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PROBLEMY – BADANIA – PRZEGL¥DY

Veslava OSIÑSKA

Uniwersytet Miko³aja Kopernika, TORUÑ

Visual mining czyli eksploracja informacji za pomoc¹
graficznych reprezentacji

Visual mining czyli eksploracja informacji
za pomoc¹ graficznych reprezentacji

W odpowiedzi na zalew informacji, w szczególnoœci medialnej, u¿ytkownicy chêtnie pre-
feruj¹ jej formy wizualne ze wzglêdu na w³aœciwoœci percepcyjne i analityczne. Trudno
o systematykê technik wizualizacyjnych, których zró¿nicowanie wynika z faktu, ¿e ta
metodologia maj¹ca korzenie w naukach komputerowych wykszta³ci³a siê z wielu kie-
runków badawczych, m.in.: analiza danych, statystyka, data mining, grafika kompute-
rowa, interakcja cz³owiek-komputer, kognitywistyka itp. Na rozwój wizualizacji wp³ynê-
³y wzrost mocy obliczeniowej komputerów, w³¹czaj¹c najnowsze rozwi¹zania wydajnych
kart graficznych oraz nieliniowy przyrost zasobów sieciowych wolnego dostêpu. W arty-
kule przedstawione s¹ wyniki wieloaspektowych analiz zbioru dokumentów na podsta-
wie wizualizacji metadanych. Autorka pokazuje, jak zastosowanie metod wizualnych
dostarcza nowych perspektyw w analizie i interpretacji danych naukowych, jak mapy
wizualizacyjne wspomagaj¹ eksploracjê, jak równie¿ wyszukiwanie badanych dokumen-
tów. Zaprojektowany odpowiednio interfejs aplikacji zapewnia sprzê¿enie zwrotne, co
umo¿liwia u¿ytkownikowi sterowanie procesem wizualizacji.

Visual mining as data exploration using visualization maps. Currently users prefer
visual information in order to deal with the flood of information, particularly regarding to
medial communication. Visual form of data has to facilitate their perception and analysis. It
is difficult to classify of information visualization and visual data mining techniques because
it evolved from interdisciplinarity. Having roots in computer science, visualization overlaps
with data analysis, data mining, statistics, computer graphics, human-computer interaction,
cognitive science. Recent achievements in information science and computer science together
with the increased availability of digital scholarly data and computing resources accelerate
visualization development. In this paper the results of multifaceted visual analysis by means
of metadata mapping are presented. The author exemplifies the potential of visual analysis,
especially in data exploration and retrieval. Application’s interface allows to realize feed-
back with user and thus control the visualization process.

Wstêp

Problem powszechnego nadmiaru informacji jest
znany i dyskutowany w ró¿nych œrodowiskach: nau-

kowych, in¿ynierskich, biznesowych, dziennikarskich,
literackich oraz licznych forach internetowych. Jak so-
bie zatem radzimy w praktyce? Przyzwyczailiœmy siê,
¿e w naszej ocenie Ÿród³a sieciowe wymagaj¹ porów-
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nania, zestawienia, weryfikacji i ostatecznie odfiltro-
wania lub odrzucenia. Mo¿na okreœliæ tak¹ kolejnoœæ
zachowañ, jako naturaln¹ – u¿ytkownicy sami przy-
stosowuj¹ siê do aktualnego stanu rozwoju Internetu.
Wed³ug przewidywañ naukowców, m.in. twórcy us³u-
gi World Wide Web Tima Bernersa Lee, taki stan
nieuporz¹dkowania mia³ trwaæ do 2010 roku1, po któ-
rym sieæ mia³a ewoluowaæ do sieci typowo semantycz-
nej [1, 2].

Na p³aszczyŸnie teoretycznej powstaj¹ ró¿ne kon-
cepcje i szko³y, stawiaj¹ce sobie za cel szybkie wydo-
bycie relewantnych danych ze strumienia informacji.
Istniej¹ metody wykorzystuj¹ce idee sieci semantycz-
nych, strukturalizowanych zasobów sieciowych oraz
serwisy kontrolowanej jakoœci (subject gateways). S¹
one wyraŸnie uzale¿nione od stanu rozwoju technolo-
gii sieciowych. Inne podejœcie do tego problemu polega
na edukacji szerokiego grona u¿ytkowników sieci po-
legaj¹ce na w³aœciwym zastosowaniu technologii
i kontroli edytorskiej w systemach wyszukiwawczych.
Specjaliœci informacji, zarówno teoretycy jak i prakty-
cy, posiadaj¹cy doœwiadczenie w obs³udze zasobów
bibliologicznych i bibliotecznych, proponuj¹ rozwi¹za-
nia oparte na odpowiednich dla danej problematyki
modelach zarz¹dzania informacj¹ i wiedz¹. Zak³ada-
j¹c, ¿e uda siê w ten sposób uporz¹dkowaæ Internet,
czytelnoœæ posegregowanej i pogrupowanej informacji
prawdopodobnie pozostanie równoleg³ym problemem
do rozwi¹zania.

Ogrom informacji obserwujemy nie tylko w prze-
strzeni sieciowej. Zalewaj¹ (czasownik ten jest najlep-
sz¹ metafor¹ prze³adowania informacj¹) nas strumie-
nie danych, produkowane codziennie przez systemy
medialne. Przemys³ wydawniczy, który zawdziêcza
swój szybki rozwój technologiom DTP, technologiom
sieciowym i dostêpnoœci elektronicznych czytników
od dekady generuje ponad milion ksi¹¿ek rocznie. Dla
porównania: w ca³ym XX wieku szacunkowa ogólno-
œwiatowa iloœæ wydanych ksi¹¿ek wynios³a 8 mln.
Wzrost produkcji piœmienniczej jest szczególnie zau-
wa¿alny we wspó³czesnej nauce. Jeœli w 1950 roku
wydawano na œwiecie 100 czasopism naukowych, to
dzisiaj ta liczba przekroczy³a jeden milion [4, s 10].
Gwa³townie rozrastaj¹ siê równie¿ globalne specjalis-
tyczne bazy danych, indeksuj¹ce coraz wiêksze zasoby
piœmiennictwa naukowego.

Takie zestawienia wielkoskalowych danych statys-
tycznych, szczególnie w odniesieniu do dynamicznych
zmian, wymagaj¹ prezentacji w postaci wykresów
i map. Tabelaryczna forma, z punktu widzenia odbior-

cy, w przypadku porównania obszernego zbioru du-
¿ych wartoœci liczbowych jest nieergonomiczna. Za-
gadnienie wydajnoœci sposobów prezentacji informacji
nale¿y do obszaru badañ nad ludzk¹ percepcj¹ i zro-
zumieniem (perception and cognition)2 wzorców wizu-
alnych – temat ten jest rozwijany poni¿ej.

Wizualizacja i wizualna analiza danych

W u¿ytkowaniu du¿ych baz danych metody wizu-
alne mog¹ w widoczny sposób wp³ywaæ na ich zrozu-
mienie i interpretacjê. Generalnie struktury tabela-
ryczne (np. bazy danych) s³u¿¹ do tego, aby dane
przedstawiæ wieloaspektowo: w³aœciwoœci danych –
rekordów w tabeli – opisywane s¹ pomoc¹ wielu pól.
W przeniesieniu wartoœci tych pól na p³aszczyznê re-
prezentacji ekranu lub wydruku przeszkadza w³aœnie
ta nadmiarowa iloœæ w³aœciwoœci. Jednym z rozwi¹zañ
mo¿e byæ matematyczne „rozci¹gniêcie” przestrzeni
reprezentacji i uzyskanie w wyniku przestrzeni hiper-
bolicznej. Przy w³¹czeniu mechanizmów powiêksza-
nia (zooming), mo¿liwe jest stosowanie klasycznej
techniki wizualnej analizy – focus plus context3.

