszego stanu wiedzy.

Zagadnienie u¿ytkowników informacji nale¿y do
pola zainteresowañ informatologii od pocz¹tku istnie-
nia tej dyscypliny, zmienia³ siê natomiast sposób jego
pojmowania a tak¿e podejœcia badawcze. Za symbo-
liczny pocz¹tek systematycznych dociekañ w tym za-
kresie uwa¿a siê czasami obrady konferencji Royal
Society Scientific Information Conference w 1948 roku
w Londynie [22, s. 107] [30, s. 458]. Od tamtego cza-
su, przez ponad szeœædziesi¹t lat nie tylko przeprowa-
dzono setki, je¿eli nie tysi¹ce badañ empirycznych, ale
równie¿ skonstruowano rozmaite propozycje teore-
tyczne, niektóre zaawansowane, na przyk³ad modele
zachowañ informacyjnych Toma Wilsona [28], kon-
cepcje ELIS – Everyday Life Information Seeking Reijo
Savolainena, Information Search Process Carol Kuhl-
thau, Sense-Making Brendy Dervin i wiele innych [3]
[13] [24]. W Polsce tak¿e pojawi³y siê znacz¹ce opra-
cowania, w tym ksi¹¿kowe, jak Kszta³cenie studentów
jako u¿ytkowników informacji naukowej [17], Infor-
macja a umys³ [19], Cz³owiek i komputer. Dialogowy
model wyszukiwania informacji [18] czy Bariery in-
formacyjne [21]. Polskojêzyczne podsumowanie ba-
dañ u¿ytkowników informacji do lat 90. XX wieku
mo¿na znaleŸæ w artykule U¿ytkownicy informacji.

Zarys problematyki [22], natomiast elementy stanu
obecnego w perspektywie rodzimej i œwiatowej wraz
z wybran¹ literatur¹ przedmiotu – w prezentacji mul-
timedialnej U¿ytkownicy informacji [5]. Trzeba te¿ do-
daæ, i¿ najnowsze perspektywy, modele i koncepcje
maj¹ stosunkowo niewielkie odzwierciedlenie w pol-
skiej literaturze informatologicznej XXI wieku i wiele
kwestii jest po prostu nieznanych, a badania empi-
ryczne s¹ prowadzone w oparciu o tradycyjne pozyty-
wistyczne podejœcie, bez refleksji metateoretycznej.
Jeden z niewielu wyj¹tków stanowi opracowanie Re-
migiusza Sapy Potencja³ bibliotecznych katalogów on-
line w zakresie sprzyjania zjawisku przypadkowego
pozyskiwania informacji o literaturze naukowej [20].

W omawianej dziedzinie istnieje wspó³czeœnie
ogromne i zró¿nicowane piœmiennictwo, którego nie
sposób tutaj scharakteryzowaæ. Dla zobrazowania ska-
li: miêdzynarodowa abstraktowa baza danych z zakre-
su inib – LISTA – Library, Information Science and
Technology Abstracts firmy EBSCO zawiera co naj-
mniej 10337 dokumentów zwi¹zanych z u¿ytkowni-
kami informacji (wyra¿enie wyszukiwawcze – „infor-
mation behavior” OR „information literacy” OR „in-
formation need” OR „information needs” OR „infor-
mation seeking” OR „information user” OR „informa-
tion users”, 02.05.2010), a rzecz jasna nie jest ona
kompletna. Donald Case w przywo³ywanej ju¿ tutaj
monografii Looking for Information cytuje ponad 1100
publikacji, z czego oko³o 500 pochodzi z lat
2001-2006 [2, s. XV]. Przedmiotem badañ i refleksji
s¹ dzisiaj miêdzy innymi nastêpuj¹ce zagadnienia: ba-
riery informacyjne, kategoryzacja u¿ytkowników in-
formacji, kultura informacyjna i kszta³cenie u¿ytkow-
ników (Information Literacy), modele i teorie u¿yt-
kownika informacji i jego zachowañ, potrzeby infor-
macyjne, pozyskiwanie (poszukiwanie, wyszukiwanie)
informacji, u¿ytkownicy w Internecie, tak¿e – w kon-
tekœcie Web 2.0, zachowania informacyjne, w tym –
w ¿yciu codziennym i inne.

Wa¿nym prze³omem metodologicznym w obszarze
u¿ytkowników informacji by³a „rewolucja paradygma-
tyczna” zapocz¹tkowana w latach 70. i 80. XX wieku.
Generalnie polega³a na zdecydowanym podkreœleniu,
i¿ badania empiryczne musz¹ byæ oparte na solidnej
i przemyœlanej podbudowie teoretycznej, a ta z kolei
powinna w centrum uwagi stawiaæ ludzi – u¿ytkowni-
ków informacji, tj. przez pryzmat ich cech, potrzeb
i zachowañ nale¿y ujmowaæ problematykê Ÿróde³ czy
systemów informacyjno-wyszukiwawczych – a nie od-
wrotnie. Temu postulatowi towarzyszy³o promowanie
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jakoœciowych (interpretatywnych) podejœæ i metod ba-
dawczych, w miejsce stosowanych dot¹d ujêæ iloœcio-
wych (pozytywistycznych). W efekcie zmieni³o siê po-
jêcie u¿ytkownika informacji, sta³ siê nim ka¿dy, kto
przejawia jakiekolwiek zachowania informacyjne,
a nie tylko osoba korzystaj¹ca z formalnych, „oficjal-
nych” dokumentów, kana³ów przekazu czy systemów
informacyjnych. Innymi s³owy – u¿ytkownik bibliote-
ki, oœrodka informacji, SIW albo okreœlonej bazy da-
nych zmieni³ siê w u¿ytkownika informacji w ogóle,
w dowolnym kontekœcie [6], [29], [30].

Obecnie problematyka u¿ytkowników informacji
okreœlana jest w piœmiennictwie anglojêzycznym naj-
czêœciej terminem information behavior (human infor-
mation behavior, information-seeking behavior), czyli
– w dos³ownym t³umaczeniu – zachowanie informa-
cyjne. Jednak¿e z regu³y pod t¹ nazw¹ kryj¹ siê dzisiaj
wszelkie kwestie zwi¹zane z u¿ytkownikami, nie tylko
zachowania informacyjne w œcis³ym sensie, lecz tak¿e
ca³e ich „t³o” i uwarunkowania. Zatem wspó³czeœnie
wyra¿enie information behavior oznacza: albo (a) kie-
runek dociekañ w nauce o informacji, szeroko rozu-
miane badanie ludzi, którzy potrzebuj¹, poszukuj¹,
gromadz¹, zarz¹dzaj¹, rozpowszechniaj¹ i wykorzys-
tuj¹ informacjê w ró¿nych kontekstach, nie tylko
i mo¿e nawet – nie przede wszystkim – poprzez for-
malne kana³y lub systemy informacyjno-wyszuki-
wawcze, albo (b) zachowania informacyjne faktycznie
zachodz¹ce w rzeczywistoœci [2], [24, s. XIX-XXII].

Od prze³omu XX i XXI stulecia mamy do czynienia
ze swoistych renesansem problematyki u¿ytkowników
informacji, jej now¹, przekszta³con¹ postaci¹, zaak-
ceptowan¹ przez spo³ecznoœæ uczonych pod szyldem –
w³aœnie – information behavior. Jest to jedno z najwa¿-
niejszych i najszybciej rozwijaj¹cych siê pól badaw-
czych wspó³czesnej informatologii, do tego stopnia, i¿
nazywane jest „subdyscyplin¹” nauki o informacji
[24, s. XIX] [30, s. 460]. Subdyscyplina ta stanowi sto-
sunkowo spójny obszar dociekañ o dynamicznie roz-
wijaj¹cej siê bazie teoretycznej. Zagadnienia zacho-
wañ informacyjnych poruszane s¹ na ³amach wio-
d¹cych periodyków informatologicznych, jak Informa-
tion Research: an international electronic journal,
Journal of the American Society for Information
Science and Technology, Journal of Documentation
oraz Library and Information Science Research [30, s.
461]. Inny wa¿ny element kszta³tuj¹cy wspó³czesny
obraz, charakter i zasiêg badañ u¿ytkowników infor-
macji stanowi cykl miêdzynarodowych konferencji,
odbywaj¹cych siê co dwa lata od 1996 roku – ISIC: the

Information Behaviour Conference (http://informa-
tionr.net/isic/papers.html).

Rzeczywiste zachowania informacyjne rozumiane
s¹ dzisiaj szeroko, wiod¹cy uczeni s¹ zgodni w tej ma-
terii [2, s. 5], [9], [24, s. XIX], [27, s. 49]. S¹ zatem de-
finiowane jako wszelkie zachowania ludzi zwi¹zane ze
Ÿród³ami i kana³ami informacji, w tym aktywne i celo-
we poszukiwanie informacji, jej pasywny odbiór, a
tak¿e wykorzystanie informacji. Mo¿na wyró¿niæ (co
najmniej) nastêpuj¹ce typy zachowañ informacyjnych:
(a) w kontekœcie pozyskiwania informacji –
— œwiadome, intencjonalne gromadzenie informacji
— rutynowe zbieranie informacji
— przypadkowe pozyskiwanie informacji
(b) w kontekœcie reagowania na informacjê –
— poszukiwanie kolejnych informacji
— rozpowszechnianie zdobytej informacji, dzielenie

siê ni¹ z innymi
— odnotowanie istnienia jakiejœ informacji „na wszel-

ki wypadek” (nie jest w danej chwili potrzebna ale
mo¿e kiedyœ siê przyda)

— unikanie lub ignorowanie informacji
— niezgoda lub niewiara w informacjê
— ukrywanie lub niszczenie informacji
— oraz – oczywiœcie – wykorzystanie informacji w

celu rozwi¹zania sytuacji problemowej [9], [27].
Widaæ, i¿ w dzisiejszych teoriach nie obowi¹zuj¹ ju¿
niektóre „mity” zwi¹zane z informacj¹, jej poszukiwa-
niem i wykorzystaniem [por. 2, s. 9]. Na przyk³ad – lu-
dzie nie zawsze zdobywaj¹ wiadomoœci racjonalnie,
œwiadomie, maj¹c na uwadze jakiœ cel, wrêcz przeciw-
nie, spor¹ rolê odgrywa przypadkowe „natkniêcie siê”
na informacjê [20]. Zachowania informacyjne czêsto
s¹ nielinearne, niesekwencyjne, wielokierunkowe. Co
wiêcej, informacja nie musi byæ „dobra”, czasem wy-
wo³uje negatywne reakcje [9]. Zachowaniami informa-
cyjnymi w kontekœcie zawodowym i w ¿yciu prywat-
nym nie rz¹dz¹ te same regu³y i trzeba o tym pamiêtaæ
w badaniach i modelach [13].

Metodologia badañ u¿ytkowników informacji
– dwa wymiary

Termin „metodologia”, mimo i¿ jest szeroko u¿y-
wany w literaturze naukowej, nie ma jednego, precy-
zyjnie okreœlonego znaczenia. Dla przyk³adu, interne-
towa Encyklopedia PWN podaje nastêpuj¹c¹ definicjê:
„metodologia nauk, w aspekcie pragmatycznym –
nauka o metodach dzia³alnoœci naukowej i stosowa-
nych w nauce procedurach badawczych; w aspekcie
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teoretycznym – nauka o elementach i strukturze syste-
mów naukowych” [8]. Z kolei Stefan Nowak w Meto-
dologii badañ spo³ecznych pisze: „Metodologia to tyle,
co nauka o metodach badania stosowanych w jakiejœ
nauce czy naukach. Jednak¿e zarówno s³owo ‘bada-
nie’, jak i ‘metoda badawcza’ mog¹ byæ rozumiane
b¹dŸ wêziej, b¹dŸ szerzej. (…) W szerszym zatem ro-
zumieniu metodologia to nauka o poprawnych sposo-
bach postêpowania w toku ca³ego procesu badawcze-
go” [15, s. 13, 14]. W uproszczeniu i z pewnego punk-
tu widzenia metodologiê jakiejœ dyscypliny naukowej
mo¿na pojmowaæ dwojako – albo instrumentalnie,
jako „techniczn¹” wiedzê o strategiach i metodach
badañ oraz procedurach i zasadach pos³ugiwania siê
nimi, albo „g³êbiej”, jako sposób poznawania œwiata,
akceptowany w danej dziedzinie, obejmuj¹cy tak¿e za-
³o¿enia filozoficzne – epistemologiczne, ontologiczne
i aksjologiczne [16, s. 269].

W anglojêzycznym piœmiennictwie dotycz¹cym
u¿ytkowników informacji, zarówno w tekstach po-
œwiêconych refleksji teoretycznej, jak i w sprawozda-
niach z badañ empirycznych wystêpuj¹ pojêcia meto-
dologiczne i z zakresu filozofii nauki, miêdzy innymi –
interpretacja, koncepcja, metanauka, metateoria, me-
toda, model, paradygmat, podejœcie badawcze (ap-
proach), proto-teoria, przewidywanie, strategia ba-
dawcza, technika, teoria, wyjaœnianie, zasada, zrozu-
mienie; poza tym – ró¿ne „–izmy” oraz oczywiœcie naz-
wy w³asne poszczególnych procedur, w tym metod
i technik badawczych [1], [2], [9], [23], [24], [30].
Mo¿na za³o¿yæ, i¿ miêdzynarodowa spo³ecznoœæ nau-
kowa podziela pewne podstawowe intuicje, czêsto na-
wet niewerbalizowane, dotycz¹ce znaczenia i wzajem-
nych zwi¹zków wymienionych elementów. Z drugiej
jednak strony bli¿sze spojrzenie na wskazane katego-
rie, próba ustalenia ich hierarchii, uwarunkowañ oraz
relacji treœciowych prowadzi do wniosku, i¿ mamy do
czynienia z problematyk¹, która wcale nie jest ani try-
wialna, ani oczywista. Jej solidne rozwa¿enie, nie po-
przez odwo³anie siê do czasami arbitralnych, a czêsto
fragmentarycznych pogl¹dów niektórych uczonych,
ale przez solenn¹ analizê pojêæ, analizê i krytykê piœ-
miennictwa oraz byæ mo¿e nawet badania empiryczne
jest sporym zadaniem, tutaj niewykonalnym. Poza
tym, nie istnieje bodaj „totalna” publikacja metodolo-
giczna, wymieniaj¹ca i porz¹dkuj¹ca wszystkie mo¿li-
we podejœcia, strategie, metody i narzêdzia badawcze.
Zagadnienia tego rodzaju s¹ zatem pominiête w niniej-
szym artykule, czasowo „wziête w nawias” i od³o¿one
do nastêpnego etapu badañ. Tak¿e i z drugiej, wa¿niej-

szej jeszcze przyczyny, mianowicie – kierowania siê ja-
koœciow¹ perspektyw¹ poznawcz¹, która „zabrania”
przystêpowania do badañ z gotow¹ ju¿ hipotez¹ lub
siatk¹ pojêæ, miêdzy innymi po to, by zminimalizowaæ
niebezpieczeñstwo samopotwierdzania siê teorii, to
jest sytuacji, w której odpowiedŸ (wynik dociekañ) jest
ju¿ de facto zawarta w zadawanym pytaniu [3], [16,
s. 279-281]. Jak pisze Krzysztof Konecki: „Oczywiœ-
cie, prekonceptualizacja problemowa nie mo¿e byæ
ca³kowicie zlikwidowana, zachêca siê tu jedynie bada-
cza, by we wstêpnej fazie badañ koncentrowa³ siê
przede wszystkim na szczegó³owym opisie cech zebra-
nego materia³u empirycznego (…), zanim sformu³uje
jakieœ teoretyczne twierdzenie” [14]. Tak w³aœnie pos-
t¹piono w niniejszym opracowaniu.

W innym aspekcie, analizuj¹c metodologiê badañ
dowolnej dyscypliny lub specjalnoœci nale¿y zwróciæ
uwagê na dwa wymiary. Pierwszy z nich konstytuuje
dyskusja metodologiczna toczona explicite, która mo-
¿e dotyczyæ zarówno zagadnieñ ogólnych, w tym pod-
staw filozoficznych, logicznie „wczeœniejszych” ni¿ po-
szczególne koncepcje, tworz¹cych „t³o” dla badañ
szczegó³owych, jak i zasad oraz sposobów realizacji
pewnych strategii i metod. Nale¿¹ tu miêdzy innymi
kwestie: co i jak generalnie istnieje oraz mo¿e byæ po-
znane w danym obszarze, co powinno siê badaæ i dla-
czego, jak postêpowaæ by dociekania by³y uprawnione
a ich wyniki uzasadnione etc. [1], [4]. Drugi z wymia-
rów tworz¹ procedury i narzêdzia faktycznie stosowa-
ne w badaniach empirycznych, po³¹czone z próbami
uogólniania osi¹gniêtych rezultatów, czyli z wykrywa-
niem prawid³owoœci, tworzeniem modeli i teorii.

Zatem, charakteryzuj¹c metodologiê badañ u¿yt-
kowników informacji w XXI wieku trzeba odpowie-
dzieæ na dwa pytania: (1) czy w ogóle toczy siê jawna
dyskusja w tym zakresie i – je¿eli tak – czego dotyczy,
na przyk³ad czy istniej¹ spory na poziomie paradyg-
matów albo postulowanych podejœæ poznawczych,
oraz (2) jakie konkretnie perspektywy poznawcze,
a tak¿e metody i techniki badañ by³y wykorzystywane
w dotychczas prowadzonych rzeczywistych badaniach
empirycznych?

W odpowiedzi na pierwsze pytanie stwierdzimy, i¿
we wspó³czesnej informatologii prowadzona jest – i to
intensywnie – debata o charakterze teoretycznym
i metologicznym, dotycz¹ca problematyki zachowañ
informacyjnych [zob. np. 11]. Jest ona ju¿ stosunkowo
dobrze scharakteryzowana w literaturze przedmiotu,
miêdzy innymi w cytowanych ju¿ tutaj publikacjach,
jak [1], [2], [24], [26], [30]. Miêdzy innymi, w odnie-
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sieniu do badañ u¿ytkowników pisze siê explicite
o trzech podstawowych podejœciach b¹dŸ strategiach
badawczych: iloœciowym (pozytywistycznym), jakoœ-
ciowym (interpretywnym) i mieszanym (mixed me-
thods research).

W poszukiwaniu odpowiedzi na drugie z pytañ
przeprowadzono w³asn¹ analizê, której celem by³o
sporz¹dzenie wykazu rzeczywiœcie stosowanych (a nie
tylko deklarowanych b¹dŸ postulowanych) procedur
badawczych w zakresie zachowañ informacyjnych.
Pod uwagê wziête zosta³y trzy „roboczo” (zob. wczeœ-
niejsze uwagi na temat perspektywy jakoœciowej) wy-
brane sk³adniki metodologii, pozostaj¹ce na ró¿nych
poziomach ogólnoœci: (1) ramy teoretyczno-metodolo-
giczne b¹dŸ pojêciowe (conceptual frameworks) oferu-
j¹ce generaln¹ wizjê badanego fragmentu rzeczywis-
toœci i wytyczaj¹ce zakres i sposób prowadzenia docie-
kañ (nazywane te¿ metateoriami lub nawet paradyg-
matami); (2) metody, zwane czasem tak¿e planami ba-
dawczymi (research design) [12]; oraz (3) techniki
i Ÿród³a gromadzenia danych empirycznych.

Dociekania objê³y anglojêzyczne publikacje z lat
2001-2009 zawieraj¹ce sprawozdania z badañ empi-
rycznych ró¿nego typu, tak¿e tych, których przedmio-
tem by³o istniej¹ce piœmiennictwo. Postêpowanie nie
mia³o charakteru naukometrycznego, nie chodzi³o bo-
wiem o to by ustaliæ ile razy dana procedura by³a sto-
sowana, lecz o zidentyfikowanie jakie w ogóle ramy
pojêciowe, metody oraz techniki wystêpuj¹ w XXI wie-
ku w kontekœcie zachowañ informacyjnych, oraz
o sporz¹dzenie ich wstêpnego wykazu. Warto zauwa-
¿yæ, i¿ w ramach inib prowadzone ju¿ by³y, i to wielo-
krotnie, rozwa¿ania o podobnym nastawieniu, doty-
czy³y jednak albo innych zakresów, albo ju¿ siê „prze-
terminowa³y” [zob. 10]. Niniejsze badanie przeprowa-
dzone zosta³o w oparciu o wspomnian¹ ju¿ miêdzyna-
rodow¹ bazê danych LISTA – Library, Information
Science and Technology Abstracts z zakresu nauki
o informacji, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrew-
nych, indeksuj¹c¹ zawartoœæ oko³o 700 czasopism
naukowych i fachowych, tak¿e ksi¹¿ki, materia³y kon-
ferencyjne i inne, od lat 60. XX wieku po dzieñ dzisiej-
szy.

Wyra¿enie wyszukiwawcze z³o¿one z koniunkcji
has³a przedmiotowego information behavior i terminu
method*, z ograniczeniem zasiêgu do lat 2001-2009
i recenzowanych periodyków naukowych, przynios³o
w odpowiedzi 187 rekordów (8 maja 2010), z czego
oko³o 30 – mimo obecnoœci w wynikach wyszukiwa-
nia – de facto nie dotyczy³o interesuj¹cej nas proble-

matyki lub nie mia³o charakteru empirycznego. Resz-
ta, tj. ponad 150 sta³a siê przedmiotem analizy.

W tym miejscu nale¿y uczyniæ kolejne istotne za-
strze¿enie. Ju¿ pobie¿ny przegl¹d zawartoœci wyodrêb-
nionego zbioru publikacji poucza, i¿ kategorie ram po-
jêciowych, perspektyw poznawczych, strategii, meto-
dy, technik itp. rozumiane i u¿ywane s¹ przez uczo-
nych na wiele sposobów, poza tym zmieniaj¹ siê zwy-
czaje jêzykowe w tym zakresie. Ta sama uwaga dotyczy
zreszt¹ ca³ego pola badawczego nauki o informacji,
a nawet literatury ogólnometodologicznej. Co wiêcej,
niektórzy informatolodzy s¹ propagatorami pewnych
„sztywnych” hierarchii procedur badawczych, np.
Marcia Bates [1], inni zwracaj¹ uwagê na niejak¹ do-
wolnoœæ w omawianej materii i koniecznoœæ dokona-
nia w³asnych ustaleñ, np. [10]. Opracowanie komplet-
nej, przemyœlanej mapy sposobów i form poznawczych
w nauce o informacji w ogóle i w obszarze zachowañ
informacyjnych w szczególnoœci, stanowi niebagatelne
przedsiêwziêcie, na które nie ma tu miejsca. Dlatego
sporz¹dzony wykaz ma charakter wstêpny, orientacyj-
ny i stanowi zaledwie pierwszy krok na drodze do
„systematyzacji” metodologii badañ u¿ytkowników in-
formacji. Dodatkowo, co istotniejsze, niniejsze docie-
kania s¹ indukcyjne, w duchu – jak ju¿ wyjaœniono
wczeœniej – metodologii jakoœciowej. Oparte zosta³y
bowiem na za³o¿eniu, i¿ punktem wyjœcia powinna
byæ rzeczywistoœæ, w tym przypadku – faktycznie pro-
wadzone w zakresie zachowañ informacyjnych bada-
nia, dyskusje, opinie, a tak¿e sposoby ich konceptuali-
zacji i werbalizacji, a nie zewnêtrzne, apriorycznie
przyjête rozstrzygniêcia metodologiczne filozofów
nauki b¹dŸ funkcjonuj¹ce ju¿ (niekompletne) reperto-
ria i typologie metod badawczych, chocia¿ oczywiœcie
takowe istniej¹, tak¿e w informatologii, np. [7]. Ujmu-
j¹c rzecz bardziej kolokwialnie – najpierw zobaczmy,
co zawiera adekwatne piœmiennictwo, potem przyjdzie
czas na kategoryzacjê i propozycje uporz¹dkowania.
Oczywiœcie jakiœ tryb pogrupowania zidentyfikowa-
nych sposobów postêpowania badawczego nale¿a³o
przyj¹æ, ma on jednak charakter wy³¹cznie roboczy.