W nauce wizualizacja informacji (w literaturze
czêsto u¿ywa siê te¿ terminu Infoviz) utorowa³a œcie¿-
kê od koñca lat 80-tych. Pojêcie to zdefiniowano
w pracy trzech autorów Reading in Information Visua-
lization: Using Vision to Think [10, s. 7-25]. Wizuali-
zacjê informacji wyodrêbnili oni na tle innych zastoso-
wañ wizualizacji jako metodologiê naukow¹ i prak-
tyczn¹ dotycz¹c¹ analizy danych abstrakcyjnych.
W odró¿nienie od wizualizacji naukowej, która zaj-
muje siê zjawiskami naturalnymi i procesami fizycz-
nymi, zarówno na zewn¹trz, tak i wewn¹trz cz³owieka,
obiekty badañ Infoviz maj¹ naturê czysto abstrakcyj-
n¹: na przyk³ad dane statystyczne, charakterystyki ru-
chu sieciowego, notowania gie³dowe itp. Zgodnie z t¹
definicj¹ dotycz¹ one bardziej procesów i zachowañ
jakoœciowych, ni¿ iloœciowych. W Infoviz konieczne
jest zastosowanie wizualnej reprezentacji zamiast
reprezentacji liczbowo-tekstowej. Kolejn¹ niezbêdn¹
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1 W 2008 roku Tim Berners Lee w swoim wyst¹pieniu na konferencji TED
2009 og³osi³, ¿e „Web semantyczny ju¿ nadchodzi”.
2 W angielskojêzycznej literaturze fachowej te dwa pojêcia wystêpuj¹ nie-
roz³¹cznie przy omawianiu procesów kognitywnych i przetwarzania wizu-
alnego (Vision) [30].
3 Focus plus context – zasada projektowania interfejsu wizualizacyjnego,
który umo¿liwia równolegle: widok ca³oœci rozk³adu danych oraz ich
szczegó³ów np. w powiêkszonym oknie [14].



cech¹ wizualizacji informacji jest w³aœciwe wykorzys-
tanie ludzkiej percepcji. Poza tym aplikacje do zasto-
sowañ wizualnych musz¹ zapewniaæ dwustronn¹ in-
terakcjê z u¿ytkownikiem, aby móg³ on dobieraæ naj-
bardziej pasuj¹ce do danego zadania charakterystyki
uk³adów graficznych: zagêszczenie, powiêkszenie, ko-
lorystykê, ostroœæ glifów, oznakowanie i grupowanie
badanych obiektów.

W wykszta³ceniu pojêcia wizualizacji pomo¿e roz-
budowana definicja wskazuj¹ca, i¿ nie jest to jedynie
odtwarzanie danych, ale równie¿ wspomaganie ich
zrozumienia i interpretacji [13, s. 1-9]. W wizualizacji
informacji wielu badaczy widzia³o narzêdzie nie tylko
do analizy ale tak¿e do uruchomienia potencja³u
wnioskuj¹co-poznawczego, wymuszaj¹cego zdobycie
wiedzy o wzajemnych relacjach i podobieñstwach
grup danych [tam¿e, s. 9]. Jednoczeœnie interakcja
wizualizacji zapewnia metaforyczn¹ komunikacjê idei.

Wed³ug Edwarda Tufie – autora klasycznego pod-
rêcznika: The Visual Display of Quantitative Informa-
tion, gdzie zosta³y okreœlone zasady projektowania
dobrego interfejsu wizualizacyjnego, wy³¹cznie w ob-
razach, a nie w liczbach znajdziemy najefektywniejszy
sposób opisu, analizy i zestawieñ du¿ych zbiorów da-
nych iloœciowych [29, s. 12-35]. Nale¿y wizualizacjê
potraktowaæ jako alternatywê dla rozbudowanych ta-
bel, które komunikuj¹ odseparowane ci¹gi liczbowe.
W analizie pojedynczych wartoœci tabela jest pomoc-
na, lecz we wnioskowaniu, kiedy potrzeba wykrycia
trendów, relacji, dynamiki i wzorców, ju¿ nie wystar-
cza.

Techniki wizualizacji wykorzystywano w nauce ju¿
du¿o wczeœniej. Zastosowano je w ramach eksplora-
cyjnej analizy danych, któr¹ po raz pierwszy okreœli³
i rozwin¹³ amerykañski statystyk John Tukey w 1977
roku Exploratory Data Analysis. Eksploracja danych
(dataminig4), mo¿liwa dziêki rozwojowi systemów
komputerowych, jako jeden z etapów praktycznego
odkrywania wiedzy o danych, s³u¿y do wynajdywania
ukrytych zale¿noœci, podobieñstw i trendów w gru-
pach danych przy wykorzystaniu du¿ych repozytoriów
i hurtowni danych (warehouse). Metody obliczeniowe
eksploracyjnej analizy danych obejmuj¹ zarówno
proste statystyki opisowe, jak i bardziej zaawansowa-
ne, wywodz¹ce siê z obszaru badañ nad sztuczn¹ inte-
ligencj¹.

W sposób naturalny wizualizacja za pomoc¹ wy-
kresów i map sta³a siê jednym z podstawowych roz-

wi¹zañ nowoczesnego datamining, charakteryzuj¹ce-
go siê interfejsem przyjaznym dla specjalistów, anali-
tyków, maklerów biznesowych oraz u¿ytkowników
„inteligentnego oprogramowania” na rozmaitych po-
ziomach. J. Tukey pierwszy dostrzeg³ i podkreœli³ zna-
czenie wizualizacji w eksploracyjnej analizie danych
masowych [13, s. 15]. Cytuj¹c znane chiñskie przys³o-
wie „obraz wart jest tysi¹ca s³ów”, doda³, ¿e graficzne
reprezentacje s¹ wyj¹tkowo wydajne w szybkim prze-
kazywaniu du¿ych iloœci ró¿norodnej informacji nu-
merycznej [tam¿e, s. 16; 30, s. 353]. Informacje te po-
mimo kompleksowej natury, z za³o¿enia s¹ komuniko-
wane w sposób czytelny i efektywny. Niezbêdna jest tu
wiedza o zdolnoœciach ludzkiego mózgu w odczytywa-
niu ukrytych wzorców.

Analiza wieloaspektowych baz danych w pierw-
szym przybli¿eniu powinna zatem wykorzystywaæ na-
rzêdzia wizualizacyjne. W przypadku u¿ytkowania
rozbudowanych baz danych du¿y rozmiar, z³o¿onoœæ
i koniecznoœæ ci¹g³ej aktualizacji wymagaj¹ zastoso-
wania wydajnych metod analitycznych. Wtedy u¿ycie
wizualizacji, jest metod¹ z wyboru.

Percepcja wzrokowa a zrozumienie

Dlatego wiêc naukowcy, wykorzystuj¹cy wizualiza-
cjê winni równie¿ zainteresowaæ siê ludzk¹ percepcj¹.
W postrzeganiu obrazów wydawa³oby siê, ¿e udzia³
bierze przede wszystkim jeden ze zmys³ów, anga¿uj¹c
do tego narz¹d wzroku, a przetwarzanie informacji
zachodzi dopiero po dotarciu sygna³u do kory wzroko-
wej. Jeœli natomiast przyjrzymy siê, jak jest zbudowa-
na siatkówka ludzkiego oka, to odkryjemy, ¿e obraz
jest analizowany ju¿ na etapie postrzegania – percep-
cji. Siatkówka to sk³adaj¹ca siê z kilku warstw komó-
rek nerwowych tkanka, pokrywaj¹ca wklês³¹ wew-
nêtrzn¹ powierzchniê oka. Jej funkcja polega na prze-
kszta³ceniu wpadaj¹cego do oka œwiat³a w impulsy
elektryczne przekazuj¹ce informacje do kory wzroko-
wej w mózgu. W siatkówce oka u³o¿one s¹ trzy osobne
warstwy receptorów; z³o¿onoœæ tê uzupe³nia piêæ ro-
dzajów komórek: prêciki, czopki, komórki zwojowe,
amakrynowe i horyzontalne [30, s. 53]. Ka¿da war-
stwa i ka¿dy typ komórek s¹ odpowiedzialne za sk³a-
dowe ludzkiego widzenia, takie jak kontrast, krawê-
dzie, jasnoœæ, korelacje barwne itp. oraz za przesy³anie
informacji na zewn¹trz oka (czyli do mózgu). Taka
„specjalizacja zadañ” umo¿liwia niezale¿ny, szybki
przekaz impulsów w g³¹b mózgu i równoleg³e prze-
twarzanie informacji o obrazach. Odpowiedni obszar
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w mózgu, przeznaczony do takiej wspó³pracy, usytuo-
wany jest w korze wzrokowej. Podsumowuj¹c, oko
plus kora wzrokowa tworz¹ potê¿ny procesor równo-
leg³y o wysokim stopniu przepustowoœci i bezpoœred-
nio sprzê¿ony z naszymi oœrodkami poznawczymi. Te
cechy œwiadcz¹ o tym, ¿e w poznawaniu otaczaj¹cego
œwiata widzenie i rozumowanie œciœle wspó³pracuj¹,
dlatego te dwa procesy s¹ punktem odniesienia w ko-
gnitywnych badaniach nad wizualizacj¹.

Nale¿y tu jeszcze wspomnieæ, ¿e lateralizacja móz-
gu sprawia, i¿ dwa niezale¿ne kana³y informacyjne,
biegn¹ce od lewego i prawego oka, równie¿ maj¹
„w³asne” oœrodki przetwarzania, zlokalizowane na
przeciwleg³ych pó³kolach. Ale dziêki tej „komplikacja”
mo¿liwe jest widzenie stereoskopowe.

Mo¿emy postrzegaæ obrazy przedstawione jedynie
w okreœlony sposób, i zupe³nie ich nie dostrzegaæ w in-
nej wizualizacji. Ta w³aœciwoœæ znajduje zastosowanie
w grach percepcyjno-kognitywnych, wykorzystu-
j¹cych z³udzenia optyczne. Jeœli zrozumiemy jak dzia-
³a percepcja, to wiedzê tê mo¿na zastosowaæ do wy-
œwietlenia informacji. To co widzimy jako obiekty, to
jest efekt przetworzenia i ³¹czenia wizualnych cech,
z których siê buduje podstawowe elementy widzenia.
O tych elementach po raz pierwszy napisa³ Jacques
Bertin – francuski psycholog – w ksi¹¿ce Semiology of
Graphics, gdzie spróbowa³ usystematyzowaæ znacze-
nia znaków graficznych. Wyró¿ni³ on szeœæ podstawo-
wych cech glifów5, które decyduj¹ o widzeniu [30, s.
145-159; 23, R. 1], przedstawione na Rysunku 1.

Najbardziej rozpoznawalnymi kszta³tami glifów na
mapach informacji s¹ ko³a, kwadraty, romby. Ró¿nico-
wanie ich wartoœci uzyskuje siê za pomoc¹ kolorów,
tonów (np. odcieni szaroœci w skali bia³y – czarny)

i wielkoœci (gruboœæ, wysokoœæ). W odwzorowaniu
dynamicznych zmian przydatne jest zaznaczanie
orientacji glifów.

Dzia³anie percepcji polega na nadawaniu arbitral-
nych wartoœci obserwowanym w uk³adzie wizualiza-
cyjnym obiektom. W szczególnoœci: wy¿szym s³up-
kom, d³u¿szym kreskom i liniom, powiêkszonym lub
ciemniejszym kó³kom intuicyjnie przypisujemy wiêk-
sze wartoœci. Wyró¿niaj¹ce siê kolorem lub kszta³tem
glify œwiadcz¹ o odmiennoœci danego obiektu wzglê-
dem ca³oœci. W ten sposób na poziomie percepcji mo-
¿emy ju¿ grupowaæ i kategoryzowaæ dane wzglêdem
podobieñstwa cech, u³atwiaj¹c sobie dalsz¹ wielo-
stronn¹ eksploracjê i zg³êbianie wiedzy o badanych
obiektach.

Regu³y percepcji wzrokowej mog¹ równie¿ pomóc
w doborze kszta³tu glifów. Dlatego w zestawieniu zró¿-
nicowanych wartoœci wydajny jest wykres s³upkowy,
wymyœlony jeszcze w XVIII wieku6. Naturalnym ru-
chem ga³ek ocznych jest przemiatanie wzrokiem
w kierunku góra-dó³. Dlatego wykres s³upkowy jest
bardziej ergonomiczny ni¿ inny, u¿ywany w statystyce,
np. „tortowy”. Wykres ko³owy stwarza tê trudnoœæ, i¿
mylnie szacujemy wartoœci ostrych i mocno rozwar-
tych k¹tów oraz ich ocena zale¿y od pionowego lub
poziomego u³o¿enia segmentu oraz rzutu aksjome-
trycznego (wstaw przypis) obiektu.

Wizualizacja domen wiedzy

Wizualizacja informacji stricte naukowej, czyli po-
chodz¹cej z bibliograficznych i bibliometrycznych baz
danych znacz¹co rozwinê³a siê w ostatnim dziesiêcio-
leciu, pomimo tego, ¿e pierwsza mapa nauki, nakre-
œlona rêcznie powsta³a w latach 60-tych, a wygenero-
wana komputerowo – w latach 70-tych. Wizualizacja
zaczyna wiêc budowaæ solidn¹ pozycjê w metodologii
nauk. Uznaje siê, ¿e s³u¿y ona do wykrywania aktual-
nych trendów tematycznych, dominuj¹cych obszarów
w nauce oraz dynamiki zmian w historii rozwoju ba-
dañ. Tematykê tê dyskutowali i dyskutuj¹ na ³amach
prasy biblio- i naukometrycznej (w kolejnoœci chrono-
logicznej): Eugene Garfield [15-17], Henry Small
i Henry White [29], Chaomei Chen [11, 12], Kevin
Boyack [9], Katy Börner [4-8]. W polskiej literaturze
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1. kszta³t

2. wielkoœæ

3. jasnoœæ

4. ziarnistoœæ

5. ton (jako sk³adowa barwy)

6. orientacja

Rys. 1. Podstawowe cechy glifów wykorzystywanych
w wizualizacji informacji.

5 Kszta³t znaku graficznego. Termin znany w poligrafii.
6 Pomys³odawc¹ wykresu s³upkowego by³ szkocki in¿ynier William Play-
fair. W 1786 roku przedstawi³ on w ten sposób dane ekonomiczne w Com-

mercial and Political Atlas. By³ równie¿ autorem wykresu ko³owego.



fachowej te¿ s¹ dostêpne prace, dotycz¹ce tej proble-
matyki [21-23].

W wizualizacji nauki najczêœciej wykorzystywane
s¹ bazy WoS, Medline, Scopus. Badacze na takich ma-
pach maj¹ mo¿liwoœæ ca³oœciowego spojrzenia na roz-
wój interesuj¹cej tematyki, sfery badañ, grupy badaw-
czej albo nauki w skali lokalnej, krajowej i globalnej.
Mapy nauki s¹ publiczne dostêpne za pomoc¹ serwi-
sów dedykowanych. Jednym z nich jest wystawa pos-
terowa on-line Places&Spaces7, utworzona przez nau-
kowców z Uniwersytetu w Indiana.

Przyk³ady map on-line, a tak¿e przytoczone poni¿ej
dowodz¹, i¿ wizualizacja domen wiedzy zawiera du¿y
potencja³ analityczny, m.in. umo¿liwiaj¹c:
— ujawnienie spo³ecznej struktury dyscypliny/nauki

na podstawie danych o wspó³autorstwie, wspó³cy-
towaniach;

— badanie rozwoju dziedzin nauki i ewentualne prog-
nozowanie przysz³ych trendów naukowo-badaw-
czych;

— wspomaganie wyszukiwania informacji, s³u¿¹c
jako graficzny interfejs wyszukiwawczy;

— okreœlenie kierunków i polityki finansowania okre-
œlonych obszarów nauki.