Inny problem stanowi terminologia, w wielu przy-
padkach nie ma, zw³aszcza w obszarze nauki o infor-
macji, polskich odpowiedników angielskich okreœleñ.
Podstaw¹ takiego stwierdzenia jest zarówno przegl¹d
rodzimej literatury przedmiotu, jak i odwo³anie siê do
Angielsko-polskiego s³ownika informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa Jacka Tomaszczyka [25] i wy-
branych zasobów internetowych (blog Methodology
and Philosophy of Information Science http://metho-
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dologyphilosophyinfoscience.blogspot.com/, Wyszu-
kiwarka INiB Informacja naukowa i bibliotekoznaw-
stwo, serwis wyszukiwawczy Google). Tak¿e, autorzy
w wyselekcjonowanym zbiorze tekstów u¿ywaj¹ ró¿-
nych wariantów nazw poszczególnych narzêdzi, metod
i technik badawczych, co mo¿e mieæ b¹dŸ status przy-
padkowy, stylistyczny, b¹dŸ wynikaæ z g³êbszych, me-
rytorycznych przyczyn; to trzeba dopiero sprawdziæ.
Nadto, rozwa¿ania niniejsze dotycz¹ stanu piœmien-
nictwa anglojêzycznego, a przyjête tu podejœcie naka-
zuje – przynajmniej na wstêpnym etapie badañ, a na
takim w³aœnie pozostaje ten artyku³, daleko id¹c¹
wiernoœæ oryginalnemu materia³owi empirycznemu.
Wreszcie, celem nie s¹ dywagacje jêzykowe, poza tym
nie ma sensu dokonywaæ rozstrzygniêæ terminologicz-
nych ad hoc, byæ mo¿e w innych dyscyplinach nauko-
wych funkcjonuj¹ ju¿ polskie okreœlenia, ale stwier-
dziæ to mo¿na dopiero w oparciu o szerokie poszuki-
wania literaturowe. Z wymienionych powodów, w po-
ni¿szym zestawieniu znajduj¹ siê równie¿ wyra¿enia
oryginalne w jêzyku angielskim. Dotyczy to zw³aszcza
pierwszej z grup, gdzie zamieszczono polskie odpo-
wiedniki tylko tam, gdzie jest to oczywiste, b¹dŸ ist-
niej¹ ju¿ publikacje informatologiczne na dany temat.

Zatem, w efekcie badañ w³asnych zidentyfikowano
nastêpuj¹ce typy, ramy pojêciowe (metateorie), meto-
dy i techniki badawcze w zakresie zachowañ informa-
cyjnych.

A. Metateorie, ramy pojêciowe,
ramy teoretyczno-metodologiczne

Uwaga: Gdy koncepcja jest jednoznacznie kojarzona
w nauce o informacji z nazwiskiem jej twórcy, jest ono
przywo³ane.
— Activity Theory
— Cognitive models and theories, w tym – the basic

level theory (Modele i teorie kognitywne)
— Communities of practice (Wspólnoty praktyków)
— Constructivist philosophical framework (Konstruk-

tywizm)
— Decision-theoretic approach (Teoria decyzji)
— Diasporic Information Environment Model (DIEM)
— Domain analysis – Birger Hjorland (Analiza do-

men)
— Everyday life information seeking – Reijo Savolai-

nen (Zachowania informacyjne w ¿yciu codzien-
nym) [zob. te¿ 13]

— Evolutionary perspective (Perspektywa ewolu-
cyjna)

— Grounded theory (Teoria ugruntowana)
— Holistic inductive paradigm, Holistic perspective

(Perspektywa holistyczna)
— Information Behavioral Grammar (IBG model) –

Mikko Miwa
— Information Ecology (Ekologia informacji)
— Information Horizons – Diane H. Sonnewald
— Information Literacy (Kompetencje informacyjne,

kultura informacyjne)
— Information Search Process – Carol Kuhlthau
— Information Seeking Behavior – David Ellis
— Information work analysis
— Mixed methods investigation („Metodologia mie-

szana”)
— Power perspective
— Qualitative epistemology (Epistemologia jakoœcio-

wa)
— Radical Change theory
— Sense-Making – Brenda Dervin (Metodologia

Sense-Making) [zob. te¿ 3]
— Social network theory (Teoria sieci spo³ecznych)
— Social psychology (Psychologia spo³eczna)
— Socio-cultural perspective (Perspektywa socjokul-

turowa)
— Sociology of culture (Socjologia kultury)
— Theory of life in the round – Elfreda Chatman
— Theory of reasoned action (TRA), theory of planned

behavior (TPB)
— Virtual research environments (VRE) (Wirtualne

œrodowisko badawcze)

B. Sposoby/techniki gromadzenia materia³u
empirycznego, Ÿród³a danych

— Badania ankietowe (questionnaire survey) – w ró¿-
nych wariantach
• kwestionariusz rozsy³any poczt¹ tradycyjn¹

albo udostêpniany online (online questionnaire,
web-based questionnaire, web-based survey)

• masowa (a nation-wide online survey, a lar-
ge-scale questionnaire survey)

• w oparciu o próbê reprezentatywn¹ (randomi-
zed controlled trial RCT)

• za pomoc¹ kwestionariusza Critical Incident
Questionnaire (CIQ)

— Badania dzienniczkowe, pamiêtniki u¿ytkowników
(diaries, self-journals), w tym w formie blogów,
a tak¿e audio- (audio journals) i foto-pamiêtniki
(photo diary study)

— Bazy danych – analiza zawartoœci
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— Blogi i mikroblogi (Twitter) – analiza wpisów (pos-
tów)

— Æwiczenia, zadania (pedagogiczne) (exercises)
— Dyskusja (asked to discuss)

• Fotografie (photographic inventory, photo-
graphs)

— Internetowe fora dyskusyjne
— Istniej¹ca dokumentacja, formalna i nieformalna
— Istniej¹ce piœmiennictwo
— Logi, historie wyszukiwania, kwerendy zapisane

w serwisach WWW, statystyki oferowane przez
systemy informacyjne (large-scale empirical data
on Internet use, log data, usage statistics, usage sta-
tistics obtained from logs, transaction logs, web
browser history)

— Obserwacja (observation) u¿ytkowników w trakcie
wyszukiwania i wykorzystywania informacji
• nieuczestnicz¹ca i uczestnicz¹ca (participant

observation)
• ruchu oczu i zmian ekranu w trakcie wyszuki-

wania (the screen shifts and eye movements)
• w kontrolowanym œrodowisku – u¿ytkownicy

wykonuj¹ wyszukiwania na zadany temat (con-
trolled searches), w tym technika „g³oœnego my-
œlenia” (think-aloud sessions)

• w naturalnym œrodowisku (naturalistic obser-
vation), w tym d³ugookresowa (longitudinal ob-
servation)

— Pisemne wypowiedzi badanych na zadany temat,
w tym obszerne – eseje

— Œwiaty wirtualne (Second Life)
— Test (dydaktyczny) (test)
— Test u¿ytecznoœci (usability testing)
— Work process analysis
— Wywiady (interviews) – w ró¿nych wariantach –

• bezpoœredni/osobisty (face-to-face interview),
telefoniczny (telephone interviews)

• indywidualny, grupowy
• informacyjny (reference interview)
• jakoœciowy (qualitative interview)
• pog³êbiony (in-depth interview)
• strukturyzowany, pó³-strukturyzowany (structu-

red interviews, semistructured group interviews,
semi-structured interviews), swobodny

• tematyczny (semi-structured thematic inter-
views, thematic interviews)

• wywiad typu time-line (zwi¹zany z koncepcj¹
Sense-Making)

• zogniskowany wywiad grupowy, grupa fokuso-
wa (focus groups, focus group sessions)

C. Metody, plany badawcze, rodzaje badañ;
sposoby analizy, syntezy i opracowania wyników

— Analiza dokumentów (analysis of organizational
documents, document analysis)

— Analiza dyskursu, analiza konwersacji, meto-
dy/techniki w ramach podejœcia dyskursywnego
(content analysis of the discourse, conversation
analysis, discourse analysis technique, discour-
se-based approaches, discursive approaches, inter-
pretive discourse)

— Analiza i krytyka piœmiennictwa (critical literature
review)
• wariant – przegl¹d systematyczny (comprehen-

sive review of research, systematic review)
• wariant narracyjny (literature study, review of

literature)
— Analiza indukcyjna i dedukcyjna (inductive and

deductive analysis, inductive data analysis)
— Analiza kwerend/wyra¿eñ wyszukiwawczych w

wyszukiwarkach i portalach (content analysis of
search engine user queries, deep log analysis)

— Analiza pojêæ (conceptual analysis, in-depth con-
ceptual analysis)

— Analiza tekstu (text analysis, textual analysis)
— Analiza tematyczna (thematic analysis)
— Analiza zawartoœci – ró¿ne warianty (content ana-

lysis, inductive content analysis, qualitative content
analysis)

— Analiza/metoda fenomenograficzna (phenomeno-
graphic study)

— Analiza/metoda porównawcza (comparative ana-
lysis)

— Badania d³ugookresowe (longitudinal study)
— Badania eksperymentalne (experimental research)
— Badania eksploracyjne (exploratory study)
— Kategoryzacja (iterative process of categorization

and condensation)
— Mapowanie (conceptual maps, mapping)
— Metoda analizy sieci spo³ecznych (SNA, social net-

work analysis)
— Metoda biograficzna (a qualitative analysis of the

autobiographies and personal writings of several
historical figures)

— Metoda i techniki etnograficzne (ethnographic ana-
lysis, ethnographic techniques, interpretive ethno-
graphic study, virtual ethnographic approach)

— Metoda kolejnych przybli¿eñ (iterative analysis)
— Metoda socjologiczna „tradycyjna” (iloœciowa, po-

s³uguj¹ca siê prób¹ reprezentatywn¹)
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— Metody i techniki oparte na teorii ugruntowanej
(iterative writing, constant comparison approach,
schema analysis, validity checks) [zob. te¿ 14]

— Metody iloœciowe i jakoœciowe (qualitative and
quantitative methods)

— Metody informetryczne i webometryczne
— Metody statystyczne (use of statistical package

SPSS)
— Studium przypadku (case study, multiple case stu-

dy, qualitative case study using mixed methods)
— The life history method

Podsumowanie i wnioski

Jak zosta³o ju¿ podkreœlone, sporz¹dzony wykaz
opiera siê przede wszystkim na sformu³owaniach
i „sposobie myœlenia” autorów analizowanych teks-
tów. W rezultacie ewidentne jest, i¿ w ka¿dej z trzech
grup wystêpuj¹ elementy na ró¿nych poziomach ogól-
noœci, o zró¿nicowanym statusie metodologicznym
i charakterze. Dla zobrazowania – inny, bo generalny,
ogólno-poznawczy, jest status perspektywy holistycz-
nej, odmienny – pochodz¹cej spoza obszaru nauki
o informacji i stosowanej w bardzo wielu dyscyplinach
naukowych teorii ugruntowanej (Grounded theory),
a jeszcze inny koncepcji horyzontów informacyjnych
(Information Horizons), stworzonej intencjonalnie na
potrzeby zrozumienia w³aœnie zachowañ informacyj-
nych. Tego rodzaju przyk³adów jest tu oczywiœcie wiê-
cej. Jednym z mo¿liwych rozwi¹zañ by³by podzia³
trzech grup na bardziej szczegó³owe, w¹skie kategorie.
Innym – rezygnacja z prób hierarchicznego ujêcia
zidentyfikowanych form i metod badawczych, a w
miejsce tego stworzenie raczej horyzontalnej ich mapy,
opartej na przyk³ad na analizie naukometrycznej ich
wzajemnych relacji, albo, powiedzmy, na idei podo-
bieñstwa rodzinnego Ludwika Wittgensteina. To,
rzecz jasna, wymaga dalszego namys³u.

Druga, innego typu konkluzja, która siê tutaj nasu-
wa, ma zwi¹zek z zaobserwowanym bogactwem i ró¿no-
rodnoœci¹ postaw poznawczych w zakresie problematyki
u¿ytkowników informacji. Œwiadczy to o ogromnym za-
interesowaniu i dynamicznym rozwoju tego obszaru.
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50 lat dzia³alnoœci
Miêdzynarodowego Systemu Informacji o BHP CIS

Podsumowanie i refleksje

W 2009 r. mija 90 lat od powstania Miêdzynarodowej Organizacji Pracy ILO oraz 50 lat
od utworzenia Miêdzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeñstwie i Higienie Pra-
cy CIS oraz œwiatowej sieci Centrów CIS, tworz¹cej miêdzynarodowy system informacji
o bezpieczeñstwie i higienie pracy. Miêdzynarodowe Centrum CIS dzia³a w ramach ILO
i ma siedzibê w Genewie. Sieæ obejmuje oko³o 155 Krajowych, Wspó³pracuj¹cych i Re-
gionalnych Centrów CIS, których rolê pe³ni¹ instytucje zwi¹zane z t¹ problematyk¹ w po-
nad 100 krajach. S¹ to instytuty naukowe, ministerstwa pracy i zdrowia, inspekcje pra-
cy, zwi¹zki pracodawców i pracowników, stowarzyszenia itp. Omówiono powstanie, po-
cz¹tki i etapy rozwoju dzia³añ Centrum w Genewie oraz ca³ej sieci, a tak¿e obecne osi¹g-
niêcia i produkty. Przedstawiono krótko tak¿e dzia³ania Polskiego Krajowego Centrum
CIS, którego rolê pe³ni od 1960 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut
Badawczy (CIOP-PIB). System informacji CIS jest wa¿nym Ÿród³em informacji o bezpie-
czeñstwie i zdrowiu w pracy, a jednoczeœnie przyk³adem historii rozwoju automatyzacji
informacji naukowej – od kart perforowanych do potê¿nego portalu internetowego. Jest
tak¿e przyk³adem wagi i potrzeby wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie informacji
naukowej dotycz¹cej nie tylko bhp, ale ka¿dej dziedziny wiedzy.

50 years of the activities of the International OSH information system CIS – sum-

ming up and reflections. In 2009 there is 90th Anniversary of setting up the Internatio-
nal Labour Organization ILO as well as 50th Anniversary of organizing the International
Occupational Safety and Health Informationa Centre CIS and the network of CIS Cen-
tres. They form the international OSH information system CIS. The International CIS
Centre is located in the ILO headquarter in Geneva. The network consists of about 155
National, Collaborating and Regional CIS Centres, which role is played by OSH institu-
tions in more then 100 countries. Among them there are: scientific institutes, labour and
health ministries, labour inspections, employers and employees unions, associations etc.
The setting up, beginnings and development phases of CIS Centre in Geneva and the
whole network as well as the present achievements and products are briefly described as
well as the activities of the Polish National CIS Centre. Its role has been played by the
Central Institute for Labor Protection – National Research Institute CIOP-PIB since
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1960-61. The CIS information system is an important OSH information source and as
well – the example of development history of scientific information automatization deve-
lopment – from perforated card to powerful Internet portal. It is also an example of the
significance and need of international cooperation in the frame of scientific information
not only in OSH, but in every field of knowledge.

Wstêp

W zglobalizowanym œwiecie warunkiem niezbêd-
nym zaistnienia i sukcesu zarówno jednostki jak i ins-
tytucji jest swobodny dostêp do wiedzy z zakresu
okreœlonej tematyki. Zacieœniaj¹ce siê wiêzi gospodar-
cze i kulturalne stanowi¹ wyzwanie dla osób, które
zmuszone zosta³y do efektywnego pozyskiwania infor-
macji. Komunikacja ³¹cz¹ca ró¿ne regiony œwiata
i przedstawicieli ró¿nych kultur staje siê coraz wa¿-
niejsza. Pracownicy instytucji naukowych i ró¿nej
wielkoœci krajowych i miêdzynarodowych przedsiê-
biorstw postawione zosta³y przed koniecznoœci¹
w³¹czenia siê w obieg miêdzynarodowej wymiany in-
formacji, towarów i us³ug.

Rozwój nauki i praktyki w poszczególnych krajach
wymaga szerokiego dostêpu do informacji zarówno
krajowych, jak i zagranicznych, a wiêc wymaga szero-
kiej wspó³pracy miêdzynarodowej. Podstaw¹ dzia³añ,
wa¿nym elementem wykorzystywanym w systemach
zarz¹dzania informacj¹ i wiedz¹ s¹ Ÿród³a informacji
opracowane w taki sposób, by informacje by³y zrozu-
mia³e i dostêpne dla szerokiego miêdzynarodowego
grona specjalistów. �ród³a informacji, obejmuj¹ce
dane z ró¿nych krajów s¹ tworzone czêsto przez miê-
dzynarodowe instytucje, organizuj¹ce miêdzynarodo-
we systemy informacji naukowej, oparte o sieci insty-
tucji, zajmuj¹cych siê t¹ sam¹ tematyk¹.

Jednym z najstarszych, najwiêkszych, ogólnoœwia-
towych systemów informacji jest Miêdzynarodowy
System Informacji o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy
CIS.

Praca zawodowa jest dominuj¹c¹ form¹ dzia³alnoœ-
ci cz³owieka i zajmuje okreœlone miejsce w jego syste-
mie wartoœci. Zagadnienia bezpieczeñstwa i higieny
pracy stanowi¹ integraln¹ czêœæ dzia³alnoœci wszyst-
kich uczestników procesu pracy.

Tematy takie jak np.: ochrona przed wypadkami
przy pracy i chorobami zawodowymi, zapewnienie
bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy, intere-
suj¹ wszystkie osoby zwi¹zane z prac¹ – teoretyków
i praktyków.

W spo³eczeñstwie opartym na wiedzy zapewnienie
bezpieczeñstwa cz³owieka w procesie pracy jest nie-

mo¿liwe bez rozwoju wiedzy w zakresie najnowszych
rozwi¹zañ w tej dziedzinie. Dzia³ania zmierzaj¹ce do
systematycznego podnoszenia poziomu warunków
pracy wymagaj¹ dostêpu do wiarygodnych krajowych
i zagranicznych Ÿróde³ informacji, a dostêp ten mog¹
zapewniæ m.in. miêdzynarodowe systemy informacji o
bhp, takie jak np. system CIS.

Rok 2009 sk³ania do wspomnieñ i refleksji, bo to
czas rocznic. W tym roku obchodzone jest 90-lecie
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy ILO i Miêdzyna-
rodowego Biura Pracy ILO – jej sekretariatu i cia³a
wykonawczego. G³ówne obchody odby³y siê w Gene-
wie w kwietniu w po³¹czeniu z obchodami Œwiatowe-
go Dnia Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy 28 kwiet-
nia. Tak¿e w wielu krajach – cz³onkach tej organizacji
odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z jubileuszem ILO
[1, s. 7].

W 2009 r. obchodzona jest tak¿e 50. rocznica po-
wstania Miêdzynarodowego Centrum Informacji
o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy CIS przy Miêdzy-
narodowym Biurze Pracy ILO oraz ca³ej sieci instytu-
cji organizowanej przez to Centrum. Uroczystoœci
zwi¹zane z tymi obchodami odby³y siê w Genewie
w paŸdzierniku, w siedzibie ILO i Miêdzynarodowego
Centrum CIS, a towarzyszy³o im m.in. zorganizowane
w siedzibie Œwiatowej Organizacji Zdrowia WHO
spotkanie przedstawicieli sieci centrów informacji tej
organizacji oraz sieci Centrów CIS, które umo¿liwi³o
wzajemne poznanie dzia³añ obu sieci, co mo¿e zapew-
niæ ich lepsz¹ wspó³pracê.

Historia i teraŸniejszoœæ

Miêdzynarodowe Centrum CIS zosta³o utworzone
w 1959 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora dzia³u
bezpieczeñstwa i higieny pracy ILO, Marcela Robert.
Widzia³ on potrzebê zorganizowania placówki, u³at-
wiaj¹cej pozyskiwanie, opracowywanie i rozpowszech-
nianie najnowszych i wiarygodnych informacji, po-
trzebnych do zapewnienia pracownikom bezpiecz-
nych i zdrowych warunków pracy. Dzia³ania w zakre-
sie bhp wymagaj¹ bardzo szerokiej wiedzy, œledzenia
na bie¿¹co najnowszych trendów, zarówno w kraju jak
i za granic¹. W latach 60-tych bezpieczeñstwo pracy
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by³o dopiero rozwijaj¹c¹ siê dziedzin¹ wiedzy, a jedno-
czeœnie bardzo interdyscyplinarn¹, zazêbiaj¹c¹ siê
z wieloma innymi, np. medycyn¹, ergonomi¹, chemi¹,
fizyk¹, biologi¹, psychologi¹. Dlatego te¿ trudno by³o
o samodzielne poszukiwanie informacji z tej tematyki,
szczególnie w tamtych czasach.

Miêdzynarodowe Centrum CIS utworzy³o 11 kra-
jowych bibliotek i instytucji zwi¹zanych z bhp oraz 3
organizacje miêdzynarodowe: Miêdzynarodow¹ Orga-
nizacjê Pracy ILO, Miêdzynarodowe Stowarzyszenie
Zabezpieczenia Spo³ecznego ISSA oraz Europejsk¹
Wspólnotê Wêgla i Stali ECSC [2]. G³ównym celem
jego utworzenia by³o zapewnienie wymiany i dostêpu
do informacji o bezpieczeñstwie i zdrowiu w pracy
w dowolnym kraju, jêzyku czy formacie.

Centrum zosta³o zlokalizowane w siedzibie Miê-
dzynarodowego Biura Pracy w Genewie w Szwajcarii,
a podczas II wojny œwiatowej by³a czasowo przeniesio-
ne do Montrealu w Kanadzie. Miêdzynarodowe Cen-
trum CIS utworzono w ramach dzia³u ILO zajmuj¹ce-
go siê problematyk¹ bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy
[3]. W 1974 r. Miêdzynarodowe Centrum CIS prze-
nios³o siê wraz z ca³ym Miêdzynarodowym Biurem
Pracy do nowego gmachu w Genewie.