Formalizmy analizy wizualnej w przyk³adach

Jednostki analizy – s¹ to zazwyczaj metadane
dokumentów, sk³adaj¹ce siê na takie pola, jak: tytu³,
autor, abstrakt, s³owa kluczowe, Ÿród³o pochodzenia,
dziedzina badañ, liczba cytowañ oraz pozycje biblio-
graficzne. W zale¿noœci od postawionego celu badaw-
czego, mapy wizualizacyjne s³u¿¹ do reprezentacji gra-
ficznych podobieñstw i wzajemnych relacji pomiêdzy
artyku³ami, czasopismami, autorami i/lub osobami,
powo³uj¹cymi siê na dane prace, jak równie¿ instytu-
cjami specjalizuj¹cymi siê w danej dziedzinie. Namno-
¿enie siê metod, technik, zró¿nicowanie zadañ wizua-
lizacji od dawna stwarza koniecznoœæ usystematyzo-
wania i zastosowania formalizmu w opisie tej nowej
dyscypliny.

Jak zasugerowa³y Katy Börner i Angela Zoss [7],
w wytypowaniu grup materia³u badawczego mo¿na
wyró¿niæ trzy poziomy analizy: micro, mezo i macro.
Zastosowanie najni¿szego poziomu (micro) – indywi-

dualnego, oznacza mapowanie metadanych, charakte-
ryzuj¹cych aktywnoœæ, dzia³anie, mobilnoœæ, rozwój
konkretnej osoby. W ten sposób mo¿emy zobaczyæ
z kim dany naukowiec wspó³pracuje, jak i czy zmienia
siê podejmowana przez niego problematyka badañ,
w jak przebiega jego kariera naukowa itp. Drugi po-
ziom – mezo – odnosi siê do grup spo³ecznych. Pytania
stawiane w tego rodzaju analizie dotycz¹ rozpiêtoœci
wspó³pracy danego zespo³u, granic i zmiennoœci zain-
teresowañ, obszarów naukowo-badawczych instytucji,
jednostek edukacyjnych. Na poziomie macro otrzymu-
je siê mapy dziedzin wiedzy dla danego kraju, konty-
nentu lub w skali globalnej. Na najwy¿szym poziomie
agregacji danych8 otrzymuje siê wizualne konfiguracje
wybranych dziedzin naukowych lub struktury ca³ej
nauki.

W nowoczesnym, coraz czêstszym podejœciu
oprócz klasycznych metod i jednostek wykorzystuje
siê statystyki zachowañ u¿ytkowników bibliotek wol-
nego dostêpu i repozytoriów literatury naukowej [3].
Takie informacje jak logi odwiedzaj¹cych, schematy
zachowañ, wpisywane has³a s¹ bardzo wartoœciowym
materia³em do badañ nad popularnoœci¹, czytelnoœci¹
i cytowalnoœci¹ dokumentów. Zaprojektowane w ser-
wisach sieciowych mechanizmy spo³ecznego tagowa-
nia mog¹ wnieœæ istotne modyfikacje do wyjœciowej
reprezentacji.

Etapy procesu wizualizacji w³¹czaj¹: okreœlenie
jednostek analizy i skompletowanie danych, wybranie
odpowiedniej miary i przeprowadzenie obliczeñ i nas-
têpnie uruchomienie algorytmów mapowania prze-
strzennego [5]. W definiowaniu miary podobieñstwa
zawsze musi byæ procedura liczenia wspólnych cech
obiektów. Najczêœciej u¿ywa siê iloczynu skalarnego
(zwyk³ego przemno¿enia wartoœci). Alternatywnie s¹
wybierane na przyk³ad modele wektorowe s³ów
w tekœcie [21], korelacje Pearson’a lub zaawansowane
algorytmy lingwistyczne.

Kolejne podejœcie w systematyce analiz wizualnych
wymaga okreœlenie perspektywy mapowania. Zapropo-
nowano wiêc istniej¹ce metody Infoviz sprowadziæ do
czterech fundamentalnych perspektyw mapowania: cza-
sowej, geograficznej, tematycznej i sieciowej [7].

1. W skali czasu (kiedy)
Dane bibliograficzne s¹ mapowane w okreœlonym

okresie b¹dŸ okresach czasu. Powsta³y wzór obrazuje
dynamikê zmian w strukturze i organizacji danego
obszaru wiedzy zazwyczaj za pomoc¹ osi czasu. Eugen
Garfield nazwa³ takie reprezentacje naukografami
[17]. W³aœciwym pytaniem badawczym tu jest: „Kie-
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7 www.scimaps.org
8 Termin, u¿ywany te¿ w statystyce w celu okreœlenia okreœlonej procedury
obliczeniowej. W kontekœcie natomiast chodzi o najwy¿szy poziom organi-
zacji metadanych w odniesieniu do kategorii tematycznych badañ.



dy?”. Tak mo¿emy przeœledziæ genealogiê wspó³czes-
nej nauki na podstawie metadanych 39 mln. artyku-
³ów naukowych opublikowanych w latach 1817-2010
[19]. Atrakcyjnoœci tej mapy dodaje Ÿród³o pochodze-
nia danych – baza Scopus, która ma oko³o dwukrotnie
wiêksz¹ objêtoœæ tytu³ów w porównaniu z WoS. Wy-
raŸnie widaæ na mapie, ¿e w drugiej po³owie XX wieku
gwa³towny rozwój nale¿y nauk medycznych i przyrod-
niczych. Na pocz¹tku wymienionego okresu czasu do-
minuje fizyka i astronomia, w œrodku skali (koniec
XIX wieku po lata 20-te XX w.) – matematyka. £atwe
wyt³umaczenie znajdziemy w historii rozwoju nauk
matematycznych, wynikaj¹cego równie¿ z uwarunko-
wañ geopolitycznych. XIX wiek – to czas formowania
pojêæ algebry klasycznej. Do matematycznych kierun-
ków na pocz¹tku XX w. zalicza siê tak¿e s³ynna lwow-
ska szko³a Stefana Banacha [28]. W czasie 1. wojny
œwiatowej skonstruowano mechaniczne urz¹dzenia
szyfruj¹co-deszyfruj¹ce – s¹ to pocz¹tki szybkiego roz-
woju kryptografii i kryptoanalizy.

W naukografach oœ czasu nie zawsze jest wymo-
giem. Dynamikê zmian mo¿na przedstawiæ w postaci
serii zmieniaj¹cych siê obrazów. Tak szeœæ map poka-
zuje zmiany w organizacji specjalistycznej klasyfikacji
literatury informatycznej z cyfrowej biblioteki ACM od
1968 do 2009 [20]. Ogólnodostêpny program Excel
równie¿ nadaje siê do obrazowania zmian. Mapa de-
monstruje historiê analizy wspó³cytowañ na przestrze-
ni lat 1973 do dzisiaj (Rys.2). Jest tak¿e graficznym
dowodem, i¿ Henry Small, Henry White, Katherine
McCain byli pionierami w tej dziedzinie.

2. Geograficzna (gdzie)
Jeœli dane biblio- i naukometryczne przetworzyæ

w ten sposób, aby odfiltrowaæ informacjê o lokalizacji
instytucji, z któr¹ powi¹zana jest badana grupa osób,
to przy wykorzystaniu geograficznych map danego re-
gionu mo¿na otrzymaæ geograficzne reprezentacje
z góry zdefiniowanej aktywnoœci ludzi. Tego typu wi-
zualizacje dostêpne s¹ na stronie Places&Spaces w ka-
tegorii „Cartographic”. Mo¿na przeanalizowaæ jak ob-
raz œwiata utworzony na podstawie liczby logów u¿yt-
kowników gry sieciowej9 ró¿ni siê od rzeczywistego,
gdzie s¹ w USA wolne miejsca pracy dla naukowców
i jakiej kategorii10 albo skupiæ siê na historycznych wi-
zualizacjach, np. marsz armii Napoleona na Moskwê,
klêskê i odwrót11.

3. Tematyczna (co)
Perspektywa „co” ukierunkowana jest na przedsta-

wienie zestawieñ tematycznych analizowanych da-
nych literatury. W graficznych reprezentacjach po-
wstaj¹cym klastrom (grupom) artyku³ów lub ich twór-
ców przypisuje siê nazwy opisowe, które generuje siê
statystycznie albo nadaje siê rêcznie. Te nazwy identy-
fikuj¹ tematyczne obszary badañ naukowych i w ten
sposób dokonuje siê mapowania nauki. Najbardziej
rozpoznawaln¹, obiektywn¹ (bo wykorzystuj¹cej a¿
7 mln artyku³ów z baz WoS, Scopus) i aktualn¹ jest
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Rys. 2. Wizualizacja historiograficzna artyku³ów na temat analizy wspó³cytowañ.

9 http://www.scimaps.org/maps/map/logicaland_participa_74/
10 http://www.scimaps.org/maps/map/us_job_market_where__122/
11 http://www.scimaps.org/maps/map/napoleons_march_to_m_9



mapa z 200712 autorstwa K.W. Boyacka [9], pokazu-
j¹ca aktualne i przysz³e trendy w nauce œwiatowej.
Rys. 3 zawiera mapê obszarów zainteresowañ autorki
utworzonej na podstawie tytu³ów, s³ów kluczowych
i abstraktów w³asnych prac angielskojêzycznych. U¿y-
to tu mapy tzw. energetycznej, która ilustruje powsta-
nie dwa g³ówne klastry tematyczne, odnosz¹ce siê me-
tod wizualizacji/mapowania oraz badañ nad literatur¹
informatyczn¹.

4. Sieciowa (z kim)
Za pomoc¹ sieci mo¿emy wizualizowaæ wiêzi spo-

³eczne, co jest wykorzystywane w formalizmie „z kim”.
To pole badañ nazywa siê „Analiz¹ sieci spo³ecznych”
(SNA – Social Network Analysis), znajduj¹ce zastoso-

wania praktyczne w marketingu, biznesie i nauce.
Powstaj¹ce graficzne reprezentacje wspó³autorów,
wspó³pracowników, badaczy odwo³uj¹cych siê do tych
samych Ÿróde³ generowane w ten sposób aby najlepiej
odwzorowaæ intensywnoœæ, stopieñ relacji pomiêdzy
badanymi osobami. Do tego celu u¿ywa siê grafów,
sk³adaj¹ce siê z wêz³ów (wierzcho³ków) i krawêdzi
(po³¹czeñ). Wêz³y w takiej sieci identyfikuj¹ osoby,
a krawêdzie o zró¿nicowanych d³ugoœci, szerokoœci –
relacje pomiêdzy nimi. Rysunek 4 przedstawia mapê
wspó³autorów znanej badaczki i popularyzatorki Info-
viz – Katy Borner. Trzon tej wspó³pracy nale¿y do gro-
na: Boyack, Klavans i Scarhnhorst, co odpowiada rze-
czywistoœci. Mapa zosta³a utworzona z wykorzysta-
niem wolnego oprogramowania Gephi13.

Podsumowanie mo¿liwoœci analizy wizualnej

– visual mining

Wizualizacja, któr¹ odkryto jako narzêdzie wspo-
magaj¹ce eksploracyjn¹ analizê danych masowych,
staje siê na naszych oczach samodzieln¹ dyscyplin¹
o praktycznych zastosowaniach w nauce, biznesie
i neuromarketingu. Metodologia wizualizacji informa-
cji znajduje siê w fazie rozwoju. Brakuje tu jednak
solidnych podstaw teoretycznych, usystematyzowania
i opisów formalistycznych [12, s. 42-55].

W artykule zosta³o przedstawione wieloperspekty-
wiczne podejœcie do problematyki Infoviz. Za³¹czone
i wskazane przyk³ady dowodz¹, i¿ wizualizacja umo-
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Rys. 3. Tematyczna wizualizacja obszarów zainteresowañ autorki.

Rys. 4. Mapa wspó³autorstwa Katy Borner.

12 http://www.scimaps.org/maps/map/maps_of_science_fore_50/
13 www.gephi.org



¿liwia wieloaspektow¹ analizê kolekcji dokumentów
na podstawie ich metadanych. Organizacjê tych jed-
nostek analizy proponuje siê sprowadziæ do trzech po-
ziomów: indywidualnego (mapy aktywnoœci konkret-
nych osób, rozwoju indywidualnej kariery naukowej),
grupowego (wizualizacja wspó³pracy spo³ecznoœci lo-
kalnej lub sieciowej) i krajowego (mapy rozwoju ba-
dañ w danym kraju, globalne mapy nauki). Inny for-
malizm polega na wyodrêbnieniu czterech fundamen-
talnych perspektyw mapowania: czasowej (kiedy),
geograficznej (gdzie), tematycznej (co) i sieciowej (z
kim). Takie podejœcie z pewnoœci¹ dostarcza nowych
mo¿liwoœci w analizie, interpretacji i wnioskowaniu
o kompleksowej strukturze danych. Niepodwa¿aln¹
cech¹ jest to, i¿ mapy wizualizacyjne stymuluj¹ pozna-
wanie wspó³czesnego stanu wiedzy. Nios¹ równie¿
wartoœæ edukacyjn¹, poniewa¿ tego typu aplikacje
zawieraj¹ mechanizmy interakcji. W projektowaniu
interfejsów wizualizacyjnych s¹ wykorzystywane
wówczas wyniki badañ nad ludzk¹ percepcj¹ i zrozu-
mieniem.

Autorka pokazuje, ¿e nowoczesne mapy generowa-
ne za pomoc¹ algorytmów wizualizacyjnych s¹ swego
rodzaju arkuszami graficznymi, umo¿liwiaj¹cymi wie-
lostronn¹ (czyli wielowymiarow¹ oraz obiektywn¹)
analizê danych. Wykorzystywane od dawna w za-
awansowanych metodach analizy eksploracyjnej,
obecnie s¹ niezast¹pionym elementem i etapem pro-
cesu datamining. Istniej¹ce okreœlenie visualmining
dobrze odzwierciedla swoje przeznaczenie nauko-
wo-empiryczne oraz formê interakcji z u¿ytkowni-
kiem, w³¹czaj¹c tak wa¿ne w zastosowaniach siecio-
wych sprzê¿enie zwrotne.
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Normalizacja terminologii informacji naukowejNormalizacja terminologii informacji naukowej1

Zadaniem norm terminologicznych jest m.in. ustalanie i ujednolicanie terminów, ozna-
czeñ, umownych skrótów oraz ich definicji w ramach systemu terminologicznego danej
dziedziny. W artykule zaprezentowano organizacje zajmuj¹ce siê normalizacj¹ termino-
logii oraz polskie i miêdzynarodowe normy terminologiczne z zakresu informacji nauko-
wej i bibliotekoznawstwa. Autorka podjê³a próbê oceny wykorzystania norm terminolo-
gicznych, analizuj¹c obecnoœæ tych norm w piœmiennictwie z informacji naukowej i dys-
cyplin pokrewnych.

Terminology standards in information science. Terminology standards establish and
harmonize the terms, signs, contract abbreviations and their definitions under the termi-
nology system of the given field. The paper presents organizations responsible for termino-
logy standardization and describes international and polish terminology standards in lib-
rary and information science. The author attempts to evaluate usage of polish termino-
logy standards in scientific literature by analyzing citations and end-of-work bibliogra-
phies.

Terminologia mo¿e byæ rozumiana jako „zbiór ter-
minów odzwierciedlaj¹cych system pojêæ danej dzie-
dziny” [7, s. 10]. Stosowanie ujednoliconej terminolo-
gii umo¿liwia komunikowanie siê specjalistów z danej
dziedziny. Terminologia jest tak¿e dyscyplin¹ nauko-
w¹, a jej przedmiotem s¹: „zasady porz¹dkowania po-
jêæ w poszczególnych dziedzinach wiedzy i dzia³alnoœ-
ci ludzkiej przez tworzenie systemów pojêciowych
tych dziedzin, zasady definiowania pojêæ wystêpu-
j¹cych w systemach pojêciowych oraz zasady dobiera-
nia terminów do tych pojêæ” [4, s. 48]. Terminologia
mo¿e byæ wykorzystywana do ró¿nych celów, w tym
[7, s. 11]:
— porz¹dkowania wiedzy w poszczególnych dyscypli-

nach naukowych,
— przekazywania wiedzy i doœwiadczeñ w procesie

kszta³cenia,
— formu³owania i przekazywania informacji w po-

szczególnych dziedzinach,
— wykonywania t³umaczeñ.
Jej rola jest nieoceniona przy przetwarzaniu informa-
cji naukowej i w komunikacji naukowej. W dzia³al-
noœci informacyjnej terminologia jest niezbêdnym ele-

mentem poprawnego analizowania, streszczania, in-
deksowania, klasyfikowania i wyszukiwania informa-
cji.