W okresie 50 lat dzia³ania Miêdzynarodowego
Centrum CIS zmieni³ siê znacznie sposób i zakres
opracowywanych i rozpowszechnianych Ÿróde³ infor-
macji, a tak¿e formy prowadzonych us³ug przez to
Centrum. By³y one d³ugi czas odp³atne, w postaci sub-
skrypcji na okreœlone us³ugi.

Pocz¹tkowo stworzono serwis, w ramach którego
bibliograficzne i analityczne informacje o nowych wy-
dawnictwach z zakresu bhp dostarczano odp³atnie za-
interesowanym w formie kart, z których mo¿na by³o
tworzyæ katalogi, zestawy literatury na okreœlone te-
maty itp. [4]. Nale¿y pamiêtaæ, ze we wczesnych latach
60-tych, gdy komputery by³y ogromne i trudne w u¿y-
ciu, nie stosowano ich jeszcze w dzia³alnoœci informa-
cyjnej. Tak wiec w latach 1959-1973 CIS publikowa³
swe informacje w postaci kompletów kart bibliogra-
ficznych, które wysy³ano do prenumeratorów na ca-
³ym œwiecie. Przy czym Krajowe Centra CIS, które op-
racowywa³y i przesy³a³y do Centrum w Genewie krajo-
we informacje, otrzymywa³y komplety kart bezp³atnie,
jak równie¿ publikowane przez Miêdzynarodowe Cen-
trum CIS wydawnictwa i materia³y, w tym – kwartalny
Biuletyn CIS-ILO.

Miêdzynarodowe Centrum CIS w Genewie by³o
pionierem w zakresie wprowadzania nowoczesnych
technik opracowywania i wyszukiwania informacji,

(np. jako jedno z pierwszych stosowa³o system kart
perforowanych), a tak¿e by³o pionierem w zakresie
automatyzacji informacji naukowej o bhp.

Ju¿ we wczesnych latach 70. Centrum CIS zastoso-
wa³o w swych pracach informacyjnych komputery,
tworz¹c na prze³omie lat 1973-1974 elektroniczn¹
bazê danych – CISDOC, co w owych czasach by³o re-
wolucyjnym osi¹gniêciem w zakresie informacji nau-
kowej. System CIS by³ jednym z pierwszych na œwiecie
zautomatyzowanych miêdzynarodowych systemów
informacji naukowej, rozpoczynaj¹cym swe us³ugi in-
formacyjne w formie elektronicznej w oparciu m.in.
o bazê danych. Kanadyjskie Centrum CIS (Canadian
Centre for Occupational Health and Safety – CCOHS)
aktywnie wspiera³o prace CIS w zakresie automatyza-
cji informacji.

W celu jak najszerszego œwiatowego promowania
problematyki bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy,
w roku 2005 Miêdzynarodowe Centrum CIS udostêp-
ni³owiêkszoœæ swych Ÿróde³ informacji w ramach por-
talu bezp³atnie. Obecnie wszystkie produkty Centrum
CIS w Genewie s¹ na stronach internetowych udos-
têpnione nieodp³atnie, co bardzo u³atwi³o i rozszerzy-
³o ich wykorzystanie.

Centrum CIS opracowywa³o bazê danych CISDOC
w angielskim i francuskim jêzyku i w 1986 r. sta³a siê
ona pierwsz¹ baz¹ danych Miêdzynarodowej Organi-
zacji Pracy, która ukaza³a siê na dysku CD-ROM a jed-
noczeœnie pierwsz¹ baz¹ danych na CD w systemie
Narodów Zjednoczonych (firma Silver Platter). W
1987-1989 CCOHS w Kanadzie zacz¹³ j¹ udostêp-
niaæ na dyskach CD. Baza by³a odp³atnie udostêpnia-
na przez wiele lat na dyskach CD, a potem na stronach
internetowych przez CIS w Genewie, a tak¿e wœród in-
nych baz danych – przez CCOHS w Kanadzie i firmê
Silver Platter w ramach bazy OSH-ROM. Baza CIS-
DOC liczy obecnie ponad 70 000 opisów dokumen-
tów i jest udostêpniana m.in. nieodp³atnie na stronach
internetowych Centrum CIS w Genewie. Aby móc
udostêpniaæ tak¿e pe³ne teksty dokumentów, których
opisy wprowadzano do bazy, do 1998 r. Miêdzynaro-
dowe Centrum CIS tworzy³o zbiór mikrofisz tych teks-
tów (do 150 stron) i pe³ne teksty udostêpniano w for-
mie drukowanej lub na mikrofiszach. Obecnie bazie
CISDOC towarzyszy baza CISDOC-TEXT, zawiera-
j¹ca na dyskach CD-ROM pe³ne teksty dokumentów
(udostêpniana odplatnie tylko Krajowym Centrom
CIS), a tak¿e dostêpny przez Internet wraz z baz¹ CIS-
DOC – Tezaurus CIS, który wspomaga proces wyszu-
kiwania opisów dokumentów w bazie.
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Miêdzynarodowe Centrum CIS realizowa³o prace
prowadzone w zwi¹zku z kolejnymi wydaniami wa¿-
nego wydawnictwa ILO – „The ILO Encyclopaedia of
Occupational Health and Safety”. CIS koordynowa³
prace nad anglo- i francuskojêzyczn¹ wersj¹ tej ency-
klopedii, udostêpnianej w formie drukowanej, a po-
tem – na dyskach CD i stronach internetowych. Kana-
dyjskie Centrum CIS (CCOHS) wspiera³o Centrum
w Genewie w zakresie prac informatycznych i pierw-
sze udostêpni³o Encyklopediê ILO na dyskach CD.
Obecnie znowu Centrum CIS koordynuje prace
zwi¹zane z kolejnym wydaniem Encyklopedii, plano-
wane tylko w formie elektronicznej i zintegrowane
z innymi produktami ILO.

Miêdzynarodowe Centrum CIS przez ca³y okres 50
lat prowadzi³o us³ugi informacyjne, opracowywa³o
Ÿród³a informacji o bhp, jak m.in. karty informacyjne
(CIS Info-Sheets), glosariusz bhp w 5 jêzykach, miê-
dzynarodowy wykaz instytucji zwi¹zanych z bhp,

tezaurus bhp, bibliografie tematyczne, biuletyn infor-
macyjny ILO – CIS Bulletin”.

Centrum jako jedno z pierwszych zaczê³o te¿ udos-
têpniaæ w skali œwiatowej informacje o bhp, wykorzys-
tuj¹c Internet. Ju¿ we wczesnych latach 90-tych roz-
poczêto prace na opracowaniem witryny oraz systemu
poczty elektronicznej o bhp i na stronach portalu ILO
zamieszczono w 1994 r. witrynê CIS (www.cis.
ilo.org/cis). By³y to pierwsze strony internetowe dzia³u
w ILO, rozszerzane potem na bie¿¹co i zawieraj¹ce
wiele informacji z zakresu bezpieczeñstwa pracy oraz
linków do informacji poszczególnych organizacji miê-
dzynarodowych i instytucji krajowych, w tym – Cen-
trów CIS. Rozpoczêto tak¿e kontaktowanie siê z u¿yt-
kownikami w formie e-maili [5].

Obecnie w witrynie s¹ udostêpniane bazy danych
opracowane przez CIS (m.in. CISDOC, nowoœci i insty-
tucji bhp na œwiecie, dokumentów prawnych), miê-
dzynarodowe karty bezpieczeñstwa chemicznego, kar-
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Rys. 1. Strona g³ówna witryny Miêdzynarodowego Centrum CIS z wykazem produktów



ty zagro¿eñ w poszczególnych zawodach, wydawnic-
twa CIS, informacje o nowoœciach w ILO i w CIS, wy-
kazy otrzymanych wydawnictw i innych Ÿróde³ infor-
macji o bhp. Witryna ta zawiera ona tak¿e linki do
wielu Ÿróde³ informacji ILO i innych instytucji.

Na Rys. 1 pokazano stronê g³ówn¹ Miêdzynarodo-
wego Centrum CIS z wykazem jego produktów.

Na Rys. 2 zamieszczono stronê umo¿liwiaj¹c¹ wy-
szukiwanie informacji w bazie CISDOC.

Miêdzynarodowego Centrum CIS wnios³o tak¿e
du¿y wk³ad w rozwój miêdzynarodowej informacji
chemicznej, powoduj¹c ju¿ w latach 50. opracowanie
symboli zagro¿eñ chemicznych, zamieszczanych przez
lata na opakowaniach i opisach substancji chemicz-
nych na ca³ym œwiecie do momentu wprowadzenia
nowego systemu GHS (wykorzystuj¹cego zreszt¹
w du¿ym stopniu poprzednie symbole). W pracach
nad nim tak¿e brali czynny udzia³ pracownicy Cen-
trum CIS. CIS bra³o i bierze ca³y czas udzia³ w miêdzy-
narodowych pracach zwi¹zanych z chemicznymi sub-

stancjami niebezpiecznymi, w tym – m.in. w opraco-
wywaniu miêdzynarodowych kart zagro¿eñ chemicz-
nych IPCS, które min. udostêpnia obecnie na swych
stronach internetowych.

Miêdzynarodowe Centrum CIS bierze udzia³ w
wielu dzia³aniach Miêdzynarodowej Organizacji Pra-
cy, w organizowaniu Kongresów BHP, konferencji or-
ganizowanych w budynku ILO. Bra³o i kontynuuje
czynny udzia³ w pracach ILO zwi¹zanych z pomoc¹
techniczn¹ dla krajów rozwijaj¹cych siê, m.in. tworz¹c
w tych krajach sieæ Centrów CIS.

Œwiatowa sieæ Centrów CIS

We wczesnych latach 60. sieæ Centrów CIS, pocz¹t-
kowo tylko zachodnio-europejska, rozszerza³a siê o
centra z krajów spoza „¿elaznej kurtyny” (w tym – pol-
ski CIOP), a tak¿e z krajów rozwijaj¹cych siê. Powsta-
wa³y centra w obu Amerykach, Azji i Australii, a od
1972 roku sieæ zaczê³a siê rozrastaæ tak¿e w Afryce
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[6], wkrótce obejmuj¹c wszystkie kontynenty. Obecnie
Centra CIS s¹ zorganizowane w ponad 110 krajach.
Wiele Centrów CIS powsta³o w ramach pomocy tech-
nicznej ILO dziêki pracownikom Miêdzynarodowego
Centrum CIS, którzy pomagali w pozyskaniu Ÿróde³
informacji, w kompletowaniu ksiêgozbioru podrêcz-
nego, w zdobywaniu nowoczesnego sprzêtu, w szcze-
gólnoœci komputerów.

Zadaniem sieci Centrów CIS by³o udostêpnianie
u¿ytkownikom w danym kraju informacji zagranicz-
nych, gromadzenie i przekazywanie literatury krajo-
wej do Miêdzynarodowego Centrum CIS w celu za-
mieszczania jej opisów w Ÿród³ach informacji, poœred-
niczenie pomiêdzy krajowymi specjalistami bhp a in-
nymi Centrami CIS, promowanie systemu informacji
CIS w swoim kraju itp. Z tych zadañ Centra wywi¹zy-
wa³y siê w zale¿noœci od posiadanych funduszy, lokali-
zacji, itp. W poszczególnych krajach stosowano odrêb-
n¹ organizacjê systemu bezpieczeñstwa i zdrowia
w pracy, dlatego te¿ Centrami CIS stawa³y siê ró¿nego
typu instytucje: instytucje rz¹dowe, instytuty naukowe
i inspektoraty pracy, ministerstwa zdrowia, instytucje
zabezpieczenia spo³ecznego, stowarzyszenia, instytu-
cje akademickie oraz organizacje pracodawców i pra-
cowników [8]. Centrami s¹ bardzo ró¿ne instytucje –
ma³e, nie posiadaj¹ce dostêpu do Internetu i silne,
dobrze wyposa¿one, jak np. National Institute for Oc-
cupational Safety and Health (NIOSH) w USA, licz¹cy
parê tysiêcy pracowników. W imieniu swych instytucji
zadania CIS realizuj¹ na ogó³ oœrodki informacji i/lub
biblioteki.

We wspó³pracy sieci stosowano wzajemn¹ pomoc,
organizacjê praktyk, system „twinning” (zbiŸniacze-
nia), w ramach którego zamo¿ne centra, w tym – ILO,
zapewnia³y szkolenia dla s³abszych centrów, pomoc
finansow¹ w udziale w spotkaniach czy szkoleniach.

Wspó³pracê sieci podtrzymuje wspólnie tworzony,
a opracowywany i rozpowszechniany od 1989 r. przez
Sheila Pantry Associates w UK biuletyn: „CIS News-
letter”, organizowane przez Miêdzynarodowe Cen-
trum CIS doroczne spotkania centrów, wzajemne wi-
zyty szkoleniowe, wymiana informacji i materia³ów.

Sieæ Centrów CIS cechuje ci¹g³y rozwój – prawie
ka¿dego roku powstaj¹ nowe centra, a kilka instytucji
oczekuje na uzyskanie statusu Centrum CIS.

Sieæ obecnie liczy oko³o 155 Centrów CIS, przy
czym w wielu krajach dzia³alnoœæ Centrów Krajo-
wych wspierana jest przez jedno lub kilka (np.
w Rosji, Kanadzie) Centrów Wspó³pracuj¹cych. Po-
wsta³y tak¿e na razie dwa Centra Regionalne – dla

krajów arabskich w Syrii i dla krajów afrykañskich
w Zimbabwe.

Miêdzynarodowe Centrum CIS wspomagane jest
tak¿e przez Uniê Europejsk¹ i rozwa¿ane jest utworze-
nie Regionalnego Centrum CIS dla Krajów Europej-
skich.

Pe³ny wykaz Centrów CIS mo¿na znaleŸæ pod adre-
sem: www.ilo.org/cis

System CIS i baza CISDOC przetrwa³y do dziœ, ule-
gaj¹c oczywiœcie transformacjom, m.in. elektronicz-
nym, podczas gdy wiele innych systemów i baz
w ci¹gu tych lat zniknê³o lub straci³o znaczenie. Sys-
tem informacji o bhp CIS nie tylko przetrwa³ te 50 lat
ró¿nych burz i zmian, ale znacznie siê rozszerzy³, obj¹³
wszystkie kontynenty i wiele wa¿nych instytucji
zwi¹zanych z bhp pragnê³a lub pragnie zostaæ Krajo-
wym, Wspó³pracuj¹cym czy Regionalnym Centrum
CIS.

Obecnie celem funkcjonowania Miêdzynarodowe-
go Centrum CIS jest zapewnienie (przy zastosowaniu
najnowszych zdobyczy techniki) wszystkim osobom
zwi¹zanym z ochron¹ pracowników w procesie pracy
dostêpu do najnowszych, aktualnych i prawdziwych
danych i informacji. Gromadzi ono i rozpowszechnia
œwiatow¹ literaturê z omawianej tematyki, opracowuje
Ÿród³a informacji – wydawnictwa, bazy danych, strony
internetowe, organizuje spotkania i szkolenia dla Cen-
trów CIS, organizuje i prowadzi wymianê informacji
i wydawnictw, rozwija i wspiera dzia³ania sieci Cen-
trów.

Obecnie zadaniem Krajowych Centrów CIS jest
m.in. gromadzenie, udostêpnianie i rozpowszechnia-
nie w danym kraju danych i piœmiennictwa z zakresu
bezpieczeñstwa i dobrego zdrowia w pracy, w szcze-
gólnoœci pozyskanych z sieci Centrów CIS, branie
udzia³u w opracowywaniu miêdzynarodowych Ÿróde³
informacji (co umo¿liwia tak¿e miêdzynarodowe roz-
powszechniania krajowych informacji i wydawnictw
z zakresu bhp), prowadzenie wspó³pracy, wymiany in-
formacji z sieci¹ Centrów CIS oraz promowanie syste-
mu informacji CIS w swoim kraju.

Polskie Krajowe Centrum CIS

W Polsce rolê Krajowego Centrum CIS pe³ni od po-
cz¹tku Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy
Instytut Badawczy (CIOP-PIB), który powsta³ w 1950
r. i od razu wspó³pracowa³ z Miêdzynarodow¹ Organi-
zacj¹ Pracy [9, s. 9]. Ju¿ w 1959 r. po rozmowie
z przedstawicielem CIOP na spotkaniu Komisji ISSA
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w ILO w Genewie, ówczesny dyrektor CIS – Marcel
Robert mia³ zamiar zwróciæ siê do dyrektora CIOP
o podjêcie wspó³pracy i utworzenie Polskiego Krajo-
wego Centrum CIS, gdy akurat w tym samym czasie
otrzyma³ pismo od dyrektora CIOP. Po wymianie ko-
respondencji w sprawie wspó³pracy w 1960 ówczesny
dyrektor CIOP, prof. dr Ludwik Taniewski ustali³
z ILO utworzenie Polskiego Krajowego Centrum CIS,
którym zosta³ CIOP, oraz zasady wspó³pracy. Obejmo-
wa³a ona m.in. gromadzenie literatury krajowej z za-
kresu bhp, przekazywanie do CIS orygina³ów wybra-
nych publikacji oraz ich opracowañ dokumentacyj-
nych na specjalnych kartach, koordynowanie prac in-
nych instytucji dokumentuj¹cych literaturê krajow¹,
w tym – dla CIS, wykonywanie t³umaczeñ dokumen-
tów z ILO, poœredniczenie pomiêdzy krajowymi insty-
tucjami a Miêdzynarodowym Centrum CIS, rozpo-
wszechnianie w Polsce informacji o systemie informa-
cji CIS, pozyskiwanie prenumeratorów korzystaj¹cych
z us³ug tego Centrum. Od 1961 r. Polskie Krajowe

Centrum CIS opracowywa³o i przekazywa³o do Cen-
trum w Genewie opisy krajowych publikacji z zakresu
bhp.

Obecnie kontynuowana jest bliska wspó³praca pol-
skiego centrum z Miêdzynarodowym Centrum CIS
i innymi centrami, wymiana informacji i wydawnictw,
co umo¿liwia pozyskiwanie potrzebnych danych dla
krajowych specjalistów bhp, a tak¿e miêdzynarodow¹
promocjê polskiego piœmiennictwa i osi¹gniêæ w za-
kresie ochrony cz³owieka w procesie pracy. Polskie
Krajowe Centrum CIS, którego zadania realizuje
Oœrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji
CIOP-PIB, m.in. gromadzi i rozpowszechnia informa-
cje o zakresu bhp. Wykorzystuje w szerokim zakresie
Internet, m.in. rozpowszechniaj¹c wœród zaintereso-
wanych informacje w formie emaili i opracowuj¹c za-
mieszczon¹ w ramach portalu CIOP-PIB witrynê in-
ternetow¹ w jêzyku polskim i angielskim. Polskie Cen-
trum CIS prowadzi dzia³alnoœæ informacyjn¹ dla kra-
jowych i zagranicznych u¿ytkowników w oparciu
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o m.in. Ÿród³a informacji CIS, opracowuje wykazy lite-
ratury na wybrane tematy. W celu rozpowszechniania
polskich informacji za granic¹ bierze udzia³ w miêdzy-
narodowym opracowywaniu Ÿróde³ informacji o bhp,
opracowuj¹c do nich teksty informacyjne i analizy do-
kumentacyjne krajowego piœmiennictwa. Zamieszcza-
nie przez Polskie Centrum CIS opisów krajowych wy-
dawnictw w zagranicznych bazach danych oraz teks-
tów informacyjnych w elektronicznych wydawnic-
twach umo¿liwia szerokie rozpowszechnianie za gra-
nic¹ treœci w nich zawartych, a przez to informacji
o osi¹gniêciach w zakresie rozwoju polskiej problema-
tyki bhp. Portal ILO jest bardzo szeroko na œwiecie wy-
korzystywany, a dziêki temu – i polskie informacje tam
zawarte.

Polskie Krajowe Centrum CIS opracowuje równie¿
i udostêpnia na swych stronach internetowych anglo-
jêzyczn¹ bazê danych o polskich wydawnictwach
OSH-BHP. Aktywnie wspó³pracuje z sieci¹ Centrów
CIS, Centrum rozpowszechnia w kraju informacje
o œwiatowym systemie informacji CIS, co umo¿liwia
polskim pracodawcom, pracownikom, specjalistom
bhp, studentom i wyk³adowcom, wykorzystanie
w swych pracach informacji opracowywanych przez
instytucje dzia³aj¹ce w ramach tego systemu [10].

Na Rys. 3 zamieszczono stronê g³ówn¹ witryny Pol-
skiego Krajowego Centrum CIS, dostêpn¹ w ramach
portalu CIOP-PIB.

Zakoñczenie

90 lat od powstania Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy i 50 lat od zorganizowania Miêdzynarodowego
Centrum CIS i ca³ej sieci to okres czasu, umo¿liwia-
j¹cy szersze spojrzenie na dzia³ania tych instytucji.
Z kolei w 2010 r. przypada 60. rocznica powstania
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pañstwowego
Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), a tak¿e 50. roczni-
ca podjêcia przez CIOP roli Polskiego Krajowego Cen-
trum CIS.

System informacji CIS, jeden z najd³u¿ej dzia³a-
j¹cych i najszerszych systemów informacji o bezpie-
czeñstwie i zdrowiu w pracy na œwiecie, obejmuje
dzia³ania w zakresie informacji naukowej najwa¿niej-
szych krajowych instytucji zwi¹zanych z t¹ problema-
tyk¹, stanowi¹c wa¿ne Ÿród³o informacji w zakresie
bhp i tematów pokrewnych.

Wiêcej informacji o Miêdzynarodowym Centrum
CIS i sieci Centrów CIS mo¿na znaleŸæ na stronach
internetowych Centrum w Genewie: www.ilo.org/cis

oraz na stronach Polskiego Krajowego Centrum CIS,
zamieszczonych w ramach portalu CIOP-PIB:
www.ciop.pl/1568.html

Du¿o wa¿nych informacji zarówno o dzia³aniach
systemu informacji CIS, jak i o osi¹gniêciach w zakre-
sie bhp zawiera tak¿e elektroniczne wydawnictwo
„CIS Newsletter”: http://www.ciop.pl/2349.html a w
szczególnoœci jego specjalny czerwcowy numer, wyda-
ny z okazji 50-lecia Miêdzynarodowego Centrum CIS
i jego sieci Centrów. Z tekstem tego numeru mo¿na
zapoznaæ siê pod adresem: http://www.sheilapan-
try.com/cis/cis200906.html

Informacje o systemie informacji CIS mo¿na tak¿e
znaleŸæ na stronach: http://www.sheilapantry.com
oraz http://sheilapantry.com/oshworld/focus/html.

Zrozumienie wagi problematyki bezpieczeñstwa
pracy i wymiany informacji z tego zakresu, ciê¿ka pra-
ca i zaanga¿owanie kolejnych szefów i pracowników
Miêdzynarodowego Centrum CIS, umo¿liwi³o objêcie
sieci¹ Centrów CIS wiêkszoœci najwa¿niejszych kra-
jów œwiata, umo¿liwi³o stworzenie potê¿nego œwiato-
wego narzêdzia, u³atwiaj¹cego prace specjalistów bhp
i rozwój tej wa¿nej dziedziny wiedzy.

Historia powstania i rozwoju systemu informacji
CIS jest ciekawym przyk³adem rozwoju informacji
naukowej, zapotrzebowania na prawdziwe, wiarygod-
ne i najnowsze informacje nie tylko w zakresie tematy-
ki bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy, ale tak¿e we
wszystkich innych dziedzinach. Jednoczeœnie ukazu-
je, jak wa¿na jest wspó³praca miêdzynarodowa, wy-
miana informacji, wspólne prace na Ÿród³ami infor-
macji.

Ci¹g³e wykorzystywanie w pracach Miêdzynarodo-
wego Centrum CIS najnowszych zdobyczy w zakresie
automatyzacji informacji – od kart perforowanych do
potê¿nego portalu opartego na najnowszych zdoby-
czach technologicznych w zakresie Internetu – to jed-
noczeœnie historia rozwoju automatyzacji informacji
naukowej. Niewiele jest takich przyk³adów placówek
i sieci, szczególnie nieprzerwanie dzia³aj¹cych i rozwi-
jaj¹cych siê przez 50 lat.

Literatura cytowana

[1] Clevenstine E.: A global centre for health and safety informa-
tion. IALI Forum, Sept. 2003

[2] Clevenstine E.: The CIS Centres Network African. “Newsletter
on Occupational Health and Safety” 2002 nr 2 s. 28 – 31.

[3] International Labour Organization [dokument elektroniczny].
Tryb dostêpu: http://www.ilo.org

ISSN 1230-5529 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 19

50 lat dzia³alnoœci Miêdzynarodowego Systemu Informacji o BHP CIS. Podsumowanie i refleksje



[4] International Occupational Safety and Health Information
Centre (CIS) [dokument elektroniczny]. Tryb dostêpu:
http://www.ilo.org/cis

[5] Sandi G.: CIS – The first fifty years. “CIS Newsletter” 2009
nr 237 s. 2-3.

[6] Szczepanowska B. Tworzenie nowych polskich Ÿróde³ informa-
cji i ich rola w œwiatowym upowszechnianiu problematyki bez-
pieczeñstwa pracy – na przyk³adzie wybranych prac Krajowe-
go Centrum CIS. W: Zarz¹dzanie Informacj¹ w Nauce. Kato-
wice 2008 [w druku].

[7] Szczepanowska B.: Internetowe Ÿród³a informacji o bezpie-
czeñstwie pracy. Witryna Miêdzynarodowego Centrum Infor-
macji o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy CIS – nowa wersja.

„Bezpieczeñstwo Pracy – Nauka i Praktyka” 2005 nr 10
s. 20-24.

[8] Takala J.: Fifty Years of the CIS. “CIS Newsletter” 2009 nr 237
s. 3-9.

[9] The CIS Centres Network. ILO, Social Protection Matters,
June, 2003.

[10] Witryna Polskiego Krajowego Centrum CIS [dokument elek-
troniczny]. Tryb dostêpu: http://www.ciop.pl/1568.html

Mgr Barbara SZCZEPANOWSKA – Oœrodek Informacji Naukowej
i Dokumentacji. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Ins-
tytut Badawczy. Adres: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16; tel.
(22) 623-36-89; e-mail: baszc@ciop.pl

20 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 2009 t. XVII nr 4

X Forum INT



Agnieszka M£ODZKA-STYBEL

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy, WARSZAWA

Doskonalenie dostêpu do dziedzinowych zasobów
informacyjnych

Doskonalenie dostêpu
do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Publikacja opracowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach I etapu programu
wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy” dofinansowywanego
w latach 2008 – 2010 w zakresie s³u¿b pañstwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej. G³ówny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Insty-
tut Badawczy

Improvement of access to specialist information resources. Changes directed to in-
formation society cover almost all areas of human activity. In a particular way they con-
cern information activities, connected with processing and storage of resources. Direc-
tions of tasks of the CIOP-PIB library are connected with adaptation to changes. The lib-
rary gives an access to interdisciplinary information resources for diversified groups of
readers, representing various fields of science as well as practitioners, looking for specific
specialist information. The practice of information services points out the necessity to
combine wide possibilities of information technology development such as access to elec-
tronic catalogue, controlling of terminology, monitoring of users’ statistics, with the “tra-
ditional” service taking into account an active support of a librarian.

Wprowadzenie

Przemiany w kierunku spo³eczeñstwa informacyj-
nego obejmuj¹ w zasadzie wszystkie dziedziny funk-
cjonowania cz³owieka. W szczególny sposób dotycz¹
one jednak dzia³añ informacyjnych, bezpoœrednio
zwi¹zanych z gromadzeniem i udostêpnianiem zaso-
bów. Kierunki prac Biblioteki Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy – Pañstwowego Instytutu Badawczego
(CIOP-PIB), zwi¹zane s¹ z dostosowaniem do zmian.
Instytut dzia³a na rzecz kszta³towania bezpiecznego,
higienicznego i ergonomicznego œrodowiska pracy
i ¿ycia cz³owieka. Biblioteka Instytutu udostêpnia
dziedzinowe zasoby informacyjne odbiorcom, repre-
zentuj¹cym ró¿ne dziedziny nauki i praktyki. U¿yt-
kownikami informacji s¹ pracownicy naukowi, dydak-
tyczni i studenci publicznych i niepublicznych wy¿-
szych uczelni, szkó³, pracownicy, pracodawcy, prakty-
cy poszukuj¹cy konkretnych informacji fachowych
w interdyscyplinarnych zbiorach Biblioteki oraz
wszystkie osoby zainteresowane problematyk¹ szero-
ko rozumianej ochrony pracy. Stanowi¹ oni znacznie

zró¿nicowan¹ grupê adresatów przekazu informacyj-
nego, zarówno pod wzglêdem potrzeb informacyjnych,
jak i kwalifikacji, umiejêtnoœci komputerowych, a tak-
¿e dostêpu do sieci Internet.

Praktyka obs³ugi informacyjnej wskazuje na ko-
niecznoœæ ³¹czenia szerokich mo¿liwoœci zwi¹zanych
z rozwojem technologii informacyjnych, takich jak
udostêpnianie katalogu elektronicznego, kontrola
s³ownictwa, monitorowanie zapytañ u¿ytkowników,
z „tradycyjn¹” obs³ug¹ u¿ytkowników, uwzglêdniaj¹c¹
aktywne wsparcie bibliotekarza. Praktyka dzia³añ
zwi¹zanych z doskonaleniem dostêpu do specjalis-
tycznego piœmiennictwa obejmuje wiêc zarówno prace
zwi¹zane z rozbudow¹ zasobów oraz ich reprezentacj¹
w katalogu elektronicznym, tezaurusem dziedzino-
wym i jego aplikacj¹ w systemie, popularyzacj¹ piœ-
miennictwa, w szczególnoœci w zakresie ukierunkowa-
nym na praktykê – m.in. poprzez rozbudowê strony in-
ternetowej Biblioteki, codzienn¹ wspó³pracê z czytel-
nikami, wsparcie w dotarciu do Ÿróde³ informacji
a tak¿e kszta³towanie postaw i umiejêtnoœci czytelni-
czych.
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Gromadzenie i udostêpnianie dziedzinowych
zasobów informacyjnych

Biblioteka Instytutu systematycznie gromadzi
i udostêpnia zbiory piœmiennictwa krajowego i zagra-
nicznego od 1951 r. Obejmuj¹ one piœmiennictwo
naukowe, popularnonaukowe i specjalistyczne z dzie-
dzin nauk humanistycznych, technicznych i spo³ecz-
nych zwi¹zane z szeroko pojêt¹ problematyk¹ bezpie-
czeñstwa pracy, a tak¿e wydawnictwa o charakterze
uniwersalnym: encyklopedie, s³owniki specjalistycz-
ne, leksykony, zbiory przepisów prawnych oraz porad-
niki. Obecnie ksiêgozbiór liczy ponad 30 tys. wolumi-
nów wydawnictw zwartych. W 2009 r. Biblioteka dys-
ponowa³a ponad 180 tytu³ami czasopism polskich
(w tym 102 tytu³y naukowe i specjalistyczne) oraz 86
tytu³ami czasopism zagranicznych, zapewniaj¹c tak¿e
dostêp do pe³notekstowych baz czasopism elektro-
nicznych udostêpnianych przez PROQUEST Medline
oraz EBSCO Publishing.

Biblioteka wykorzystuje system komputerowy
ALEPH (ExLibris, wersja 16,), udostêpniany w witry-
nie Instytutu, na stronach internetowych Biblioteki
http://www.ciop.pl/395.html. System wyposa¿ony jest

w wielojêzyczny tezaurus dziedzinowy, stanowi¹cy
bazê wzorcow¹. Bazy bibliograficzne systemu, obej-
muj¹ce m.in. ksi¹¿ki, materia³y informacyjne, artyku-
³y z czasopism, dokumenty elektroniczne, prace nau-
kowo-badawcze, zestawienia bibliograficzne, odzwier-
ciedlaj¹ profil ksiêgozbioru Biblioteki. Nabytki opra-
cowywane s¹ rzeczowo i wprowadzane do katalogu
elektronicznego, a tak¿e upowszechniane na stronach
internetowych Biblioteki, z bezpoœrednimi linkami do
odpowiednich rekordów w systemie.

Rozwój elektronicznych Ÿróde³ informacji, udos-
têpnianych na stronach internetowych wiarygodnych
instytucji i organizacji, stworzy³ mo¿liwoœæ udostêp-
niania pe³nych tekstów publikacji poprzez link z syste-
mu. Do struktury wybranych rekordów rozpoczêto
wprowadzanie linków prowadz¹cych do wersji elek-
tronicznych publikacji, utrzymywanych na stronach
internetowych wybranych, wiarygodnych instytucji.
Tak wiêc, poza elementami opisu formalnego oraz rze-
czowego, zawieraj¹cego m.in. deskryptory z Tezaurusa
CIOP-PIB, struktura rekordu obejmuje równie¿ do-
datkowe pole umo¿liwiaj¹ce wprowadzenie zewnêtrz-
nego linku. Na Rys. 1 przedstawiono przyk³adowy ra-
port Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia
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Rys. 1. Przyk³adowy raport Agencji, udostêpniany w wersji elektronicznej poprzez link z systemu ALEPH



w Pracy w elektronicznym katalogu Biblioteki. Jest to
jeden z raportów serii European Risk Observatory Re-
port. U¿ytkownik, przeszukuj¹cy zasoby katalogu Bib-
lioteki ma wiêc mo¿liwoœæ dostêpu, poprzez link, do
strony Agencji do pe³nego tekstu raportu. Funkcjonal-
nie, raport (Noise in figures) jest wiêc udostêpniany
w pe³nej wersji bezpoœrednio z katalogu Biblioteki.
Wprowadzanie linków do wersji elektronicznych do-

kumentów, udostêpnianych w witrynach interneto-
wych innych instytucji wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ okre-
sowego ich przegl¹dania i aktualizacji.

Utrzymywanie siê wysokiej liczby u¿ytkowników
witryny Instytutu, wynosz¹cej ponad 2,5 mln w
2009 r., zachêca do dalszej rozbudowy stron interne-
towych Biblioteki, zapewniaj¹cej dostêp do Ÿróde³ in-
formacji specjalistycznej. Aktualnie, witryna umo¿li-
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Praktyczny poradnik dla s³u¿b bhp. – Gdañsk: ODDK [Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr], 2008.
Bhp przy urz¹dzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Wyd.2. – Warszawa: Wydawnictwo KOLPRESS, 2007.

Bhp w firmie. – Warszawa: Wiedza i Praktyka, 2007.
Bhp w energetyce. Poradnik dla ka¿dej firmy. – Tarnobrzeg: Tarbonus, 2007

Rys. 2. Widok strony internetowej Biblioteki, popularyzuj¹cej zbiór poradników oraz przyk³adowe,
popularne poradniki BHP udostêpniane czytelnikom



wia dostêp do aktualnych baz specjalistycznych, ta-
kich jak m.in. CISDOC, OSH UPDATE, FIREINF. Ich
adresatami s¹ przede wszystkim œrodowiska nauko-
we, uczelnie, instytucje funkcjonuj¹ce w obszarze bez-
pieczeñstwa pracy, eksperci ochrony pracy oraz wszy-
stkie osoby zainteresowane popraw¹ warunków pracy.

W celu upowszechniania piœmiennictwa ukierun-
kowanego na praktykê bhp, na stronach interneto-
wych Biblioteki udostêpniany jest zbiór poradników.
Lista liczy aktualnie ponad 180 poradników, obejmu-
j¹cych lata 1955 – 2008. Na rys. 2 przedstawiono wi-
dok strony internetowej Biblioteki z aktualizowan¹ lis-
t¹ poradników oraz przyk³adowe poradniki, udostêp-
niane czytelnikom. Weryfikacja i uzupe³nianie opisów
rzeczowych poradników oraz ich popularyzacja w wi-
trynie Biblioteki powinny przyczyniæ siê do zwiêksze-
nia efektywnoœci ich wyszukiwania i wykorzystywania
przez czytelników, w szczególnoœci praktyków BHP.

W celu upowszechniania tematycznych zasobów
informacyjnych Biblioteka opracowuje równie¿ Bib-
liograficzne Zeszyty Tematyczne, których kolejne wy-
dania dotyczy³y zagro¿eñ biologicznych w œrodowisku
pracy oraz oceny ryzyka zawodowego. Na stronach in-
ternetowych Biblioteki prezentowane s¹ tak¿e spisy
treœci wybranych, specjalistycznych czasopism krajo-
wych z dziedziny bhp, takich jak: „Inspektor pracy”,
„Przyjaciel przy pracy”, „Praca i Zdrowie”, „Bezpie-
czeñstwo Pracy – Nauka i Praktyka”.

Ulotka informacyjna Biblioteki (Rys. 3) wspiera po-
pularyzacjê czytelnictwa wœród szerokich krêgów od-
biorców. Jej drukowana wersja jest rozpowszechniana

³¹cznie z innymi materia³ami informacyjnymi (na
przyk³ad zestawieniami bibliografii w formie zeszytów
tematycznych), udostêpnianymi w tradycyjnej wersji
drukowanej. Wspomaga to promocjê czytelnictwa
z zakresu bezpieczeñstwa pracy wœród tych odbior-
ców, którzy nie dysponuj¹ dostêpem do sieci Internet
b¹dŸ preferuj¹ tradycyjn¹ formê przekazu.

Rozbudowa zasobów witryny, upowszechnianie in-
formacji o zbiorach oraz rozwój kontaktów z czytelni-
kami przyczyniaj¹ siê do popularyzacji tematyki bez-
pieczeñstwa pracy w œrodowiskach zwi¹zanych z pro-
cesami pracy.

Aktualizacja s³ownictwa
tezaurusa dziedzinowego

Rozbudowa zasobów informacyjnych Biblioteki
stwarza koniecznoœæ doskonalenia procedur opisu
rzeczowego dokumentów oraz ich wyszukiwania
w bazach bibliograficznych systemu odzwierciedla-
j¹cych zasoby Biblioteki. W wyniku prac nad t³uma-
czeniem i adaptacj¹ Tezaurusa CISTHES, utrzymywa-
nego przez Miêdzynarodowe Centrum Informacji
o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy CIS, powsta³a jego
polska wersja jêzykowa (Tezaurus „Bezpieczeñstwo
pracy i ergonomia”, CIOP-PIB) [5; 6]. Pocz¹tkowa
wersja polskojêzyczna, opracowana przez Instytut
w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, utrzy-
mywana by³a w bazie THES, nie udostêpnianej w sieci
Internet. Zawiera³a ona ok. 5 tys. deskryptorów, wyko-
rzystywanych do indeksowania dokumentów w kata-
logu bibliotecznym. Dalsze prace nad Tezaurusem
obejmowa³y przede wszystkim jego rozbudowê (do po-
nad 12 tys. deskryptorów) oraz implementacjê jako
bazy wzorcowej w komputerowym systemie biblio-
tecznym ALEPH (wersja 16). Podobnie jak w wielu in-
nych bibliotekach, Tezaurus udostêpniany jest w sys-
temie w wersji alfabetycznej oraz hierarchicznej (dos-
têp m.in. ze strony internetowej Biblioteki, http://
www.ciop.pl/395.html, Rys 4). Jest obszernym, cztero-
jêzycznym tezaurusem dziedzinowym, obejmuj¹cym
terminologiê z obszaru bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Poœrednio, stanowi te¿ zbiór terminologii z tej dziedzi-
ny udostêpniany w systemie w polskiej wersji jêzyko-
wej, a tak¿e w innych wersjach utworzonych przez
CIS/ILO. Lista deskryptorów udostêpniana jest wiêc
aktualnie w czterech jêzykach: poza oryginaln¹, an-
gielsk¹ wersj¹ jêzykow¹ oraz wersj¹ polsk¹, opracowa-
n¹ w Instytucie, i adresowan¹ przede wszystkim do
u¿ytkowników krajowych, w poprzednich latach
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Rys. 3. Ulotka informacyjna Biblioteki CIOP-PIB
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Rys. 4. CISTHES – Tezaurus dziedzinowy, utrzymywany przez Miêdzynarodowe Centrum Informacji o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy
CIS/ILO (http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/WCMS_112576/index.htm) oraz jego polska adaptacja: Tezaurus

„Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia (CIOP-PIB) w komputerowym systemie bibliotecznym ALEPH-CIOP-PIB (http://www.ciop.pl/395.html)



wprowadzono tak¿e dwie dodatkowe wersje jêzykowe:
hiszpañsk¹ oraz francusk¹. Poszczególne dzia³y tezau-
rusa zawieraj¹ hierarchicznie uporz¹dkowane zbiory
deskryptorów. Deskryptory wykorzystywane s¹ w pro-
cedurach opisu rzeczowego piœmiennictwa w kompu-
terowym katalogu bibliotecznym. Podobnie jak
CISTHES, poza zbiorem deskryptorów, posiada on
tak¿e zbiór askryptorów, które w systemie pe³ni¹ rolê
tzw. synonimów wyszukiwawczych dla danego des-
kryptora, usprawniaj¹c dobór s³ownictwa przy formu-
³owaniu zapytania wyszukiwawczego.

Zastosowanie polskiej wersji jêzykowej tezaurusa
w systemie informacyjnym Biblioteki CIOP-PIB wspo-
maga procesy dokumentowania i udostêpniania piœ-
miennictwa polskiego i zagranicznego z dziedziny sze-
roko rozumianego bezpieczeñstwa pracy, a tak¿e reali-
zacjê innych zadañ zwi¹zanych z udostêpnianiem piœ-
miennictwa dla potrzeb nauki, praktyki, kszta³cenia
i doskonalenia pracowników i innych u¿ytkowników
informacji. Tezaurus, udostêpniany jako baza wzorco-
wa w systemie bibliotecznym, stwarza dogodne mo¿li-
woœci bezpoœredniego wykorzystywania go przez bib-
liotekarzy do opisu rzeczowego publikacji. Dziêki po-
wi¹zaniom tej bazy z bazami bibliograficznymi, mo¿e
byæ wykorzystywany przez czytelników w procedu-
rach wyszukiwawczych, operuj¹cych we wszystkich
czêœciach katalogu Biblioteki Instytutu. Warunkiem
skutecznoœci tych zastosowañ Tezaurusa jest ci¹g³a
praca nad aktualizacj¹ i rozbudow¹ jego zasobów ter-
minologicznych, odzwierciedlaj¹cych zakres tema-
tyczny piœmiennictwa.

Szybkie zmiany w œrodowisku pracy wymuszaj¹
koniecznoœæ nad¹¿ania za nimi w pracach, zwi¹za-
nych z utrzymaniem i rozbudow¹ dziedzinowych baz
bibliograficznych, a tak¿e s³owników, wykorzystywa-
nych do ich opisu. Rozwój dziedziny oraz zwi¹zany
z nim rozwój piœmiennictwa powoduje, ¿e niezbêdna
jest realizacja szeregu systematycznych dzia³añ, ma-
j¹cych na celu utrzymanie i aktualizacjê komputero-
wego systemu bibliotecznego, wyposa¿onego w tezau-
rus dziedzinowy. Aktualizacja tezaurusa jest koniecz-
na dla utrzymania efektywnoœci wyszukiwania piœ-
miennictwa w bazach katalogu bibliotecznego, w
szczególnoœci w zakresie nowych kierunków rozwoju
dziedziny.

Potrzeba systematycznej aktualizacji s³ownictwa
wynika z koniecznoœci dostosowywania siê do zmian,
obejmuj¹cych zarówno zmiany formalne (na przyk³ad
w nazwach pañstw, regionów geograficznych), jak i po-
jawienie siê i rozwój piœmiennictwa na okreœlony

temat, wskazuj¹cy na potrzebê wyodrêbnienia go
w s³owniku, a wiêc dodanie nowego wyra¿enia (des-
kryptora). Przegl¹d nowych wyra¿eñ, dodawanych do
Tezaurusa w ostatnich latach, pozwala na stwierdze-
nie, ¿e s¹ one w du¿ej mierze zwi¹zane z dostrzegany-
mi i identyfikowanymi, nowymi aspektami zagro¿eñ
w œrodowisku pracy. Poni¿ej przedstawiono wybrane
przyk³ady aktualizacji s³ownictwa Tezaurusa, doty-
cz¹ce tej problematyki.

Rozwój piœmiennictwa dotycz¹cego nowych zagro-
¿eñ obejmowa³ m.in. dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê te-
matykê wykorzystywania nanotechnologii w gospo-
darce oraz konsekwencji zastosowañ nanomateria³ów
dla bezpieczeñstwa pracy [4]. Wzrost liczby publikacji
na ten temat w piœmiennictwie œwiatowym wskazywa³
na potrzebê uzupe³nienia Tezaurusa o nowe wyra¿e-
nie. Deskryptor „nanotechnologia” (ang. nanotechno-
logy) wprowadzono w dziale: Zagadnienia ogólne >
postêp techniczny > Proces produkcyjny.

Nowe aspekty zagro¿eñ w œrodowisku pracy zna-
laz³y tak¿e odzwierciedlenie w kolejnych, nowych wy-
ra¿eniach wprowadzanych do tezaurusa. By³y to m.in.
deskryptory zwi¹zane z problematyk¹ nara¿enia na
ha³as w grupy zawodowej muzyków, takie jak: „bran¿a
muzyczna” (ang. music industry, w Dziale: Ga³êzie
gospodarki > us³ugi > rozrywka i wypoczynek) oraz
„koncerty” (ang. concerts, w Dziale: Ga³êzie gospodar-
ki > us³ugi > rozrywka i wypoczynek > bran¿a mu-
zyczna). Nowe deskryptory, dotycz¹ce zagro¿eñ psy-
chospo³ecznych identyfikowanych we wspó³czesnym
œrodowisku pracy to: „wypalenie zawodowe” (ang.
burnout, w Dziale: Patologia zawodowa > choroby uk-
³adu nerwowego > zaburzenia psychiczne oraz „rów-
nowaga praca-¿ycie” (ang. work-live balance, w Dzia-
le: Fizjologia, anatomia, psychologia > Psychologia
pracy > Psychologia i socjologia > Psychologia organi-
zacji pracy. Wyra¿enia te znalaz³y zastosowanie w opi-
sach piœmiennictwa dotycz¹cego tej problematyki
w bazie CISDOC, o zasiêgu œwiatowym, a tak¿e w opi-
sach piœmiennictwa w Bibliotece Instytutu.