Normalizacja terminologii

Normalizacja jest sformalizowan¹ dzia³alnoœci¹,
zmierzaj¹c¹ do ujednolicania zasad i tworzenia regu³
postêpowania w ró¿nych obszarach gospodarki, nauki
i techniki. Jednym z jej celów jest u³atwianie porozu-
miewania siê przez okreœlanie terminów, definicji,
oznaczeñ i symboli do powszechnego stosowania [9].
Ustalenia te publikowane s¹ w normach. D¹¿enia do
zapewnienia jednoznacznoœci w komunikacji miêdzy-
ludzkiej w skali œwiatowej najlepiej realizowane s¹
przez normalizacjê terminologii. Zwi¹zane jest to
przede wszystkim z dzia³alnoœci¹ Eugena Wüstera,
twórcy nauki o terminologii, który teoretyczne i meto-
dyczne aspekty terminologii wi¹za³ z normalizacj¹
œwiatow¹ podejmowan¹ przez Miêdzynarodow¹ Orga-
nizacjê Normalizacyjn¹ (ISO). W ramach tej organiza-
cji opracowano podstawy teoretyczne, zasady prowa-
dzenia prac terminologicznych, a pod koniec lat szeœæ-
dziesi¹tych opublikowano szereg zaleceñ normaliza-
cyjnych w zakresie dzia³alnoœci terminologicznej [3, s.
42].
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Aktualnie normalizacja terminologii prowadzona
jest przez krajowe i miêdzynarodowe organizacje nor-
malizacyjne. W ich ramach funkcjonuj¹ Komitety
Techniczne (KT), które realizuj¹ konkretne zadania
i opracowuj¹ dokumenty normalizacyjne dla przydzie-
lonych zagadnieñ. W pracach normalizacyjnych
w dziedzinie terminologii mo¿emy wyró¿niæ dwa pod-
stawowe kierunki:
— unifikacjê zasad tworzenia terminologii i s³owni-

ków terminologicznych;
— opracowanie norm terminologicznych i tworzenie

terminologii znormalizowanych.
Pierwszy z kierunków prac terminologicznych realizo-
wany jest jeden Komitet Techniczny w ramach danej
organizacji normalizacyjnej. Taki KT jest odpowie-
dzialny za ogólne kwestie dotycz¹ce normalizacji ter-
minologii. W Miêdzynarodowej Organizacji Normali-
zacyjnej jest to ISO/TC 37 Terminology and other lan-
guage and content resources. Zakres prac tego Komite-
tu obejmuje normalizacjê zasad, metod i aplikacji
zwi¹zanych z terminologi¹ oraz innymi zasobami jêzy-
kowymi i treœciowymi w kontekœcie wielojêzycznej ko-
munikacji i ró¿norodnoœci kulturowej. W Polskim Ko-
mitecie Normalizacyjnym funkcjonuje KT 256 ds. Ter-
minologii, Innych Zasobów Jêzykowych i Zarz¹dzania
Treœci¹. Podejmuje on problematykê ogólnych zasad
i metod dzia³alnoœci terminologicznej oraz zwi¹zanych
z tym technologii, w tym: zasad i metod tworzenia sys-
temów pojêæ, terminów, zasad i metod wprowadzania
miêdzynarodowych i regionalnych norm terminolo-
gicznych oraz wymiany danych jêzykowych pomiêdzy
ró¿nymi systemami. A zatem komitety te przygotowu-
j¹ ogólne wytyczne prowadzenia prac terminologicz-
nych, zasady normalizacji terminologii, opracowania
norm terminologicznych itp. Drugi kierunek prac nor-
malizacyjnych w zakresie terminologii, obejmuj¹cy
opracowanie norm terminologicznych, ujednolicanie
poszczególnych terminów i ich definicji, podejmowany
jest przez ka¿dy z Komitetów Technicznych, zgodnie
z przypisanym mu zakresem tematycznym.

Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³am, zasady prowadze-
nia prac terminologicznych by³y okreœlane w normach
miêdzynarodowych. Dokumenty te wielokrotnie
zmieniano lub zastêpowano nowymi projektami.
Obecnie obowi¹zuj¹ce normy to:
— ISO 704:2009 Terminology work – Principles and

methods, w której okreœlono podstawowe zasady
i metody opracowywania i zestawiania terminolo-
gii, a tak¿e ustalono ogólne zasady tworzenia ter-
minów i nazw oraz formu³owania definicji;

— ISO 10241-1:2011 Terminological entries in stan-
dards – Part 1: General requirements and examples
of presentation, która zawiera wymogi dotycz¹ce
sporz¹dzania i porz¹dkowania terminów w nor-
mach;

— ISO 10241-2:2012 Terminological entries in stan-
dards – Part 2: Adoption of standardized terminolo-
gical entries, w której podano zasady i wytyczne
dotycz¹ce wprowadzania norm miêdzynarodowych
i ujednoliconych terminów do krajowych zbiorów
norm.

W Polsce równie¿ przygotowywano znormalizowane
zasady prowadzenia prac terminologicznych i opraco-
wywania norm terminologicznych. Pierwsza krajowa
norma zawieraj¹ca takie ustalenia to PN-N-02004:
1980 Wytyczne opracowywania norm – Normy termi-
nologiczne. Zosta³a ona zast¹piona norm¹ PN-ISO
10241:1997 Normy terminologiczne – Opracowanie
i uk³ad (dokument wycofany w 2012 r.). Aktualnie
obowi¹zuj¹ce polskie normy z zakresu dzia³alnoœci
terminologicznej to:
— PN-ISO 1087-1:2004 Dzia³alnoœæ terminologiczna

– Terminologia – Czêœæ 1: Teoria i zastosowanie,
której zadaniem jest dostarczenie systematycznego
opisu pojêæ w dziedzinie terminologii oraz objaœ-
nienie u¿ycia terminów w tej dziedzinie;

— PN-ISO 704:2012 Dzia³alnoœæ terminologiczna –
Zasady i metody zawieraj¹ca podstawowe zasady
i metody opracowywania i zestawiania terminologii
oraz tworzenia terminów i nazw oraz formu³owania
definicji;

— PN-ISO 860:1998 Dzia³alnoœæ terminologiczna –
Harmonizacja pojêæ i terminów, w której okreœlono
metodologiczny sposób podejœcia do miêdzynaro-
dowej harmonizacji pojêæ, systemów pojêciowych,
definicji, terminów i systemów terminologicznych.

Zasady dotycz¹ce redagowania norm terminologicz-
nych oraz terminów i ich definicji zosta³y tak¿e opubli-
kowane w za³¹czniku D Redagowanie i prezentacja
terminów i definicji Dyrektywy ISO/IEC2.