Wœród deskryptorów wprowadzonych do s³owni-
ka, dotycz¹cych nowych aspektów zagro¿eñ w œrodo-
wisku pracy s¹ jednak i takie, dla których aktualnie
nie znaleziono piœmiennictwa w zasobach Biblioteki
Instytutu. Nowe wyra¿enia, które jeszcze nie maj¹ re-
prezentacji piœmiennictwa w Bibliotece, stanowiæ
mog¹ wiêc zapowiedŸ nowej tematyki. Rozwój dziedzi-
ny, odzwierciedlony w piœmiennictwie, wskazuje tak¿e
na nowe aspekty w podejœciu prewencyjnym w dzia³a-
niach na rzecz ochrony pracy. Piœmiennictwo doty-
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cz¹ce zagadnieñ etyki w dzia³aniach organizacji oraz
spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu potwierdza
liczne powi¹zania tej tematyki z aspektami bezpie-
czeñstwa cz³owieka w œrodowisku pracy [1]. Wzrost
liczby publikacji gromadzonych w miêdzynarodowej
bazie CISDOC, a tak¿e znaczenie tej tematyki dla
kwestii bezpieczeñstwa, wskazywa³ na koniecznoœæ
uzupe³nienia s³ownictwa w tym zakresie. Do Tezauru-
sa wprowadzono nowe wyra¿enia: „etyka biznesu”
(ang. business ethics, w Dziale: Praca i organizacja
przemys³u) oraz „spo³eczna odpowiedzialnoœæ bizne-
su” (ang. corporate social responsibility, w Dziale: Pra-
ca i organizacja przemys³u > Etyka biznesu) – wskazu-
j¹ce na znaczenie etyki w dzia³aniach organizacji, wy-
wieranie pozytywnego wp³ywu na otoczenie spo³ecz-
no-gospodarcze, poszanowanie godnoœci pracowni-
ków, dba³oœci o bezpieczeñstwo. W katalogu elektro-
nicznym Biblioteki deskryptor spo³eczna odpowie-
dzialnoœæ biznesu zastosowano aktualnie do opisu kil-
ku pozycji piœmiennictwa krajowego, potwierdzaj¹ce-
go rozwojowe tendencje koncepcji spo³ecznej odpo-
wiedzialnoœci biznesu oraz dostrzegane jej znaczne
powi¹zania z tematyk¹ bezpieczeñstwa pracy [1, 2].

W tezaurusie wielojêzycznym ka¿dy deskryptor
anglojêzyczny posiada swoje odpowiedniki w innych
jêzykach. Natomiast zbiory askryptorów (synonimów
wyszukiwawczych) tworzone s¹ oddzielnie dla ka¿de-
go jêzyka, nie naruszaj¹c zasad spójnoœci z „macie-
rzystym” tezaurusem, utrzymywanym przez Miêdzy-
narodowe Centrum CIS. Rozbudowa zbioru askrypto-
rów daje wiêc mo¿liwoœæ wzbogacania tezaurusów,
stanowi¹cych adaptacje tezaurusa CIS, w s³ownictwo
krajowe, odzwierciedlaj¹c jego specyfikê i potrzeby
u¿ytkowników.

Prace zwi¹zane z aktualizacj¹ Tezaurusa obejmuj¹
tak¿e systematyczn¹ rozbudowê zbioru polskich
askryptorów, przypisywanych do deskryptorów w jê-
zyku polskim. Askryptory stanowia terminy nie wyko-
rzystywane w indeksowaniu, ale przydatne w systemie
dla sprawnej realizacji procesów wyszukiwania [7].
Funkcjonalnie, wprowadzenie askryptora w procedu-
rze wyszukiwania powoduje automatyczne „przekie-
rowanie” na odpowiedni deskryptor. Przyk³adowo,
potrzeby w zakresie dodania askryptora dostrze¿ono
dla deskryptora: audyt bezpieczeñstwa (Rys. 5). De-
skryptor ten zastosowany jest w opisie rzeczowym piœ-
miennictwa w Bibliotece CIOP-PIB, które potwierdza
zró¿nicowanie w stosowanym s³ownictwie (na przy-
k³ad w tytu³ach wystêpuj¹ wyra¿enia audyt, audyto-
wanie). Zamienne stosowanie tych wyra¿eñ by³o

przedmiotem dyskusji a nawet sporów [3]. Funkcjo-
nalnie, wprowadzenie askryptora audit bezpieczeñ-
stwa w okienko wyszukiwawcze daje taki sam zestaw
wyników wyszukiwania jak dla deskryptora. Zmniej-
sza to prawdopodobieñstwo sytuacji, ¿e u¿ytkownik
nie wybra³by odpowiedniego deskryptora i wskutek
tego nie uzyska³ oczekiwanych wyników wyszukiwa-
nia.

Rekord
deskryptora

Termin audyt bezpieczeñstwa

Faseta Visd

TT
[V] – ORGANIZACJA OCHRONY
PRACY

UF audit bezpieczeñstwa

BT
nadzór w zak³adzie (bezpieczeñstwo
pracy)

FT (Eng) safety audits

FT (Fre) audits de sécurité

FT (Spa) auditorias de seguridad

Sys. No. 000012207

Rys. 5. Rekord deskryptora audyt bezpieczeñstwa
z askryptorem (UF) audit bezpieczeñstwa

W ramach prowadzonych ostatnio prac aktualiza-
cyjnych wprowadzono do systemu m.in. nastêpuj¹ce
askryptory: relacje miêdzyludzkie (do deskryptora
stosunki miêdzyludzkie), praca a zdrowie (do de-
skryptora praca a choroby), ankieta kontrolna (do de-
skryptora lista kontrolna), p³aca (do deskryptora wy-
nagrodzenie). Wprowadzanie nowego askryptora po-
przedza przegl¹d powi¹zanych rekordów bibliogra-
ficznych w bazach systemu oraz ewentualne wprowa-
dzanie odpowiednich zmian (dostosowawczych) w re-
kordach bibliograficznych. Zalet¹ systemu jest nato-
miast kontrola wyra¿eñ wprowadzanych do pola Te-
zaurus, system nie przyjmuje innych wyra¿eñ ni¿ te,
które wystêpuj¹ w bazie Tezaurus. Pozwala to na unik-
niêcie b³êdów, np. literówek w zapisie deskryptora
w rekordzie bibliograficznym.

Prace nad doskonaleniem polskiej wersji jêzykowej
obejmowa³y tak¿e bie¿¹ce, drobne korekty wyra¿eñ,
zmiany redakcyjne. Nie zmienia³y one podstawowego
znaczenia deskryptorów oraz nie wp³ywa³y na ich za-
stosowanie w opisach rzeczowych dokumentów. Dziê-
ki cechom funkcjonalnym bazy wzorcowej systemu
ALEPH, zastosowanej do utrzymywania Tezaurusa,
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wszystkie zmiany dokonywane w wyra¿eniu deskryp-
torowym, np. korekta literówki, przenosi³y siê auto-
matycznie do wszystkich rekordów bibliograficznych,
powi¹zanych z rekordem deskryptora. Aktualizacja
Tezaurusa oraz jego wprowadzenie do systemu
ALEPH umo¿liwi³a weryfikacjê opisów rzeczowych
w bazach systemu. Dobór deskryptorów realizowany
jest bezpoœrednio w systemie, wykorzystuj¹c udostêp-
nian¹ wersjê alfabetyczn¹ lub hierarchiczn¹. Przyk³a-
dowy widok ekranu ilustruj¹cy tê procedurê dla re-
kordu ksi¹¿ki z zakresu fizykochemii wybuchu [8]
przedstawiono na Rys. 6. W rekordzie bibliograficz-
nym, reprezentuj¹cym tê ksi¹¿kê w katalogu Bibliote-
ki, wprowadzono nastêpuj¹ce uzupe³nienia deskryp-
torów: fizyczna natura wybuchów oraz substancje wy-
buchowe.

Tworzenie i utrzymywanie polskiej wersji jêzyko-
wej tezaurusa wymaga œledzenia rozwoju s³ownictwa,
wykorzystywania innych Ÿróde³ terminologii, zwi¹za-
nych z tematyk¹ szeroko rozumianego bezpieczeñstwa
pracy. W wyniku tych prac powstaje zbiór Ÿróde³ infor-
macji terminologicznej: tezaurusów, s³owników i glo-
sariuszy, tematycznie powi¹zanych z t¹ dziedzin¹.

Wœród nich s¹ m.in. tezaurusy instytucji, wspó³pracu-
j¹cych z Instytutem w obszarze bezpieczeñstwa pracy:
— Tezaurus ILO (ILO Thesaurus) – wykorzystywany

do indeksowania dokumentów w bazie LABOR-
DOC, dostarcza s³ownictwa do opisu stron interne-
towych Miêdzynarodowej Organizacji Pracy,

— Tezaurus Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa
i Zdrowia w Pracy (Thesaurus of the European
Agency of Safety and Health at Work) – wykorzys-
tywany do indeksowania stron internetowych
w witrynie Agencji.

Zbiór Ÿróde³ terminologicznych, podzielony na dwa
podzbiory: polskojêzyczne oraz obcojêzyczne Ÿród³a
informacji, prezentowany jest na stronie internetowej
Biblioteki CIOP-PIB (www.ciop.pl/395.html). Zbiór
ten powinien byæ pomocny dla u¿ytkowników infor-
macji, u³atwiaæ dobór w³aœciwej terminologii wyko-
rzystywanej w przekazie informacyjnym.

Podsumowanie

Wspó³czesne uwarunkowania dzia³añ informacyj-
nych zwi¹zane s¹ z szybko zmieniaj¹cym siê otocze-
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Rys. 6. Dobór deskryptora z listy alfabetycznej oraz widok rekordu bibliograficznego po uzupe³nieniach opisu rzeczowego
w formacie wykorzystywanym w module Katalogowanie oraz w formacie dostêpnym dla u¿ytkownika.



niem, dotycz¹ zarówno cech Ÿróde³ informacji, na
przyk³ad form i zasad ich udostêpniania, jak i potrzeb
informacyjnych u¿ytkowników informacji, ich umie-
jêtnoœci oraz dostêpu do technologii informacyjnych.
G³êbokie przemiany w œrodowisku pracy, wynikaj¹ce
ze zmian otoczenia spo³eczno-gospodarczego oraz roz-
woju nowych technologii odzwierciedlone s¹ w aktu-
alnym piœmiennictwie z tej dziedziny.

Kierunki prac rozwojowych Biblioteki zwi¹zane s¹
z dostosowaniem do zmian, zwi¹zanych m.in. z rozwo-
jem technologii informacyjnych. Doskonalenie dostê-
pu do dziedzinowych zasobów informacyjnych zró¿ni-
cowanym grupom odbiorców, reprezentuj¹cym ró¿ne
dziedziny nauki oraz praktykom, poszukuj¹cych kon-
kretnych informacji fachowych wymaga zarówno wy-
korzystywania mo¿liwoœci technologicznych, jak i za-
chowanie „tradycyjnych” form udostêpniania zbiorów,
opracowywania materia³ów drukowanych, wspierania
czytelników w procedurach wyszukiwania informacji.
Rozwój stron internetowych wspomaga upowszech-
nianie Ÿróde³ informacji specjalistycznej i rozwija po-
trzeby informacyjne u¿ytkowników.

Szybkie zmiany w œrodowisku pracy powoduj¹ ko-
niecznoœæ nad¹¿ania za nimi zarówno poprzez groma-
dzenie i udostêpnianie najnowszego piœmiennictwa
jak i monitorowanie zmian s³ownictwa oraz ich
uwzglêdnianie w procedurach opisu rzeczowego. Sys-
tematyczna aktualizacja Tezaurusa „Bezpieczeñstwo
pracy i ergonomia” (CIOP-PIB) oraz jego zastosowanie
do opisu rzeczowego zasobów piœmiennictwa groma-
dzonych w Bibliotece Instytutu przyczyniaj¹ siê do
zwiêkszenia efektywnoœci wyszukiwania w katalogu
elektronicznym. W ci¹gu ostatnich kilku lat rozbudo-
wa s³ownika obejmowa³a przede wszystkim wprowa-
dzanie nowych wyra¿eñ, poprzedzone przegl¹dem piœ-
miennictwa w wybranych zakresach tematycznych.

Nowe deskryptory przedstawione w artykule wskazuj¹
na ukierunkowanie rozwoju piœmiennictwa na nowe
aspekty zagro¿eñ, identyfikowane w œrodowisku
pracy.
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W pracy omówione zosta³y wyniki badania katalogów komputerowych (OPAC) polskich
bibliotek pod k¹tem rejestracji danych o obiektach cyfrowych udostêpnianych w bibliote-
kach cyfrowych. Badanie przeprowadzono od 1 sierpnia do 15 wrzeœnia 2009 roku.
Przebadano 47 katalogów, w tym: 13 bibliotek publicznych (³¹cznie z Bibliotek¹ Narodo-
w¹), 10 uniwersyteckich, 7 politechnicznych, 8 bibliotek innych wy¿szych uczelni (eko-
nomicznych, AWF, rolniczych, teologicznych, artystycznych), 6 bibliotek wy¿szych szkó³
niepublicznych i 3 biblioteki pedagogiczne. Zaprezentowano cele, metody badawcze oraz
wyniki przeprowadzonej analizy.

Electronic documents in OPACs of Polish libraries. Survey report

The study discusses the results of research on the computerized catalogues (OPAC) in Po-
lish libraries from the angle of data registration in data objects available in digital libra-
ries. The survey was conducted in the period 1 August – 15 September 2009. 47 cata-
logues were examined, including: 13 public libraries (together with the National Library),
10 university libraries, 7 technological university libraries, 8 libraries of other colleges (of
economics, physical education, agriculture, theology, artistic), 6 libraries or private col-
leges and 3 pedagogical libraries. The report presents the goals, examination methods
and results of the analysis.

W dobie digitalizacji zasobów bibliotecznych, poja-
wiaj¹cych siê bibliotek cyfrowych, otwartych repozyto-
riów wiedzy (Open Access) i coraz powszechniejszym
publikowaniem w sieci, biblioteki stanê³y przed prob-
lemem w³¹czenia do katalogu bibliotecznego informa-
cji o ró¿nego rodzaju obiektach cyfrowych. Brak infor-
macji w katalogu komputerowym (OPAC) o ca³oœci za-
sobów informacyjnych udostêpnianych przez bibliote-
kê wp³ywa na obni¿enie poziomu zadowolenia u¿yt-
kownika. Du¿e znaczenie ma równie¿ jakoœæ wprowa-
dzonych danych, która bezpoœrednio przek³ada siê na
efektywnoœæ wyszukiwania informacji. Do niedawna
zainteresowania bibliotekarzy odpowiedzialnych za
kompletnoœæ katalogu komputerowego, skupia³y siê
przede wszystkim wokó³ problemu retrospektywnej
konwersji katalogów tradycyjnych i pracami nad ok-
reœleniem jej standardów (np. rozwi¹zaniem problemu
kontroli autorytatywnej – KHW, formatu danych) czy
budow¹ ogólnokrajowych narzêdzi retrokonwesji (ka-
talogów centralnych) Wraz z er¹ digitalizacji zasobów
bibliotecznych, pojawiaj¹cych siê bibliotek cyfrowych,

otwartych repozytoriów wiedzy (Open Access) i coraz
powszechniejszym publikowaniem w sieci, doszed³
problem w³¹czenia do katalogu bibliotecznego infor-
macji o ró¿nego rodzaju „obiektach cyfrowych”. Kata-
log ka¿dej biblioteki, obok opisów dokumentów elek-
tronicznych na noœnikach zewnêtrznych gromadzo-
nych w danej bibliotece, powinien zawieraæ informa-
cje o jej zdigitalizowanych zbiorach tradycyjnych i in-
nych istotnych dla jej u¿ytkowników dokumentach
dostêpnych online, niezale¿nie od tego na jakich ser-
werach w sieci s¹ umieszczone. Jak to wygl¹da w
praktyce? Biblioteki polskie udostêpniaj¹ najczêœciej
zasoby cyfrowe ze swoich stron domowych w postaci
wydzielonych baz, zaopatrzonych w odrêbne katalogi,
które s¹ sporz¹dzane w innej konwencji ni¿ OPAC.
W katalogach bibliotek cyfrowych „obiekty cyfrowe”
(w tym równie¿ cyfrowe wersje dokumentów istnie-
j¹cych fizycznie w bibliotece) najczêœciej s¹ opisywane
w konwencji Dublin Core Metadata Element Set (DC).
W katalogach zautomatyzowanych stosuje siê opisy
wg ISBD w formacie MARC 21 (o ró¿nym stopieniu
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zgodnoœci z formatem) MARC BN lub innym wew-
nêtrznym systemu. Jeœli biblioteka zamieszcza
w OPAC informacje o swoich zasobach cyfrowych, to
opis katalogowy dokumentu tradycyjnego jest wzboga-
cony o informacje o jego wersji cyfrowej (np. poprzez
dodanie adresu sieciowego) lub – rzadziej – obok opi-
su dokumentu tradycyjnego wprowadzony jest, jako
odrêbna jednostka katalogowa, opis dokumentu elek-
tronicznego dostêpnego online. Dokumenty elektro-
niczne nie maj¹ce swoich tradycyjnych odpowiedni-
ków – jeœli wystêpuj¹ w bibliotekach cyfrowych – nie
zawsze znajduj¹ odzwierciedlenie w OPAC. Podobnie
jest z informacj¹ o czasopismach w wersji cyfrowej,
których zawartoœæ jest udostêpniana ze stron bibliotek
w osobnych bazach danych.

Autorki pracy podjê³y próbê analizy zasobów kata-
logów komputerowych OPAC pod k¹tem kompletnoœ-
ci informacji o obiektach cyfrowych udostêpnianych
w budowanych przez siebie (lub wspó³uczestni-
cz¹cych) bibliotekach cyfrowych.

G³ównym celem przeprowadzonego badania by³o
sprawdzenie czy w OPAC bibliotek polskich, które
digitalizuj¹ swoje zasoby i udostêpniaj¹ cyfrowe wer-
sje tradycyjnych dokumentów w wydzielonej kolekcji
w bibliotece cyfrowej, jest udostêpniana informacja
o cyfrowej wersji dokumentu tradycyjnego. Badanie
pokaza³o, ¿e jedynie 43% badanych bibliotek udostêp-
nia tego rodzaju informacje w swoich katalogach. Poza
tym w 53% analizowanych OPAC s¹ rejestrowane gro-
madzone w bibliotece dokumenty elektroniczne na
noœnikach zewnêtrznych, a w 13% badanych katalo-
gów pojawi³y siê opisy dokumentów elektronicznych
o dostêpie zdalnym, dokumentów innych ni¿ cyfrowe
wersje zdigitalizowanych zasobów.

Online Public Access Catalog (OPAC)

Bez wzglêdu na rodzaj biblioteki – czy to bêdzie
du¿a biblioteka uniwersytecka, czy ma³a biblioteka
publiczna – katalog biblioteczny to g³ówne narzêdzie
wykorzystywane przez ni¹ w œwiadczeniu us³ug infor-
macyjnych. I niezale¿nie od tego, czy jest to katalog
tradycyjny, kartkowy (coraz czêœciej zdigitalizowany
i dostêpny w Internecie), czy komputerowy (OPAC),
udostêpniany wszystkim w globalnej sieci – to on s³u-
¿y bibliotekom do przekazywania informacji o groma-
dzonych przez ni¹ zasobach informacyjnych. Brak in-
formacji w katalogu o ca³oœci zasobów udostêpnia-
nych przez bibliotekê wp³ywa na obni¿enie poziomu
zadowolenia czytelników. Dotyczy to zw³aszcza OPAC,

które s¹ postrzegane przez u¿ytkowników jako g³ówny
punkt zdalnego dostêpu do informacji o zasobach pla-
cówki, i co wa¿ne – informacji o aktualnym statusie
poszczególnych dokumentów: czy dany dokument jest
udostêpniany tylko na miejscu, czy jest wypo¿yczony,
zarezerwowany itp. Dzisiaj coraz czêœciej u¿ytkownik
oczekuje równie¿ informacji czy dany dokument jest
dostêpny w wersji pe³notekstowej w sieci. Du¿e zna-
czenie dla satysfakcji u¿ytkownika ma równie¿ jakoœæ
wprowadzonych danych, która bezpoœrednio wp³ywa
na efektywnoœæ wyszukiwania informacji.

Do niedawna dzia³ania bibliotekarzy odpowie-
dzialnych za jakoœæ (kompletnoœæ i wartoœæ wprowa-
dzanych danych) katalogu komputerowego, skupia³y
siê przede wszystkim wokó³ retrospektywnej konwer-
sji katalogów tradycyjnych (zob. m.in. [9], [16], [17],
[14], [13], [12], [11], [10], [7]. Pod koniec l. 90. ubieg-
³ego wieku pojawi³ siê problem rejestracji dokumen-
tów elektronicznych wydawanych na noœnikach zew-
nêtrznych (zob. m.in. [18], [1], [15]). Dzisiaj, wraz
z er¹ digitalizacji zasobów bibliotecznych, powsta-
j¹cych bibliotek cyfrowych, otwartych repozytoriów
wiedzy (Open Access) i coraz powszechniejszym pub-
likowaniem w sieci, dosz³a kwestia w³¹czenia do kata-
logu bibliotecznego informacji o ró¿nego rodzaju
„obiektach cyfrowych”. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ka-
talog ka¿dej biblioteki, obok opisów dokumentów
elektronicznych na noœnikach zewnêtrznych groma-
dzonych w danej bibliotece, powinien zawieraæ infor-
macje o jej zdigitalizowanych zbiorach tradycyjnych
i innych istotnych dla jej u¿ytkowników dokumentach
dostêpnych online, niezale¿nie od tego na jakich ser-
werach w sieci s¹ umieszczone.

Problem badawczy. Cele badania

Systematycznie gromadzenie informacji na zew-
nêtrznych noœnikach elektronicznych (CD-ROM-ach)
biblioteki polskie rozpoczê³y pod koniec lat 90. ubieg-
³ego wieku (zob. m.in. [1], [15], [18]). Od niedawna or-
ganizuj¹ równie¿ dostêp do zasobów sieciowych, bior¹
udzia³ w ró¿nych projektach digitalizacji swoich zbio-
rów tradycyjnych i tym samym same wytwarzaj¹ do-
kumenty elektroniczne. Problematyka ta czêsto przed-
stawiana jest w literaturze przedmiotu, obecna jest
tak¿e w referatach wyg³aszanych konferencjach (zob.
m.in. [3], [4], [5], [6], [8], [19].

Celem badania by³o zbadanie, czy i w jakim stop-
niu „bogactwo” informacji w postaci cyfrowej, którym
dysponuje dzisiaj biblioteka, znajduje odzwierciedle-
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nie w jej katalogu. Starano siê znaleŸæ odpowiedŸ na
pytanie: czy, jakie i w jaki sposób dokumenty elek-
troniczne s¹ rejestrowane w OPAC bibliotek polskich.
Badanie przeprowadzono od 1.03.2009 do 15.09.
2009 roku.

Wybór bibliotek objêtych badaniem zosta³ zdeter-
minowany przez poszukiwanie odpowiedzi na pytania
okreœlaj¹ce g³ówny problem badawczy:
— czy w OPAC bibliotek, które digitalizuj¹ i udostêp-

niaj¹ swoje zasoby w bibliotekach cyfrowych, jest
udostêpniana informacja o cyfrowej wersji doku-
mentu tradycyjnego;

— czy udostêpniane dokumenty cyfrowe podlegaj¹
odrêbnej rejestracji bibliograficznej w OPAC, co
wi¹¿e siê z utworzeniem w katalogu oddzielnego
rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektro-
nicznego;

— jak z poziomu katalogu jest realizowany dostêp do
pe³nego tekstu danego dokumentu.

Badano równie¿:
— czy w OPAC s¹ rejestrowane dokumenty elektro-

niczne na noœnikach zewnêtrznych;
— czy w OPAC s¹ rejestrowane dokumenty o dostêpie

zdalnym (sieciowe), inne ni¿ zdigitalizowane wer-
sje dokumentów tradycyjnych.

Do analizy wybrano biblioteki, które:
— digitalizuj¹ swoje zasoby i udostêpniaj¹ cyfrowe

wersje ksi¹¿ek i/lub czasopism w jednej z bibliotek

cyfrowych (BC) tworz¹cych Federacjê Bibliotek
Cyfrowych (FBC);

— zamieœci³y w BC przynajmniej 10 publikacji (w da-
nej bibliotece znajduj¹ siê orygina³y tych doku-
mentów);

— udostêpniaj¹ OPAC w Internecie.
Do badania zakwalifikowano tylko te biblioteki, które
w Bibliotekach Cyfrowych udostêpniaj¹ wydawnictwa
zwarte i wydawnictwa ci¹g³e (przede wszystkim czaso-
pisma). Nie uwzglêdniono bibliotek, które digitalizuj¹
wy³¹cznie dokumenty ¿ycia spo³ecznego, stare druki,

rêkopisy, czy wydawnictwa kartograficzne, poniewa¿
informacja o tego rodzaju zbiorach najczêœciej nie jest
dostêpna w OPAC. Dla zbiorów specjalnych zazwyczaj
tworzono osobne katalogi, których czêsto nie objêto
jeszcze retrokonwersj¹. W badaniu uwzglêdniono
równie¿ biblioteki, które udostêpniaj¹ w Bibliotekach
Cyfrowych cyfrowe wersje niepublikowanych dyserta-
cji, pod warunkiem, ¿e informacja o tego rodzaju zbio-
rach jest zawarta w ich katalogach OPAC. Bior¹c pod
uwagê powy¿sze ograniczenia, eksploracj¹ objêto 47
bibliotek, w tym: 13 bibliotek publicznych (³¹cznie
z Bibliotek¹ Narodow¹), 10 uniwersyteckich, 7 poli-
technicznych, 8 bibliotek innych wy¿szych uczelni
(ekonomicznych, AWF, rolniczych, teologicznych, ar-
tystycznych), 6 bibliotek wy¿szych szkó³ niepublicz-
nych i 3 biblioteki pedagogiczne1.

Wyniki badania

Badanie przeprowadzono w sierpniu i wrzeœniu
2009 r. Badaniu poddano katalogi OPAC bibliotek pol-
skich po k¹tem rejestracji informacji o cyfrowych wer-
sjach dokumentów tradycyjnych.

To, ¿e w danym katalogu znajduje siê informacja
o cyfrowych wersjach dokumentów tradycyjnych, nie
oznacza, ¿e biblioteka zamieszcza w OPAC informacje
o wszystkich zdigitalizowanych pozycjach znajdu-
j¹cych siê w tworzonej lub wspó³tworzonej przez ni¹

bibliotece cyfrowej. Zauwa¿ono, ¿e w oœmiu katalo-
gach informacje o cyfrowych wersjach dokumentów
oryginalnych by³y podawane wybiórczo (Tabela 1
i Wykres 1).

Tylko w pojedynczych przypadkach, w OPAC danej
biblioteki znalaz³y siê informacje o cyfrowych wer-
sjach dokumentów tradycyjnych, które znajduj¹ siê
w innych bibliotekach cyfrowych. Praktyka taka win-
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Tabela 1. Rejestracja informacji o cyfrowych wersjach dokumentów tradycyjnych w OPAC poszczególnych rodzajów bibliotek

Biblioteki
Uniwersy-

teckie
Politech-
niczne

Innych uczelni
wy¿szych

Wy¿szych
szkó³ niepubl.

Pedago-
giczne

Publiczne Razem

Inf. w OPAC 8 7 2 1 1 1(BN) 20

Brak inf. w OPAC 2 0 6 5 2 12 27

Razem 10 7 8 6 3 13 47

�ród³o: opracowanie w³asne

1 Wykaz bibliotek (z adresem dostêpu) objêtych badaniem podano w Za-
³¹czniku 1



na staæ siê standardem. Dla czytelnika nie jest istotne
na jakim serwerze posadowiony jest pe³ny tekst doku-
mentu, którym jest zainteresowany.

Prawie wszystkie (19) biblioteki nie tworz¹ w
OPAC odrêbnych opisów bibliograficznych dla doku-
mentów umieszczonych w Bibliotekach Cyfrowych
(ksi¹¿ka, czasopismo). Informacja, ¿e dany dokument
posiada wersjê cyfrow¹ jest udostêpniana czytelniko-
wi poprzez umieszczenie jej wraz z adresem dostêpu
w rekordzie bibliograficznym dokumentu pierwotne-

go. Biblioteki, które udostêpniaj¹ w OPAC informacje
o cyfrowych wersjach dokumentów pierwotnych, wy-
korzystuj¹ w swojej pracy ró¿ne systemy biblioteczne.
W 18 OPAC prowadzonych w systemach: VIRTUA (6),
HORIZON (4), ALEPH (3), PROLIB 21 (2), INNOPAC
(1), MAK (1) i SOWA 2 (1) do katalogowania wyko-
rzystywany jest format MARC 21. W szesnastu przy-
padkach, aktywny link do cyfrowej wersji opisywane-
go dokumentu zosta³ umieszczony w polu 856
(wskaŸniki 4 1). W katalogach prowadzonych w syste-
mach INNOPAC i SOWA 2 stosowna informacja wraz
z nieaktywnym adresem dostêpu zosta³a wpisana
w pole 856 rekordu bibliograficznego, a aktywny link
– w do³¹czonym do niego rekordzie zasobu cyfrowego.
Dwie placówki, które prowadz¹ swoje katalogi w sys-
temach nie obs³uguj¹cych formatu MARC 21 wybra³y
inne rozwi¹zania – biblioteka prowadz¹ca swój OPAC
w systemie PROLIB wykorzystuje do tego celu pole

uwag rekordu bibliograficznego (link nieaktywny), na-
tomiast biblioteka udostêpniaj¹ca swój katalog w pro-
gramie TINLIB – umieszcza tego typu informacje w re-
kordzie zasobu/egzemplarza

Tylko jedna biblioteka tworzy oddzielne rekordy
bibliograficzne dla cyfrowych wersji wydawnictw
zwartych (w polu 856 wskaŸniki 4 0). Dla czasopism,
w tym katalogu, jest tworzony jeden rekord bibliogra-
ficzny z informacj¹ (linkiem) w polu 856 o dostêpie do
pe³nego tekstu (wskaŸniki 4 1). Rejestrowane s¹ rów-

nie¿ jako osobne dokumenty elektroniczne, cyfrowe
wersje wybranych artyku³ów z czasopism i rozdzia³y
ksi¹¿ek zamieszczonych w BC (w polu 856 wskaŸniki
4 1).

Nie wszystkie biblioteki kataloguj¹ dokumenty
elektroniczne na noœnikach zewnêtrznych (Tabela 2
i Wykres 2). Tutaj tak¿e nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e da-
ne w tabeli wskazuj¹ jedynie na fakt rejestracji w da-
nym katalogu dokumentów elektronicznych na noœni-
kach zewnêtrznych (CD-ROM-ów), co nie oznacza, ¿e
biblioteka zamieszcza w OPAC informacje o wszyst-
kich gromadzonych w bibliotece tego typu dokumen-
tach.

Zaledwie w szeœciu OPAC znaleziono opisy katalo-
gowe dokumentów elektronicznych o dostêpie zdal-
nym (innych ni¿ zamieszczane w Bibliotekach Cyfro-
wych, cyfrowe wersje dokumentów tradycyjnych). (Ta-
bela 3 i Wykres 3).
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Tabela 2. Rejestracja dokumentów elektronicznych na noœnikach zewnêtrznych w OPAC poszczególnych rodzajów bibliotek

Biblioteki
Uniwer-
syteckie

Politech-
niczne

Innych uczelni
wy¿szych

Wy¿szych
szkó³ niepubl.

Pedago-
giczne

Publiczne Razem

Inf. w OPAC 8 5 3 1 1 7 25

Brak inf. w OPAC 2 2 5 5 2 6 22

Razem 10 7 8 6 3 13 47

�ród³o: opracowanie w³asne

Tabela 3. Rejestracja dokumentów elektronicznych o dostêpie zdalnym (innych ni¿ cyfrowe wersje dokumentów tradycyjnych) w OPAC
poszczególnych rodzajów bibliotek

Biblioteki
Uniwer-
syteckie

Politech-
niczne

Innych uczelni
wy¿szych

Wy¿szych
szkó³ niepubl.

Pedago-
giczne

Publiczne Razem

Inf. w OPAC 2 3 0 1 0 0 6

Brak inf. w OPAC 8 4 8 5 3 13 28

Razem 10 7 8 6 3 13 47

�ród³o: opracowanie w³asne



Wnioski

Spoœród 47 badanych bibliotek tworz¹cych kolek-
cje cyfrowe, tylko 20 placówek (43%) umo¿liwia swo-
im czytelnikom przejœcie do wersji cyfrowej dokumen-
tu wyszukanego w katalogu biblioteki. W pozosta³ych
27 katalogach czytelnik nie znajdzie informacji o udo-
stêpnianej przez bibliotekê cyfrowej wersji dokumen-
tu tradycyjnego rejestrowanego w katalogu. Przepro-
wadzone badanie pokaza³o, i¿ najlepiej z tym proble-
mem radz¹ sobie biblioteki uczelni technicznych
(100% badanych bibliotek) i uniwersytetów (80% ba-
danych bibliotek).

Badanie wykaza³o, biblioteki publiczne maj¹ trud-
noœci w spe³nianiu postulatu kompleksowego infor-
mowania o zasobach cyfrowych. ¯adna z badanych in-
stytucji udostêpniaj¹cych cyfrowe wersje swoich do-
kumentów tradycyjnych nie udostêpnia czytelnikowi
takiej informacji w OPAC. Wyj¹tkiem w tej grupie jest
jedynie Biblioteka Narodowa.

Biblioteki udostêpniaj¹ najczêœciej zasoby cyfro-
we ze swoich stron domowych w postaci wydzielo-
nych baz, zaopatrzonych w odrêbne katalogi, które
s¹ sporz¹dzane w innej konwencji ni¿ OPAC. W ka-
talogach bibliotek cyfrowych obiekty cyfrowe naj-
czêœciej s¹ opisywane z zastosowaniem Dublin Core
Metadata Element Set (DC). Wœród bibliotek objê-
tych badaniem, tylko jedna – Biblioteka G³ówna
Akademii Górniczo-Hutniczej cyfrowe wersje tra-
dycyjnych publikacji opisuje wg ISBD w formacie
MARC 21, tak samo jak pozosta³e dokumenty reje-
strowane w OPAC. We wszystkich pozosta³ych kata-
logach wykazywane s¹ opisy wg ISBD w formacie
MARC 21 (o ró¿nym stopniu zgodnoœci z forma-
tem), MARC BN lub innym wewnêtrznym formacie
danego systemu.

W przypadku umieszczenia przez bibliotekê w
OPAC danych o cyfrowej wersji dokumentu tradycyj-
nego to najczêœciej poprzez wzbogacenie opisu doku-
mentu tradycyjnego o informacje o jego wersji cyfro-
wej poprzez dodanie w odpowiednim polu rekordu ad-
resu sieciowego jego cyfrowej wersji. Jak wczeœniej pi-
sano, tylko jedna biblioteka – Biblioteka G³ówna Aka-
demii Górniczo-Hutniczej – obok opisu dokumentu
tradycyjnego wprowadza jako odrêbn¹ jednostkê ka-
talogow¹, opis dokumentu elektronicznego (cyfrowej
wersji dokumentu tradycyjnego) dostêpnego online.

Zdecydowana wiêkszoœæ analizowanych bibliotek
(45) do tworzenia biblioteki cyfrowej wykorzystuje
platformê dLibra, co decyduje o zastosowaniu sche-

matu Dublin Core do tworzenia opisu publikacji
w Bibliotekach Cyfrowych. Badane biblioteki w zakre-
sie tworzenia metadanych w bibliotekach cyfrowych
ró¿ne interpretuj¹ schemat DC; znajduj¹ siê opisy
bardzo szczegó³owe i takie, które jedynie wystarczaj¹
do identyfikacji obiektu cyfrowego, umo¿liwiaj¹c jego
wyszukanie, ale nie daj¹ jednak pe³nej informacji bib-
liograficznej o jego Ÿródle. Byæ mo¿e – jak w przypad-
ku Biblioteki Narodowej ¯ biblioteki uznaj¹, ¿e pod-
stawowym miejscem, gdzie czytelnik uzyska informa-
cjê bibliograficzn¹ o Ÿródle obiektu cyfrowego jest ka-
talog biblioteki. W takim przypadku biblioteka powin-
na zapewniæ dostêp do pe³nych danych bibliograficz-
nych poprzez stworzenie powi¹zañ pomiêdzy opisem
w Bibliotece Cyfrowej a rekordem w OPAC. Ale z ta-
kim rozwi¹zaniem, czyli z przejœciem z opisu publika-
cji w Bibliotece Cyfrowej do rekordu bibliograficznego
w katalogu, mamy do czynienia jedynie w Cyfrowej
Bibliotece Narodowej Polona i Bibliotece Cyfrowej Po-
litechniki Krakowskiej. Warto dodaæ, ¿e Biblioteka Po-
litechniki Krakowskiej stosuje w³asne rozwi¹zania do
tworzenia zasobów cyfrowych, ale do tworzenia meta-
danych korzysta z DC. Drug¹ bibliotek¹, która nie ko-
rzysta z dLibry jest Biblioteka G³ówna Akademii Gór-
niczo-Hutniczej pracuj¹ca w systemie VIRTUA.

Efektywne wyszukiwanie informacji o udostêpnia-
nych przez bibliotekê dokumentach (tradycyjnych
i ich cyfrowych odpowiedników) utrudnia nie tylko
brak powi¹zañ miêdzy opisem obiektu cyfrowego
w Bibliotece Cyfrowej a opisem dokumentu w katalo-
gu, ale tak¿e ich ró¿ny opis. Dotyczy to zw³aszcza op-
racowania przedmiotowego. Obiekt cyfrowy w Biblio-
tece Cyfrowej i jego Ÿród³o w katalogu s¹ opisane ró¿-
nymi jêzykami informacyjno-wyszukiwawczymi. Wy-
daje siê, ¿e mo¿liwe by³oby prze³o¿enie np. tematów
i okreœlników hase³ przedmiotowych danego jêzyka
hase³ przedmiotowych, najczêœciej wykorzystywanego
w katalogach na s³owa kluczowe u¿ywane do opisu
obiektu cyfrowego w bibliotece cyfrowej. Spowodowa-
³oby to znacznie u³atwienie i ujednolicenie procesu
wyszukiwania informacji.

Pe³n¹ informacjê w OPAC o pojawiaj¹cych siê
w bibliotekach cyfrowych zdigitalizowanych wersjach
dokumentów gromadzonych w bibliotekach zapewni-
³aby równie¿ praktyka uaktualniania opisów biblio-
graficznych w NUKAT. Biblioteka udostêpniaj¹ca
w Bibliotece Cyfrowej cyfrow¹ wersjê danego dzie³a
powinna w katalogu centralnym uzupe³niæ dany re-
kord bibliograficzny o stosowne informacje. Tym sa-
mym u¿ytkownicy wspó³pracuj¹cych bibliotek w swo-
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ich katalogach na bie¿¹co byliby informowani o dostê-
pie do wersji pe³noteksowej danego dokumentu.

Biblioteki digitalizuj¹ raczej starsze publikacje
(kwestia praw autorskich), których opisy bardzo czêsto
nie zosta³y jeszcze wprowadzone do katalogu kompute-
rowego. Wydaje siê, ¿e bibliotekarze mogliby za³o¿yæ, ¿e
w momencie digitalizacji swoich cennych zasobów
wprowadzaj¹ w ramach retrokonwersji ich opisy katalo-
gowe do OPAC i uzupe³niaj¹ je o informacje o dostêp-
nych wersjach cyfrowych. Taka procedura na pewno
u³atwi³aby czytelnikom dostêp do zasobów cyfrowych.

Badanie pokaza³o równie¿, ¿e tylko 53% analizo-
wanych OPAC-ów rejestrjue gromadzone w bibliotece
dokumenty elektroniczne na noœnikach zewnêtrz-
nych. Dokumenty te kataloguj¹ przede wszystkim bib-
lioteki uniwersyteckie (80% badanych bibliotek), poli-
techniczne (71% badanych bibliotek) i publiczne
(54% badanych bibliotek). Opisy dokumentów elek-
tronicznych o dostêpie zdalnym (innych ni¿ cyfrowe
wersje zdigitalizowanych zasobów) pojawi³y siê w za-
ledwie 13% badanych katalogów.
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Za³¹cznik 1. Wykaz bibliotek (z adresem
dostêpu) objêtych badaniem

1. Biblioteka Elbl¹ska im. C. Norwida w Elbl¹gu
<http://www.bibliotekaelblaska.pl/>

2. Biblioteka G³ówna Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach
<http://www.bg.ae.katowice.pl/index.php>

3. Biblioteka G³ówna Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie
<http://www.bg.agh.edu.pl/PL/index.php>
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4. Biblioteka G³ówna Akademii im. Jana D³ugosza
w Czêstochowie
<http://www.bg.ajd.czest.pl/>

5. Biblioteka G³ówna Akademii Muzycznej im. Karo-
la Szymanowskiego w Katowicach
<http://www.am.katowice.pl/?a=biblioteka>

6. Biblioteka G³ówna Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Bia³ej
<http://www.bibl.ath.bielsko.pl/>

7. Biblioteka G³ówna Akademii Wychowania Fizycz-
nego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
<www.biblioteka.awf.katowice.pl/index.html>

8. Biblioteka G³ówna Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Poznaniu
<http://biblioteka.awf.poznan.pl/>

9. Biblioteka G³ówna Akademii Wychowania Fizycz-
nego we Wroc³awiu
<http://bg.awf.wroc.pl/aktualnosci.html>

10. Biblioteka G³ówna i Oœrodek Informacji Nauko-
wo-Technicznej Politechniki Wroc³awskiej
<http://www.bg.pwr.wroc.pl/index.dhtml>

11. Biblioteka G³ówna Politechniki Opolskiej
<http://www.bg.po.opole.pl/>

12. Biblioteka G³ówna Politechniki Œl¹skiej w Gliwi-
cach
<http://www.bg.polsl.pl/>

13. Biblioteka G³ówna UMCS w Lublinie
<http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/>

14. Biblioteka G³ówna Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wroc³awiu
<http://www.bg.ue.wroc.pl/>

15. Biblioteka G³ówna Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie
<http://libproxy.up.krakow.pl/~biblio/>

16. Biblioteka G³ówna Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wroc³awiu
<http://www.bibl.ar.wroc.pl/>

17. Biblioteka G³ówna Wy¿szej Szko³y Biznesu
w D¹browie Górniczej
<http://www.wsb.edu.pl/uczelnia.php?dla_stu-
dentow/bibioteka>

18. Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej im. Ju-
liusza S³owackiego Kolegium Karkonoskiego w Je-
leniej Górze
<www.kk.jgora.pl//index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=50&Itemid=40>

19. Biblioteka Kórnicka
<http://www.bkpan.poznan.pl/>

20. Biblioteka Narodowa w Warszawie
<http://www.bn.org.pl/>

21. Biblioteka Papieskiego Wydzia³u Teologicznego
i Metropolitalnego Wy¿szego Seminarium Du-
chownego we Wroc³awiu
<www.pwt.wroc.pl/ index.php?id=4&idp=
2&lang=_pl>

22. Biblioteka Politechniki Krakowskiej
<http://www.biblos.pk.edu.pl/>

23. Biblioteka Politechniki Lubelskiej
<http://biblioteka.pol.lublin.pl/>

24. Biblioteka Politechniki £ódzkiej
<http://bg.p.lodz.pl/>

25. Biblioteka Œl¹ska w Katowicach
<http://www.bs.katowice.pl/>

26. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
w Bia³ymstoku
<http://bg.uwb.edu.pl/>

27. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
<http://lib.amu.edu.pl/>

28. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
<http://www.bu.umk.pl/>

29. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
<http://www.buw.uw.edu.pl/>

30. Biblioteka Uniwersytecka we Wroc³awiu
<http://www.bu.uni.wroc.pl/>

31. Biblioteka Uniwersytecka. Uniwersytet Warmiñ-
sko-Mazurski w Olsztynie
<http://bg.uwm.edu.pl/bibgw/pl/index.php>

32. Biblioteka Uniwersytetu £ódzkiego
<http://www.lib.uni.lodz.pl/>

33. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
<http://bur.univ.rzeszow.pl/>

34. Biblioteka Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach
<http://www.bg.us.edu.pl/>

35. Biblioteka Wy¿szej Szko³y Administracji w Biel-
sku-Bia³ej
<http://wsa.bielsko.pl/biblioteka/>

36. Biblioteka Wy¿szej Szko³y Humanitas w Sos-
nowcu
<http://www.humanitas.edu.pl/biblioteka/>

37. Dolnoœl¹ska Biblioteka Pedagogiczna we Wroc³a-
wiu
<http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/>

38. Ksi¹¿nica Karkonoska w Jeleniej Górze
<http://biblioteka.jelenia-gora.pl/>

39. Ksi¹¿nica Podlaska im. £ukasza Górnickiego w
Bia³ymstoku
<http://www.ksiaznicapodlaska.pl/>

40. Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sa-
noka w Sanoku
<www.biblioteka.sanok.pl/www/index.html>

36 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 2009 t. XVII nr 4

X Forum INT



41. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusiec-
kiego w Zabrzu
<http://www.biblioteka.zabrze.pl/mbp/>

42. Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i An-
drzeja S. Za³uskich w Radomiu
<http://www.mbpradom.pl/>

43. Miejska Biblioteka Publiczna w ¯orach
<http://www.biblioteka.zory.pl/>

44. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w G³ub-
czycach
< http://www.glubczyce.e-bp.pl/>

45. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
<http://www.pbw.edu.pl/>

46. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
<http://wbp.krakow.pl/>

47. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w £odzi
<http://www.wimbp.lodz.pl/wimbp/>
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Szkolenia u¿ytkowników w zagranicznych bibliotekach
akademickich

Na przyk³adzie Biblioteki Centralnej Imperial College London

W artykule przedstawiono ró¿ne formy szkoleñ dla studentów Imperial College realizo-
wanych przez pracowników Biblioteki Centralnej tej uczelni; zajêcia z przysposobienia
bibliotecznego, kursy internetowe i warsztaty z zakresu alfabetyzacji informacyjnej
(information literacy), prezentacje oraz szkolenia uzupe³niaj¹ce. Wskazano korzyœci
p³yn¹ce z zastosowania mieszanych form szkolenia (blended learning) oraz komplemen-
tarnego charakteru szkoleñ.