Normy terminologiczne
w informacji naukowej

Informacja naukowa mo¿e byæ rozumiana jako
dziedzina wiedzy obejmuj¹ca ca³okszta³t zagadnieñ
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teoretycznych i praktycznych zwi¹zanych z dzia³alnoœ-
ci¹ informacyjn¹ [2, s. 103]. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
norm¹ terminologiczn¹ zajmuje siê ona badaniem
funkcji, struktury i przesy³ania informacji oraz za-
rz¹dzania systemami informacji [5]. Jako nauka inter-
dyscyplinarna wykorzystuje terminy z innych dyscyp-
lin, m.in.: bibliologii, bibliotekoznawstwa, archiwisty-
ki, edytorstwa, jêzykoznawstwa, naukoznawstwa, logi-
ki i informatyki. Eugeniusz Œcibor w jednym ze swoich
artyku³ów pokreœli³, ¿e znaczna czêœæ terminologii in-
formacji naukowej, obejmuj¹ca s³ownictwo dotycz¹ce
gromadzenia, opracowania, przechowywania, wyszu-
kiwania i przekazywania utrwalonych informacji i ich
zbiorów, jest jednoczeœnie nieod³¹cznym elementem
terminologii bibliotekoznawczej [6, s. 23]. Zale¿noœæ
t¹ widaæ tak¿e w pracach Komitetów Technicznych
i w publikowanych normach.

Opracowaniem norm terminologicznych z infor-
macji naukowej w skali miêdzynarodowej zajmuje siê
ISO/TC 46 Information and documentation. Zakres
jego prac obejmuje tak¿e dzia³alnoœæ bibliotek, oœrod-
ków informacji i dokumentacji, wydawnictw i archi-
wów, zarz¹dzanie dokumentacj¹, dokumentacjê mu-
zealn¹, indeksowanie i abstraktowanie oraz informa-
cjê naukow¹. Pierwsze normy terminologiczne ISO
opublikowa³o w latach osiemdziesi¹tych. By³y to nas-
têpuj¹ce dokumenty:
— ISO 5127-1:1983 Documentation and information

– Vocabulary – Part 1: Basic concepts;
— ISO 5127-2:1983 Part 2: Traditional documents;
— ISO 5127-3:1988 Part 3: Iconic documents;
— ISO 5127-6:1983 Part 6: Documentary languages;
— ISO 5127-11:1983 Part 11: Audio-visual docu-

ments;
— ISO 5127-11:1987 Part 11: Audio-visual docu-

ments.
W 2001 r. wszystkie zosta³y zast¹pione jednym, bar-
dzo obszernym dokumentem ISO 5127:2001 Infor-
mation and documentation – Vocabulary, która mia³a
zawieraæ w jednym miejscu najwa¿niejsze terminy
i ich definicje z informacji i dokumentacji, w celu u³at-
wienia miêdzynarodowego komunikowania siê w tej
dziedzinie. W 2005 r. zosta³a opublikowana polska
wersja tej normy. Obecnie w ISO/TC 46 trwaj¹ prace
nad now¹ wersj¹ normy terminologicznej. W stosun-
ku do aktualnego wydania ma ona zawieraæ 190 no-
wych terminów, 7 uleg³o modyfikacji, a 121 usuniêto.
Wprowadzenie nowych terminów zwi¹zane jest z ci¹g-
³ym postêpem technologicznym i informatyzacj¹ pro-
cesów informacyjnych, rosn¹cym znaczeniem zaso-

bów cyfrowych i digitalizacj¹ tradycyjnych dokumen-
tów, a tak¿e z zarz¹dzaniem wiedz¹.

W Polsce prace normalizacyjne prowadzone by³y
od lat osiemdziesi¹tych przez Bibliotekê Narodow¹
i Instytut INTE. Oœrodki te opracowa³y piêæ norm ter-
minologicznych, z czego tylko jedna dotyczy³a infor-
macji naukowej, ale pozosta³e zawiera³y terminy wa¿-
ne dla tej dyscypliny, dlatego zosta³y uwzglêdnione
w badaniu. Opublikowane zosta³y nastêpuj¹ce normy:
— PN-N-09127:1987 Informacja naukowa – Zagad-

nienia organizacyjne i prawne – Terminologia, za-
wieraj¹ca 59 terminów w rozdzia³ach: terminologia
ogólna, oœrodki informacji naukowej, pracownicy
i specjaliœci, ochrona prawna w³asnoœci intelektu-
alnej;

— PN-89/N-01224 Bibliotekarstwo i bibliografia –
Opracowywanie zbiorów informacji o dokumen-
tach – Terminologia, definiuj¹ca 52 terminy z za-
kresu bibliografii, katalogów bibliotecznych i opisu
bibliograficznego;

— PN-89/N-01225 Bibliotekarstwo i bibliografia –
Rodzaje i czêœci sk³adowe bibliografii – Terminolo-
gia, zawieraj¹ca 65 terminów zwi¹zanych z typolo-
gi¹ bibliografii oraz czêœciami sk³adowymi biblio-
grafii;

— PN-N-01226:1991 Bibliotekarstwo i bibliografia –
Rodzaje i dzia³alnoœæ bibliotek – Terminologia,
w której objaœniono 45 terminów dotycz¹cych ró¿-
nych rodzajów bibliotek i ich zbiorów, opracowania
dokumentów, udostêpniania zbiorów oraz biblio-
tecznej s³u¿by informacyjnej;

— PN-N-01227:1992 Bibliotekarstwo i bibliografia –
Typologia dokumentów – Terminologia, zawiera-
j¹ca 38 terminów zwi¹zanych z typologi¹ doku-
mentów z punktu widzenia formy zapisu treœci
oraz zamierzenia wydawniczego.

Zmiany zasad krajowej dzia³alnoœci normalizacyjnej,
wynikaj¹ce przede wszystkim z w³¹czenia Polski
w struktury unijne, w tym koniecznoœæ wprowadzania
norm europejskich i miêdzynarodowych do zbiorów
krajowych w identycznym brzmieniu i wycofywanie
wszystkich norm sprzecznych, a tak¿e zniesienie obo-
wi¹zku stosowania norm spowodowa³y, ¿e wszystkie
normy opublikowane przed 1994 r. zosta³y wycofane.
Ponadto od kilkunastu lat w miejsce dokumentów
krajowych w wiêkszoœci publikowane s¹ normy euro-
pejskie i miêdzynarodowe, a tylko czêœæ z nich w ca-
³oœci t³umaczona jest na jêzyk polski. Obecnie norma-
lizacj¹ terminologii informacji naukowej zajmuje siê
Komitet Techniczny 242 ds. informacji i dokumenta-
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cji. Zakres jego dzia³alnoœci obejmuje ponadto: kom-
pozycjê dokumentów, identyfikacjê i opis dokumen-
tów, kodowanie, konwersjê pism, jêzyków informacyj-
no-wyszukiwawczych, przechowywanie i konserwacjê
dokumentów, zastosowanie komputerów oraz us³ugi
edukacyjne. W 2005 r. opublikowano normê termino-
logiczn¹ PN-ISO 5127:2005 Informacja i dokumenta-
cja – Terminologia, bêd¹c¹ bezpoœrednim t³umacze-
niem normy ISO, co oznacza, ¿e polskie definicje mu-
sz¹ byæ identyczne z zapisem miêdzynarodowym,
a wszelkie zastrze¿enia do ich treœci mog¹ byæ podane
w za³¹cznikach krajowych. Zastosowana metoda t³u-
maczenia by³a przyczyn¹ wielu k³opotów zwi¹zanych
z harmonizacj¹ terminów polskich i angielskich wyni-
kaj¹cych m.in.: z wieloznacznoœci terminów w tych
jêzykach, brakiem odpowiedniego terminu w jêzyku
polskim, czy ró¿nym znaczeniem niektórych terminów
w obu jêzykach [1, s. 48-51].