User training in foreign academic libraries on the example of Imperial College

London Central Library. The article presents various forms of training for the students
of Imperial College run by the employees of Imperial College Central Library: library in-
duction, online courses and workshops on information literacy, presentations and supple-
mentary training. The benefits of blended learning and the complementary character of
training have been pointed out.

Wstêp

G³ównym zadaniem bibliotek akademickich jest
wspieranie procesu naukowo-dydaktycznego uczelni.
W tym celu biblioteki gromadz¹ zbiory, opracowuj¹
i udostêpniaj¹ je w formie tradycyjnej i elektronicznej.
W dobie rozwoju technologii informacyjnych Ÿród³a
elektroniczne staj¹ siê coraz bardziej powszechne.
Efektywne korzystanie z nich wymaga umiejêtnoœci
selekcjonowania Ÿróde³, a tak¿e przyjêcia w³aœciwej
strategii poszukiwania informacji. Wa¿ne jest równie¿,
aby zasoby elektroniczne by³y wykorzystywane z za-
chowaniem praw w³asnoœci intelektualnej.

Wiêkszoœæ u¿ytkowników bibliotek akademickich
to studenci, którzy (jak wynika z obserwacji) potrzebu-
j¹ pomocy w poruszaniu siê wœród ogromnej liczby

dostêpnych w internecie Ÿróde³. Biblioteki, organizu-
j¹c dostêp do renomowanych baz (w tym pe³noteksto-
wych kolekcji czasopism), powinny tak¿e organizowaæ
szkolenia dla studentów. Celem szkoleñ jest zapozna-
nie u¿ytkowników z mo¿liwoœciami baz, ich zakresem
tematycznym i zasiêgiem chronologicznym oraz mo¿-
liwoœciami i ograniczeniami narzêdzi wyszukiwaw-
czych. Szkolenia powinny byæ w miarê wszechstronne,
szczególnie w przypadkach, gdy u¿ytkownicy korzys-
taj¹ z baz zdalnie, a jednoczeœnie efektywne i dostoso-
wane do potrzeb konkretnych grup studentów.

Imperial College London

Imperial College London jest renomowanym bry-
tyjskim uniwersytetem politechniczno-medycznym
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za³o¿onym w 1907 roku. W sk³ad uniwersytetu wcho-
dz¹ nastêpuj¹ce wydzia³y:
— In¿ynierii (in¿ynieria lotnicza, bioin¿ynieria, in¿y-

nieria chemiczna, in¿ynieria œrodowiska i budow-
nictwo, informatyka, nauki o ziemi, elektronika,
in¿ynieria mechaniczna),

— Nauk Medycznych,
— Nauk Œcis³ych i Przyrodniczych (chemia, matema-

tyka, fizyka, nauki przyrodnicze),
— Szko³a Biznesu,
— Wydzia³ Humanistyczny,
— Centrum Historii Nauki, Technologii i Medycyny
oraz centra badawcze (m.in. Centrum Polityki Ochro-
ny Œrodowiska, Zarz¹dzania w S³u¿bie Zdrowia, Nauk
Klinicznych, Badañ na Lekami, Badania Zmian Kli-
matu, Innowacji, In¿ynierii Biomedycznej, Nauk Ma-
tematycznych). W roku akademickim 2008/2009 na
uniwersytecie studiowa³o 13.019 studentów dzien-
nych ze 158 krajów.

Biblioteka Centralna
Imperial College London

Biblioteka Centralna (Central Library) jest „ser-
cem” uczelni – stanowi centrum samodzielnej i grupo-
wej pracy naukowej, jak równie¿ miejsce spotkañ stu-
dentów. Jednym z g³ównych zadañ biblioteki jest po-
moc w zdobyciu informacji niezbêdnej do realizacji
procesów dydaktycznych i samodzielnej pracy nauko-
wej. W tym celu Biblioteka zapewnia dostêp do mate-
ria³ów dydaktycznych, których zakres tematyczny jest
zgodny z profilem uczelni. Oprócz Ÿróde³ drukowa-
nych biblioteka oferuje elektroniczne bazy bibliogra-
ficzno-abstraktowe i pe³notekstowe (np. GeoRef, IEEE
Xplore, Reaxys, SCIFinder, MetLib, bazy Web of
Science), kolekcje czasopism (m. in. Elsevier, Sprin-
ger, EBSCO), e-ksi¹¿ki, programy do tworzenia i za-
rz¹dzania bibliografi¹ (np. RefWorks, End Web, Refe-
rence Manager). Wielu studentów z bogatej oferty za-
sobów korzysta na miejscu, maj¹c do dyspozycji liczne
stanowiska komputerowe rozmieszczone w czytel-
niach, salach multimedialnych, salach przeznaczo-
nych do pracy indywidualnej i grupowej. Oprócz ww.
zasobów, u¿ytkownicy mog¹ korzystaæ z programów
komputerowych (m.in. Microsoft Word, Excel, Power
Point), kolorowych drukarek i kserokopiarek.

Biblioteka jest czynna 24 godziny na dobê przez 7
dni w tygodniu. Jest w pe³ni zautomatyzowania, a kar-
ta chipowa umo¿liwia studentom samodzielne reje-
strowanie wypo¿yczeñ i zwrotów ksi¹¿ek, kserowanie,

drukowanie, korzystanie ze stanowisk komputero-
wych i czytelñ.

Struktura Biblioteki uleg³a zmianie kilka lat temu,
kiedy zlikwidowano wiêkszoœæ bibliotek wydzia³o-
wych, a ich zbiory i pracowników przeniesiono do Bib-
lioteki Centralnej. Po reorganizacji, oprócz agend zaj-
muj¹cych siê gromadzeniem, opracowywaniem i udo-
stêpnianiem zbiorów, wyodrêbniono w Bibliotece pod-
legaj¹ce bezpoœrednio Dyrekcji Biblioteki zespo³y do
obs³ugi wydzia³ów uczelni. Ich zadaniem jest opraco-
wywanie materia³ów informacyjnych i szkoleniowych,
przygotowywanie i prowadzenie szkoleñ dla studen-
tów z „przydzielonych” wydzia³ów oraz s³u¿enie im
rad¹ i pomoc¹ (np. Engineering Team – zespó³ ds. in-
¿ynierii – jest odpowiedzialny za obs³ugê Wydzia³u In-
¿ynierii). W celu realizacji tych zadañ konieczna jest
œcis³a wspó³praca z pracownikami wydzia³ów. Liderzy
zespo³ów uczestnicz¹ w zebraniach Rad Wydzia³ów,
na których ustalany jest miêdzy innymi harmonogram
szkoleñ studentów. Odrêbny zespó³ tzw. Learning
Development jest odpowiedzialny za przygotowanie
kursów online i sprawuje ogólny nadzór nad kszta³ce-
niem studentów w tym zakresie.

Szkolenia dla u¿ytkowników
Biblioteki Centralnej Imperial College

U¿ytkownicy Biblioteki na ogó³ korzystaj¹ ze zbio-
rów samodzielnie. Poniewa¿ Biblioteka otwarta jest
przez ca³¹ dobê, a wiêc równie¿ w czasie, gdy nie ma
w niej bibliotekarzy1 du¿y nacisk k³adzie siê na szko-
lenia u¿ytkowników, aby u³atwiæ im efektywne korzys-
tanie ze zbiorów.

Szkolenia s¹ przygotowywane i prowadzone przez
wykwalifikowanych pracowników Biblioteki2, maj¹
ró¿ne formy i s¹ przeznaczone dla ró¿nych grup u¿yt-
kowników.

Zajêcia z zakresu przysposobienia bibliotecznego

Ten rodzaj szkolenia ma na celu przybli¿enie roz-
poczynaj¹cym naukê studentom zasad korzystania
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z Biblioteki. Spotkanie rozpoczyna krótki wyk³ad:
omówienie struktury Biblioteki i rozmieszczenia po-
szczególnych agend, zasad korzystania z katalogu
i zbiorów (rezerwacje materia³ów, rejestracja wypo¿y-
czeñ i zwrotów, limity wypo¿yczeñ, udostêpnianie
zbiorów na miejscu), dostêp do zasobów elektronicz-
nych, komputerów i innych urz¹dzeñ znajduj¹cych siê
w Bibliotece. Nastêpnie uczestnicy szkolenia zostaj¹
podzieleni na kilkuosobowe zespo³y. Ka¿dy zespó³
otrzymuje zadania do wykonania – na przyk³ad samo-
dzielne wyszukanie i zamówienie okreœlonych pozycji
w katalogu komputerowym, zlokalizowanie ró¿nego
rodzaju czytelni, dotarcie do konkretnej ksi¹¿ki. Pod-
czas trwania szkolenia pracownicy pe³ni¹ dy¿ury
w wa¿niejszych miejscach w Bibliotece3, pomagaj¹c
uczestnikom w wykonaniu zadañ. Zwyciêzca – zespó³,
który wykona przydzielone zadania w najkrótszym
czasie – otrzymuje nagrodê g³ówn¹4, pozostali uczest-
nicy – nagrody pocieszenia. Po szkoleniu uczestnicy
wype³niaj¹ krótkie arkusze ewaluacyjne, oceniaj¹c
formê i przydatnoœæ zajêæ.

Zajêcia z przysposobienia bibliotecznego s¹ organi-
zowane w taki sposób od kilku lat (wczeœniej mia³y
formê oprowadzania po Bibliotece). Po zmianie formy
zajêæ na interaktywn¹ pracownicy odnotowali zwiêk-
szone zainteresowanie szkoleniem oraz wzrost liczby
pozytywnych opinii i komentarzy na arkuszach ewalu-
acyjnych. Studenci wysoko oceniaj¹ zadaniowy cha-
rakter szkolenia oraz mo¿liwoœæ natychmiastowego,
praktycznego wykorzystania informacji przedstawio-
nych na wyk³adzie.

Szkolenia z zakresu alfabetyzacji informacyjnej
(information literacy)

1. Kursy internetowe
Kursy online s¹ przeznaczone dla pocz¹tkuj¹cych

u¿ytkowników Biblioteki i maj¹ charakter obligatoryj-
ny5. Ich celem jest zaznajomienie studentów z podsta-
wowymi pojêciami z zakresu informacji naukowej
i metodyki wyszukiwania informacji w sieci (np. co to
jest baza danych, w jaki sposób oceniaæ jakoœæ Ÿróde³
dostêpnych w sieci, jak formu³owaæ s³owa kluczowe,
co to s¹ operatory Boole’a i jak ich u¿ywaæ, w jaki spo-
sób sformu³owaæ zapytanie informacyjne, aby otrzy-

maæ relewantn¹ odpowiedŸ systemu, jak zawêziæ zbiór
otrzymanych wyników itp.). Ponadto podczas kursu
przybli¿a siê uczestnikom zagadnienia zwi¹zane z pra-
wem autorskim (np. co to jest plagiat, w jaki sposób
cytowaæ wykorzystywane Ÿród³a). Szkolenia s¹ dostêp-
ne w sieci wewnêtrznej uczelni po zalogowaniu i maj¹
budowê modu³ow¹. Uczestnik kursu mo¿e „zaliczaæ”
modu³y w dowolnej kolejnoœci. Ka¿dy modu³ koñczy
siê zestawem pytañ kontrolnych, na które u¿ytkownik
musi udzieliæ poprawnej odpowiedzi, aby ukoñczyæ
kurs.

Do dyspozycji u¿ytkowników s¹ nastêpuj¹ce kursy
online:
— Olivia – kurs przeznaczony dla studentów studiów

licencjackich i magisterskich; kurs jest przygoto-
wany w kilku wersjach, uwzglêdniaj¹cych Ÿród³a
dobrane pod k¹tem programów dydaktycznych re-
alizowanych na poszczególnych wydzia³ach;

— PILS – kurs dla doktorantów i pracowników;
— PILOT – kurs dla osób prowadz¹cych badania nau-

kowe.
Wszystkie kursy s¹ posadowione na platformie Black-
board.

2. Warsztaty z zakresu information literacy na
wydzia³ach

Pracownicy Biblioteki prowadz¹ warsztaty w salach
multimedialnych na ró¿nych wydzia³ach uczelni. Har-
monogram tych szkoleñ jest ustalany z w³adzami wy-
dzia³ów na pocz¹tku ka¿dego semestru. Warunkiem
uczestnictwa w warsztatach jest ukoñczenie kursu on-
line. W zale¿noœci od decyzji w³adz wydzia³u warsztaty
maj¹ charakter obligatoryjny lub fakultatywny.

Szkolenia obejmuj¹ przedstawienie Ÿróde³ elektro-
nicznych oferowanych przez Bibliotekê, tematycznie
dobranych do potrzeb ka¿dego z wydzia³ów oraz za-
gadnienia z zakresu prawa autorskiego. Plan szkolenia
zwykle obejmuje:
— wprowadzenie;
— prezentacjê Ÿróde³ elektronicznych dobranych pod

k¹tem wydzia³u;
— æwiczenia praktyczne;
— omówienie wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z

prawem autorskim;
— dyskusjê;
— wnioski;
— wype³nienie ankiet ewaluacyjnych przez uczestni-

ków szkolenia.
Najczêœciej szkolenie jest prowadzone przez dwóch
bibliotekarzy: jedna osoba prowadzi prezentacjê, na-
tomiast druga pomaga przy æwiczeniach praktycz-
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nych, odpowiada na indywidualne pytania u¿ytkowni-
ków.

3. Warsztaty dotycz¹ce poszczególnych baz,
programów komputerowych i umiejêtnoœci

Przez ca³y rok akademicki w Bibliotece prowadzo-
ne s¹ warsztaty szkoleniowe, na których szczegó³owo
prezentuje siê konkretne bazy danych, narzêdzia in-
ternetowe lub wybrane zagadnienia. Ka¿da sesja po-
œwiêcona jest jednemu tematowi. Zajêcia te nie s¹ obo-
wi¹zkowe, a chêtni zapisuj¹ siê na szkolenie online.
Biblioteka Centralna organizuje warsztaty z nastêpu-
j¹cych baz i kolekcji: Compendex, CSA Illumina,
EBSCO, Business Source Complete, IEEE Xplore,
MetaLib, PubMed, Web of Science. Warsztaty obej-
muj¹ równie¿ korzystanie z programu RefWorks (pro-
gram do sporz¹dzania i przechowywania opisów bib-
liograficznych oraz zarz¹dzania bibliografi¹), spo-
rz¹dzanie notatek, inteligentne wykorzystanie interne-
tu. Ka¿da sesja trwa maksymalnie 1 godzinê zegaro-
w¹. W warsztatach mog¹ uczestniczyæ studenci wy-
dzia³ów studiów licencjackich i magisterskich, dokto-
ranci oraz pracownicy.

Szkolenia uzupe³niaj¹ce

Studenci, którzy uczestniczyli w wymienionych
szkoleniach, a mimo to maj¹ trudnoœci w wyszukiwa-
niem literatury i korzystaniem ze Ÿróde³ elektronicz-
nych mog¹ umówiæ siê na szkolenie indywidualne.
Takie szkolenie mo¿e obejmowaæ np. korzystanie ze
wskazanych Ÿróde³ elektronicznych, programów do
zarz¹dzania bibliografi¹: RefWorks, EndNote lub Re-
ference Manager, metodykê prowadzenia poszukiwañ
bibliograficznych na dany temat (w takim przypadku
uczestnik szkolenia wczeœniej informuje bibliotekarza
o temacie poszukiwañ, a bibliotekarz podczas szkole-
nia wskazuje odpowiednie Ÿród³a i uczy, w jaki sposób
efektywnie z nich korzystaæ).

Jako uzupe³nienie prowadzonych szkoleñ pracow-
nicy Biblioteki Centralnej przygotowuj¹ materia³y,
które s¹ udostêpniane online. S¹ to:
— zestawienia Ÿróde³ elektronicznych w uk³adzie

alfabetycznym i tematycznym;
— interaktywne przewodniki z zakresu oferowanych

baz (e-tutorials);
— blogi prowadzone przez bibliotekarzy dla studen-

tów z poszczególnych wydzia³ów. Blogi zawieraj¹
informacje o Ÿród³ach elektronicznych i drukowa-
nych wybranych pod k¹tem wydzia³u, dostêpach
testowych, szkoleniach, nowych nabytkach itp.;

— us³uga „zapytaj swojego bibliotekarza” – mo¿li-
woœæ kontaktu mailowego z pracownikiem Biblio-
teki opiekuj¹cym siê danym wydzia³em lub kate-
dr¹.

Pracownicy Biblioteki analizuj¹ statystyki wykorzysta-
nia baz i zachowania u¿ytkowników podczas prowa-
dzenia wyszukiwañ (np. w katalogu – Biblioteka Cen-
tralna dysponuje programem komputerowym umo¿li-
wiaj¹cym analizê zachowañ u¿ytkowników w tym za-
kresie). Wnioski wyci¹gniête z analiz pozwalaj¹ na
dalsze udoskonalanie i dostosowywanie szkoleñ,
zwrócenie uwagi studentów na pewne zagadnienia
i mo¿liwoœci (np. mo¿liwoœæ u¿ywania terminów blis-
koznacznych, operatorów Boole’a, wyszukiwania z³o-
¿onego).

Wnioski

1. Zajêcia z przysposobienie bibliotecznego dla stu-
dentów Imperial College s¹ prowadzone w formie tra-
dycyjnej (spotkanie w Bibliotece, wyk³ad), ale zosta³y
wzbogacone o czêœæ praktyczn¹. Taka forma szkolenia
jest bardziej stymuluj¹ca i efektywna. Studenci chêt-
niej uczestnicz¹ w zajêciach i wy¿ej je oceniaj¹.

2. Szkolenia dla u¿ytkowników z zakresu informa-
tion literacy prowadzone przez Bibliotekê Centraln¹
Imperial College maj¹ charakter mieszany (blended
learning) i komplementarny. Kurs internetowy umo-
¿liwia naukê w dowolnym miejscu i czasie, a tempo
nauki jest dostosowane do potrzeb u¿ytkownika, który
sam „reguluje” iloœæ czasu, który poœwiêci na ka¿dy
z modu³ów. Obligatoryjne ukoñczenie podstawowego
kursu online przez studentów umo¿liwia przeznacze-
nie wiêkszej iloœci czasu na æwiczenia praktyczne pod-
czas warsztatów, poniewa¿ prowadz¹cy nie musi wy-
jaœniaæ podstawowych zagadnieñ. Dziêki temu szkole-
nie jest efektywniejsze, a warsztaty ciekawsze dla bar-
dziej zaawansowanych u¿ytkowników. Forma trady-
cyjnych warsztatów pozwala na dostosowanie szkole-
nia do potrzeb konkretnej grupy u¿ytkowników.

3. Mimo wprowadzenia szkoleñ internetowych
Biblioteka nie rezygnuje z tradycyjnych warsztatów
oraz kontaktów bibliotekarz-u¿ytkownik. Mo¿na na-
wet stwierdziæ, ¿e nacisk k³adzie siê na rozwijanie tego
rodzaju kontaktów poprzez ofertê szkoleñ indywidual-
nych, prowadzenie blogów, œcis³¹ wspó³pracê bibliote-
karzy z pracownikami wydzia³ów.

4. Oprócz standardowego szkolenia zwi¹zanego z
wykorzystaniem Ÿróde³ elektronicznych, oferowane
przez Bibliotekê kursy i warsztaty dotycz¹ problema-
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tyki przestrzegania prawa autorskiego. Zagadnienie to
jest traktowane na równi z innymi zagadnieniami z za-
kresu information literacy.

5. Szkolenia s¹ oceniane przez u¿ytkowników, któ-
rzy ka¿dorazowo wype³niaj¹ ankiety ewaluacyjne.
Ewaluacja ma na celu zbadanie efektywnoœci szkoleñ,
lepsze dostosowanie ich do bie¿¹cych potrzeb u¿yt-
kowników.

6. Bibliotekarze staraj¹ siê wychodziæ naprzeciw
równie¿ nieuœwiadomionym potrzebom u¿ytkowni-
ków. S³u¿y temu analiza statystyk i zachowañ u¿yt-
kowników podczas prowadzenia poszukiwañ.

7. Z obserwacji prowadzonych w Bibliotece wyni-
ka, ¿e przeszkoleni u¿ytkownicy s¹ w stanie samo-
dzielnie i efektywnie korzystaæ z zasobów elektronicz-
nych. Œwiadczy to o skutecznoœci prowadzonych kur-
sów, które s¹ równie¿ wysoko oceniane przez w³adze
wydzia³ów.

Podsumowanie

Tematyka, czêstotliwoœæ i forma oferowanych przez
biblioteki akademickie szkoleñ jest uzale¿niona za-
równo od zapotrzebowania, jak i od mo¿liwoœci danej
biblioteki. Ze wzglêdu na rosn¹c¹ liczbê dostêpnych
zdalnie Ÿróde³ elektronicznych, ich specjalizacjê, no-
we programy i narzêdzia obs³uguj¹ce bazy danych
oraz fakt, ¿e coraz wiêksza liczba u¿ytkowników ko-
rzysta ze zbiorów elektronicznych bez poœrednictwa
bibliotekarza, wydaje siê, ¿e zapotrzebowanie na tego
rodzaju szkolenia bêdzie wzrastaæ.

Przed bibliotekarzami prowadz¹cymi szkolenia
stoj¹ nowe zadania – w jaki sposób podnieœæ efektyw-
noœæ i atrakcyjnoœæ szkoleñ oraz dostosowaæ je do
zmieniaj¹cych siê potrzeb studentów, w jaki sposób
promowaæ Ÿród³a elektroniczne i samodzielne korzys-
tanie ze zbiorów, a jednoczeœnie utrzymaæ kontakt
z u¿ytkownikami. Dobra organizacja i ciekawa oferta
szkoleñ, maksymalne wykorzystanie czasu przezna-
czonego na zajêcia, rozpoznawanie potrzeb i wycho-
dzenie im naprzeciw wp³ywaj¹ na pozytywne postrze-
ganie biblioteki przez spo³ecznoœæ akademick¹.

Artyku³ powsta³ na podstawie obserwacji i do-
œwiadczeñ nabytych przez autorkê podczas szkolenia
w Bibliotece Centralnej Imperial College oraz materia-
³ów udostêpnionych przez tê Bibliotekê.
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Spo³eczeñstwo informacyjne. Red. J. Papiñ-
ska-Kacperek. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-
we PWN, 2008, 600 s. ISBN 978-83-01-15407-3

Okreœlenie spo³eczeñstwo informacyjne po raz pier-
wszy zosta³o u¿yte przez japoñskiego dziennikarza
Tadao Umesao w roku 1963 w artykule o teorii ewolu-
cji spo³eczeñstwa opartego na technologiach informa-
tycznych. W 1968 r. spopularyzowa³ je w swojej pracy
Introduction to information theory Keinichi Koyama,
opisuj¹c swoje wyobra¿enie nowego rodzaju spo³e-
czeñstwa, a w 1972 roku Yoneji Masuda stworzy³ plan
przeobra¿eñ spo³ecznych, wynikaj¹cych z szybkiego
tempa rozwoju telekomunikacji i technologii informa-
cyjnej. Pisa³ o stworzeniu cywilizacji niewidocznej, na-
zywaj¹c j¹ cywilizacj¹ informacyjn¹.

W literaturze brak jednoznacznej definicji spo³e-
czeñstwa informacyjnego, zapewne ze wzglêdu na
fakt, ¿e tym zagadnieniem zajmuj¹ siê socjologowie,
informatycy, pracownicy informacji, politycy, ekono-
miœci i filozofowie. Ka¿de z tych œrodowisk patrzy na
spo³eczeñstwo informacyjne przez pryzmat swojej
dziedziny, akcentuj¹c ró¿ne cechy dystynktywne tego
pojêcia. Czytaj¹c ksi¹¿kê o spo³eczeñstwie informacyj-
nym, niemal zawsze mo¿na odgadn¹æ proweniencje
autorów, albo – znaj¹c afiliacje autorów – bezb³êdnie
podaæ obszary, na które po³o¿ono szczególny nacisk.
Nie inaczej jest w przypadku publikacji Spo³eczeñstwo
informacyjne pod redakcj¹ J. Papiñskiej-Kacperek, na-
pisanej w sumie przez 11 autorów, pracowników Ka-
tedry Informatyki Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersyte-
tu £ódzkiego. Afiliacja autorów pozwala domyœliæ siê,
¿e zaakcentowano g³ównie kwestie informatyczne
i ekonomiczne.

Ksi¹¿ka licz¹ca 600 stron sk³ada siê z przedmowy,
dziewiêciu rozdzia³ów, do których do³¹czono spisy
bibliograficzne, zakoñczenia, indeksu skrótów, indek-
su nazwisk i skorowidza. Rozdzia³ pierwszy zatytu³o-

wany Nowa epoka – spo³e-
czeñstwo informacyjne
rozpoczyna siê przytocze-
niem s³ów Martina Ban-
gemanna z jego raportu
o europejskim spo³eczeñ-
stwie informacyjnym:
„Pierwsze kraje, które
wkrocz¹ do spo³eczeñ-
stwa informacyjnego, uzy-
skaj¹ najwiêksze korzyœ-
ci. One ustal¹ porz¹dek
rzeczy dla wszystkich,
którzy pójd¹ w ich œlady.”

Cytat w pe³ni oddaje wagê powstaj¹cej nowej struktu-
ry spo³eczno-ekonomicznej, jakim jest spo³eczeñstwo
informacyjne. Autorzy rozpoczêli g³ówn¹ czêœæ tego
rozdzia³u informacj¹ o ustanowieniu przez ONZ Œwia-
towego Dnia Spo³eczeñstwa Informacyjnego, który jest
obchodzony 17 maja ka¿dego roku.

Podrozdzia³ 1.1. to historia spo³eczeñstwa infor-
macyjnego, którego idea zaczê³a siê tworzyæ po za-
koñczenia II wojny œwiatowej, kiedy to bardziej dos-
trze¿ono rolê informacji nie tylko w polityce, ale
tak¿e w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym, czemu
w 1945 roku da³ wyraz Fredrich von Hayek w „The
use of knowledge in society”, traktuj¹c informacjê
jako dobro materialne.

Kolejne podrozdzia³y przedstawiaj¹ definicje spo-
³eczeñstwa informacyjnego (SI) oraz wp³yw technolo-
gii na rozwój spo³eczny i gospodarczy. Podrozdzia³ 1.4.
zosta³ poœwiêcony kluczowym czynnikom rozwoju
spo³ecznego i gospodarczego w SI. Autorzy powo³uj¹c
siê na raport Digital Opportunity Initiative: Creating a
Development Dynamic, Final Report of the Digital Op-
portunity Initiative (July 2001) zaliczyli do nich: lu-
dzi, prawo, technikê, warunki funkcjonowania przed-
siêbiorstw oraz zasoby informacyjne. Ostatnie podroz-
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dzia³y rozdzia³u pierwszego to krótka charakterystyka
g³ównych dokumentów dotycz¹cych SI, z podzia³em
na dokumenty amerykañskie, europejskie oraz pol-
skie. W trzech tabelach zaprezentowano równie¿
wskaŸniki realizacji planów wdra¿ania strategii two-
rzenia SI: wskaŸniki planu Europa+, wskaŸniki planu
Europa 2005 oraz wskaŸniki z drugiego rocznego
sprawozdania i2010. Rozdzia³ pierwszy koñczy siê
spisem bibliograficznym zawieraj¹cym 33 pozycje.

Na 24 stronach rozdzia³u drugiego przedstawiono
historiê rozwoju urz¹dzeñ/narzêdzi licz¹cych, po-
cz¹wszy od palców u r¹k, kamieni i muszelek, a skoñ-
czywszy na nanokomputerach. Bibliografia do tego
rozdzia³u liczy 54 pozycje.

Kolejny, 137 stronicowy rozdzia³ to kontynuacja te-
matyki komputerowej, skupiona wokó³ oprogramowa-
nia i sieci komputerowych. Czytelnik dowie siê o ro-
dzajach oprogramowania, w tym o ró¿nych typach li-
cencji, m.in. copyleft, a tak¿e pozna topologiê i stan-
dardy sieci, w tym sieci bezprzewodowych, budowê
skrêtki dwu¿y³owej i jej 7 kategorii oraz budowê wie-
lomodowych kabli œwiat³owodowych. Opisy kabli zos-
ta³y zilustrowane rysunkami. Szczegó³owe opisy ró¿-
nych zagadnieñ technicznych oraz rysunki i schematy
towarzysz¹ nam przez 100 kolejnych stron. Celowo
wspomnia³em o skrêtce dwu¿y³owej i jej 7 katego-
riach, aby pokazaæ, ¿e taki stopieñ szczegó³owoœci
omawiania tego zagadnienia wydaje siê ca³kowicie
nieuzasadniony. Czytelnik, który jest zainteresowany
spo³eczeñstwem informacyjnym, raczej nie bêdzie
szuka³ w tego typu publikacji instrukcji ³¹czenia kabli
w sieci czy standardów ITU-T transmisji modemowej.
Wiele osób bez zainteresowañ technicznych chcia³oby
byæ mo¿e zupe³nie pomin¹æ ten rozdzia³, ale znalaz³y
siê w nim zagadnienia dotycz¹ce digitalizacji treœci
i praktycznych zastosowañ nowych technologii, o któ-
rych warto poczytaæ. Literatura przedmiotu do tego
rozdzia³u obejmuje 82 pozycje.

Rozdzia³ czwarty zatytu³owany jest Rozwój infra-
struktury spo³eczeñstwa informacyjnego. Na szczêœcie
autorzy nie zag³êbili siê w szczegó³y techniczne,
utrudniaj¹ce uchwycenie istoty SI. Infrastruktura SI
jest tutaj rozumiana nie tylko jako urz¹dzenia zapew-
niaj¹ce dostêp np. do Internetu, ale równie¿ infra-
struktura informacyjna, czyli wszystkie us³ugi, jakie
mog¹ byæ œwiadczone z wykorzystaniem nowych tech-
nologii. Do nowych technologii zaliczono: telefoniê,
komputery, Internet oraz telewizjê cyfrow¹. Dostrze¿o-
no tak¿e kwestie prawne, które towarzysz¹ rozwojowi
i stosowaniu nowych technologii, m.in. bezpieczeñ-

stwo danych i ochronê w³asnoœci intelektualnej. Bib-
liografia tego rozdzia³u liczy 28 pozycji.

Rozdzia³ pi¹ty – Bezpieczeñstwo w sieci. Niestety,
wiêkszoœæ ze 120 stron poœwiêconych temu zagadnie-
niu przypomina wyk³ady z informatyki na uczelniach
technicznych i sprawia, ¿e wielu czytelników mo¿e
dojœæ do b³êdnego wniosku, ¿e spo³eczeñstwo infor-
macyjne ogranicza siê do komputerów, sieci i oprogra-
mowania. Z tego rozdzia³u dowiemy siê o b³êdach
w oprogramowaniu, programach destrukcyjnych, wi-
rusach mobilnych, spamie, sniffingu, zarz¹dzaniu ry-
zykiem, zabezpieczeniach fizycznych stacji roboczych,
a nawet zobaczymy zrzut ekranowy programu setup,
umo¿liwiaj¹cego konfiguracjê BIOS-u, oraz oznacze-
nia przycisków na klawiaturze, które pozwalaj¹ ten
setup uruchomiæ. Z pewnoœci¹ informacja, ¿e tymi
klawiszami s¹ Delete, F1, F10 lub F12 jest niezmier-
nie wa¿na dla osób zainteresowanych spo³eczeñstwem
informacyjnym. W dalszej czêœci rozdzia³u mo¿na
przeczytaæ o bezpieczeñstwie fizycznym serwerów,
urz¹dzeñ sieciowych, kopii zapasowych, drukarek sie-
ciowych oraz urz¹dzeñ mobilnych. Kolejne strony zos-
ta³y poœwiêcone uwierzytelnianiu (has³a, identyfikato-
ry, biometryka), zaporom sieciowym (firewalls), kryp-
tograficznej ochronie danych (historia algorytmów
szyfruj¹cych, szyfry symetryczne i asymetryczne), szy-
frowaniu i ochronie transmisji, urz¹dzeniom do two-
rzenia kopii bezpieczeñstwa, bezpieczeñstwu serwe-
rów i stacji roboczych oraz systemowi GSM i UMTS.
Rozdzia³, przeznaczony raczej dla w¹skiego grona czy-
telników, koñczy siê bibliografi¹ zawieraj¹c¹ 59 po-
zycji.

Rozdzia³ szósty skupia siê na humanistycznych as-
pektach spo³eczeñstwa informacyjnego i zatytu³owany
jest Inwestowanie w ludzi i ich umiejêtnoœci. Rozpoczyna
siê od przytoczenia definicji danych, informacji, wiedzy
i m¹droœci. Dwustronicowy podrozdzia³ o zarz¹dzaniu
wiedz¹ w organizacji ogranicza siê do kilku wypunkto-
wañ strategicznych elementów implikuj¹cych koniecz-
noœæ zarz¹dzania wiedz¹, kluczowych zagadnieñ wp³y-
waj¹cych na cele zarz¹dzania wiedz¹, wymaganych
dzia³añ, faz i kategorii zarz¹dzania wiedz¹. Podrozdzia³
6.2 obejmuje wa¿ny element SI jakim jest edukacja.
Wspomniano o standardach nauczania, nowych przed-
miotach, wykorzystaniu multimediów i Internetu w dy-
daktyce, organizacji systemu nauczania oraz intensyw-
nie rozwijaj¹cemu siê nauczaniu na odleg³oœæ, a tak¿e
kszta³ceniu ustawicznemu (lifelong learning). Nie za-
brak³o informacji o programach TEMPUS, Sokrates,
Lifelong Learning Programme czy Europass. Oprócz
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edukacji innym konstytutywnym elementem SI jest pra-
ca zawodowa. Szczególny nacisk zosta³ po³o¿ony na po-
wszechn¹ umiejêtnoœæ wykorzystywania w pracy tech-
nologii informacyjnej, zmiany w strukturze zawodów,
elastycznoœæ i mobilnoœæ zatrudnienia oraz telepracê.
Uwa¿am, ¿e jest to jeden z ciekawszych rozdzia³ów tej
publikacji, poniewa¿ ukazuje wieloaspektowoœæ pojêcia
SI, którego nie zawê¿ono wy³¹cznie do kwestii technolo-
gicznych. Do rozdzia³u do³¹czono bibliografiê obejmu-
j¹c¹ 60 pozycji.

Rozdzia³ siódmy prezentuje z³o¿one zagadnienie
gospodarki elektronicznej. Jest w nim mowa o szan-
sach, zagro¿eniach i specyfice dzia³alnoœci w e-gospo-
darce, e-biznesie, prawnych aspektach umów elektro-
nicznych, transakcjach i sposobach p³atnoœci, handlu
elektronicznym (dowiemy siê m.in., jak za³o¿yæ sklep
internetowy), aukcjach, bankowoœci elektronicznej,
wirtualnych biurach maklerskich i ubezpieczycielach,
a tak¿e o promocji w Internecie. Wyjaœniono szereg
angielskich terminów z zakresu reklamy internetowej,
np. brandmark, eyeblaster, interstitial, superstitial, in-
termercial, toplayer. To drugi udany rozdzia³ w ksi¹¿-
ce, prezentuj¹cy kolejny filar SI, jakim jest gospodarka
oparta na wiedzy. Wykorzystano w nim 57 publikacji.

Rozdzia³ ósmy – Organizacja wirtualna. Opisuje
now¹ formê dzia³alnoœci organizacji w wirtualnym
œwiecie, rozpoczynaj¹c od etymologii s³owa wirtual-
noœæ, sposobów postrzegania tego zjawiska i definicji
organizacji wirtualnej. W dalszej czêœci rozdzia³u za-
poznamy siê z klasyczn¹ analiz¹ SWOT organizacji
wirtualnej. Do jej mocnych stron nale¿¹ m.in.: wysoka
elastycznoœæ dzia³ania, szybkoœæ realizacji transakcji,
obni¿enie kosztów, ograniczenie do minimum prawnej
obs³ugi transakcji. Do s³abych stron nale¿¹ m.in.:
mo¿liwoœæ w³¹czenia siê do organizacji firm niekom-
petentnych, koniecznoœæ posiadania technologii infor-
macyjnej, mo¿liwoœæ szybkiego rozpadu organizacji
i brak wzorców postêpowania. Szanse to m.in.: ros-
n¹ce zyski, globalizacja dzia³alnoœci, skrócenie czasu
wprowadzania produktu na rynek, mo¿liwoœæ zastoso-
wania najnowoczeœniejszych technik i metod za-
rz¹dzania. Zagro¿enia to np.: niewydolnoœæ urz¹dzeñ
komputerowych nieprzystosowanych jeszcze do mul-
timedialnych transakcji, brak niektórych uregulowañ
prawnych, problem z optymalnym wykorzystaniem
zasobów, odmiennoœæ kultury organizacyjnej. W pod-
rozdziale drugim zawarto opis technologii informa-
tycznych, wykorzystywanych w wirtualnej dzia³alnoœ-
ci gospodarczej. Krótko omówiono systemy baz da-
nych, podaj¹c fragment diagramu relacyjnej bazy

danych oraz przyk³adowe zapytanie w jêzyku SQL,
systemy pracy grupowej, systemy informowania kie-
rownictwa, systemy wspieraj¹ce controlling, elektro-
niczn¹ wymianê dokumentów, portale internetowe
i korporacyjne, systemy zarz¹dzania treœci¹, tele- i wi-
deokonferencje, systemy klasy MRP (planowanie po-
trzeb materia³owych), systemy ERP (planowanie zaso-
bów przedsiêbiorstwa), systemy SCM (zarz¹dzanie
³añcuchem dostaw), systemy wspomagania podejmo-
wania decyzji, systemy inteligentnego wyszukiwania
informacji, systemy zarz¹dzania wiedz¹, systemy
CRM (zarz¹dzanie relacjami z klientem), systemy ILM
(zarz¹dzanie cyklem ¿ycia informacji) oraz systemy
WFMS (zarz¹dzanie przep³ywem pracy). Rozdzia³
mo¿e okazaæ siê szczególnie interesuj¹cy dla osób,
które nie maj¹ do czynienia z organizacjami (bizne-
sem) i chcia³yby ogólnie poznaæ mo¿liwoœci wykorzys-
tania nowoczesnych technologii w tym œrodowisku, w
którym wyraŸnie widaæ po³¹czenie techniki z aspekta-
mi ludzkimi, jak np. w przypadku systemów zarz¹dza-
nia relacjami z klientem czy systemów wspomagania
decyzji. Wiêcej na ten temat mo¿na dowiedzieæ siê
czytaj¹c publikacje z do³¹czonego spisu bibliograficz-
nego, licz¹cego 85 pozycji.

Ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki omawia zagadnienie, które
dotyczy niemal wszystkich pe³noletnich cz³onków
spo³eczeñstwa informacyjnego. Wczeœniej czy póŸniej
ka¿dy obywatel bêdzie chcia³ lub musia³ za³atwiæ ja-
k¹œ sprawê w którymœ z urzêdów, które s³yn¹ z d³u-
gich kolejek. Aby przyspieszyæ i u³atwiæ procedury
administracyjne, stworzono koncepcjê e-government,
czyli nowego podejœcia poprawiaj¹cego jakoœæ za-
rz¹dzania administracj¹ publiczn¹ z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii informacyjno-komunika-
cyjnych, obejmuj¹cego tak¿e zmiany organizacyjne
w strukturze s³u¿b publicznych. Autorzy tej czêœci
publikacji skupili siê na internetowej wspó³pracy miê-
dzy w³adzami samorz¹dowymi a obywatelami, uzyski-
waniu e-to¿samoœci (podpis elektroniczny, elektro-
niczny dowód to¿samoœci, elektroniczny paszport)
oraz uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych
i organizacyjnych. Zosta³ równie¿ przedstawiony Plan
Informatyzacji Pañstwa na lata 2007-2010, precyzu-
j¹cy m.in. trzy priorytety i cele informatyzacji pañstwa:
1. Przekszta³cenie Polski w pañstwo nowoczesne i

przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodar-
czych.

2. Racjonalizacja wydatków administracji publicznej
zwi¹zanych z jej informatyzacj¹ i rozwojem spo³e-
czeñstwa informacyjnego.
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3. Neutralnoœæ technologiczna rozwi¹zañ informa-
tycznych wykorzystywanych w procesie informa-
tyzacji administracji publicznej.

Aby móc skutecznie wdro¿yæ wspomniany plan infor-
matyzacji, nale¿a³o opracowaæ odpowiednie projekty,
które autorzy przedstawili w osobnym podrozdziale,
opisuj¹c w sumie 28 sektorowych lub ponadsektoro-
wych inicjatyw. Ostatnie strony rozdzia³u koñcz¹cego
recenzowan¹ publikacjê wykorzystano do przedsta-
wienia oceny jakoœci polskich e-us³ug na tle innych
krajów (Polska w roku 2006 w rankingu e-readiness
obejmuj¹cego 68 krajów zajê³a 34 pozycjê, a w roku
2008 miejsce 41) oraz przysz³oœci e-administracji
w Polsce. Bibliografia tego rozdzia³u liczy 48 pozycji.

Do kogo adresowana jest ksi¹¿ka? OdpowiedŸ na
to pytanie autorzy umieœcili na ok³adce: Publikacja
jest adresowana do studentów zarz¹dzania i ekonomii
oraz do osób chc¹cych dowiedzieæ siê wiêcej na tematy
zwi¹zane z now¹ formacj¹ spo³eczno ekonomiczn¹.
Mo¿e byæ zarówno podrêcznikiem, jak i poradnikiem
dla kadry mened¿erskiej zainteresowanej nowymi
technologiami informacyjnymi i ich bezpieczeñstwem.
Autorzy wskazuj¹ te¿ adresatów w przedmowie, pi-
sz¹c, ¿e chcieliby, aby ksi¹¿ka by³a nie tylko podrêcz-
nikiem dla studentów, ale równie¿ Ÿród³em inspiracji
dla wszystkich zainteresowanych nowymi zjawiskami
spo³ecznymi spowodowanymi wejœciem nowych tech-
nologii w ¿ycie codzienne. W publikacji poruszono
szerokie spektrum zagadnieñ i wiele osób, jeœli nawet
nie zainteresuje siê ca³oœci¹, to znajdzie pojedyncze
rozdzia³y, z których bêdzie mog³o czerpaæ wiedzê na
wybrany temat. Czytelnicy, którzy s¹ mniej zaintereso-
wani kwestiami technicznymi, mog¹ mieæ pretensje do
autorów, ¿e ten aspekt tak wyraŸnie zdominowa³ pub-

likacjê, stanowi¹c ok. 1/3 jej objêtoœci. Bez w¹tpienia
technologia informacyjna jest podstaw¹ spo³eczeñ-
stwa informacyjnego, bez której to spo³eczeñstwo nig-
dy nie mog³oby zaistnieæ. Mo¿na by³oby nawet zgodziæ
siê, ¿e stanowi ona 1/3 struktury SI, ale na pewno nie
mo¿na jej omawiaæ na takim poziomie szczegó³owoœci,
jak wspomniana wczeœniej budowa kabla czy korzys-
tanie z BIOS-u. Powód zachwiania proporcji objêtoœci
i szczegó³owoœci poszczególnych rozdzia³ów jest oczy-
wisty – autorzy s¹ specjalistami w dziedzinie informa-
tyki, wiêc nic dziwnego, ¿e tyle miejsca poœwiêcili
przedmiotowi swojej specjalizacji. Szkoda jednak, ¿e
pominêli kilka wa¿nych kwestii dotycz¹cych spo³e-
czeñstwa informacyjnego. Nie dowiemy siê prawie nic
na temat komunikacji spo³ecznej, elektronicznej de-
mokracji, globalizacji czy problemów kulturowych i
etycznych zwi¹zanych z tworzeniem siê SI. Myœlê, ¿e
warto by³oby poruszyæ te zagadnienia, zmniejszaj¹c
objêtoœæ tematów informatycznych.

Pomimo kilku krytycznych uwag, recenzowana
publikacja zas³uguje na pochwa³ê ze wzglêdu na fakt,
¿e na rynku wydawniczym jest to jedna z nielicznych
pozycji, której autorzy podjêli próbê ca³oœciowego
przedstawienia tak rozleg³ego obszaru badawczego,
dla którego niezmiernie trudno jest okreœliæ zakres te-
matyczny ze wzglêdu na jego interdyscyplinarny i wie-
loaspektowy charakter. Mo¿e autorzy opracuj¹ drugie
wydanie, w którym po³o¿¹ równomierny nacisk na
omawiane kwestie i poszerz¹ treœæ o zagadnienia, któ-
re nie znalaz³y miejsca w obecnym wydaniu.

Dr Jacek TOMASZCZYK
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Œl¹ski, KATOWICE
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