Norma PN-ISO 5127:2005 zawiera 1180 termi-
nów w siedmiu rozdzia³ach:
1) pojêcia podstawowe i strukturalne, który poza pojê-

ciami podstawowymi uwzglêdnia terminy doty-
cz¹ce jêzyka i terminologii, komunikacji i informa-
cji, przetwarzania danych oraz terminy administra-
cyjne i zawodowe;

2) dokumenty, noœniki danych i ich czêœci, który obej-
muje terminy ogólne, terminy dotycz¹ce dokumen-
tów i ich czêœci, dokumentów wg ró¿nych noœni-
ków oraz stopnia samodzielnoœci;

3) instytucje dokumentacyjne i ich zasoby, który za-
wiera terminy zwi¹zane z bibliotekami, archiwami
i muzeami;

4) proces dokumentacyjny, w którym zebrano terminy
dotycz¹ce planowania, kszta³towania i gromadze-
nia zbiorów, analizy, reprezentacji i opisu zawartoœ-
ci dokumentów (reprezentacja formalna, analiza
treœci i opis rzeczowy), przechowywania i wyszuki-
wania (przechowywanie bezpoœrednie, przechowy-
wanie poœrednie i systemy wyszukiwawcze, wyszu-
kiwanie);

5) wykorzystanie informacji i dokumentów, który
obejmuje terminy ogólne oraz z zakresu admini-
strowania, infrastruktury, sposobów wykorzystania
informacji i dokumentów, rodzajów us³ug oraz ba-
dañ u¿ytkowników;

6) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów,
który obok terminów ogólnych, mieœci terminy do-
tycz¹ce w³aœciwoœci materia³ów odnosz¹cych siê
do przechowywania, procesów obejmuj¹cych wy-
twarzanie i konserwacjê dokumentów, czynników

powoduj¹cych uszkodzenie dokumentów, materia-
³ów u¿ywanych podczas wytwarzania lub konser-
wacji dokumentów, rodzajów uszkodzeñ doku-
mentów, œrodków konserwatorskich, czêœci oprawy
ksi¹¿ek, rodzajów opraw, procesu oprawiania;

7) aspekty prawne informacji i dokumentacji, który
zawiera terminy z zakresu w³asnoœci literackiej, ar-
tystycznej i przemys³owej: prawa autorskiego, pra-
wa w³asnoœci przemys³owej, a tak¿e dotycz¹ce po-
ufnoœci i dostêpu do informacji, w tym terminy
ogólne, rodzaje danych, œrodki bezpieczeñstwa da-
nych, prawa ochrony danych, dostêp do informacji.

Norma PN-ISO 5127:2005 jest bardzo obszernym do-
kumentem, zawieraj¹cym wiele istotnych terminów i
definicji z licznych obszarów dzia³alnoœci bibliotecz-
nej i informacyjnej. Jednak, jak ju¿ by³o wspomniane,
niektóre z nich nie odzwierciedlaj¹ polskiej terminolo-
gii, a wprowadzone definicje musz¹ byæ dos³ownym
t³umaczeniem orygina³u. Pomimo to, jedyna obo-
wi¹zuj¹ca w zakresie informacji naukowej i bibliote-
koznawstwa norma terminologiczna, powinna stano-
wiæ jedno z podstawowych Ÿróde³ terminologicznych
w komunikacji naukowej, rozwa¿aniach teoretycznych
i t³umaczeniach tekstów z tych dyscyplin. Potwierdze-
nie, czy jest takim Ÿród³em, stara³am siê uzyskaæ prze-
prowadzaj¹c badanie obecnoœci polskich norm termi-
nologicznych z zakresu informacji naukowej i dyscyp-
lin pokrewnych w publikacjach naukowych.

Normy terminologiczne
w piœmiennictwie naukowym

Celem badania by³a ocena obecnoœci, a tym sa-
mym wykorzystania szeœciu norm terminologicznych
z obszaru informacji naukowej w polskim piœmiennic-
twie naukowym. Ze wzglêdu na zakres prac KT 242
obejmuj¹cy zarówno dzia³alnoœæ biblioteczn¹ i infor-
macyjn¹, dobór terminów w normie PN-ISO 5127:
2005 oraz œcis³e zwi¹zki miêdzy informacj¹ naukow¹
i bibliotekoznawstwem, badaniem objête zosta³o piœ-
miennictwo z obu dyscyplin. Analizie poddane zosta³y
artyku³y dotycz¹ce terminologii tych dyscyplin oraz
bibliografie za³¹cznikowe wybranych wydawnictw
zwartych. Ponadto przeanalizowa³am cytowania norm
terminologicznych.

Pierwsza czêœæ badañ to kwerenda w Polskiej Bib-
liografii Bibliologicznej. Wyszukiwanie wed³ug hase³
przedmiotowych da³o nastêpuj¹ce rezultaty:

— Informacja naukowa – terminologia (45)
— Bibliologia – terminologia (16)
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— Bibliotekarstwo – normalizacja (13)
— Normalizacja w bibliografii (33)
— Normalizacja w bibliotekarstwie (14)
— Normalizacja w informacji naukowej (48)3.
Szczegó³owa analiza wyszukanych artyku³ów wy-

kaza³a, ¿e w piêciu z nich podejmowano problematykê
normalizacji terminologii i samych norm terminolo-
gicznych4. Tym samym od 1995 r. widaæ niewielkie
zainteresowanie tematem, co mo¿e szczególnie dziwiæ
w kontekœcie opracowania polskiej wersji normy ISO.

Kolejna czêœæ badania to analiza bibliografii za-
³¹cznikowych wybranych wydawnictw zwartych wy-
danych po 1987 r., czyli po opublikowaniu pierwszej
normy terminologicznej. Analizie poddanych zosta³o
56 wydawnictw zwartych5. Wykres 1 obrazuje, ile razy

dana norma terminologiczna wystêpowa³a w biblio-
grafii za³¹cznikowej.

Okazuje siê, ¿e najczêœciej wykorzystywan¹ norm¹
by³a PN-N-09127:1987 Zagadnienia organizacyjne i
prawne – Terminologia, a najmniej PN-N-01226:1991
Rodzaje i dzia³alnoœæ bibliotek – Terminologia. Jednak
ró¿nice s¹ niewielkie i wskazuj¹ na ma³e zaintereso-
wanie normami terminologicznymi w rozwa¿aniach
teoretycznych.

Ostatnia czêœæ badania to analiza cytowañ norm
terminologicznych. W tym celu wykorzystane zosta³y
bazy: Cytbin oraz Google Scholar. Liczba cytowañ w
obu bazach zosta³a zaprezentowana w tabeli 2. Naj-
czêœciej cytowan¹ norm¹, wed³ug Google Scholar, oka-
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3 W nawiasach podano liczby wyników.
4 S¹ to nastêpuj¹ce teksty: A. Grochowska: Terminologia w zakresie infor-

macji i dokumentacji w œwietle norm ISO. „Przegl¹d Biblioteczny” 2003 z.
1/2 s. 43-53; A. Grochowska: Aktualny stan normalizacji w zakresie infor-

macji i dokumentacji. W: Automatyzacja bibliotek publicznych. Warszawa
2005 s. 51-67; A. Grochowska: Prace Komitetu Technicznego nr 242 ds.

Informacji i Dokumentacji PKN w latach 2003-2008. W: Szósta Ogólno-
krajowa Narada Bibliografów, Warszawa, 23-24 paŸdziernika 2008. War-
szawa 2010 s. 195-205; B. Sordylowa: Terminologia bibliotekoznawstwa

i informacji naukowej a potrzeby spo³eczeñstwa informacyjnego. „Przegl¹d
Biblioteczny” 2003 z. 1/2 s. 9-16; E. Œcibor: Polska terminologia informacji

naukowej u progu nowego wieku, próba oceny. „Przegl¹d Biblioteczny”
2003 z. 1/2 s. 17-41.
5 W badaniu nie zosta³y uwzglêdnione materia³y pokonferencyjne oraz
prace zbiorowe.

Wykres 1. Normy terminologiczne w bibliografiach za³¹cznikowych

Wykres 2. Cytowania norm terminologicznych.



za³a siê najnowsza norma, bêd¹ca t³umaczeniem nor-
my ISO, a zaraz za ni¹ norma PN-89/N-01225 Rodza-
je i czêœci sk³adowe bibliografii – Terminologia. Z kolei
w bazie Cytbin ¿adna z norm terminologicznych nie
ma znacznej przewagi w liczbie cytowañ, a obowi¹zu-
j¹ca norma PN-ISO zosta³a zacytowana zaledwie je-
den raz. W tym miejscu nale¿y pamiêtaæ o ogranicze-
niach obu baz. Cytbin zawiera artyku³y publikowane
od 2000 r. tylko w piêciu czasopismach, a Google
Scholar przeszukuje przede wszystkim artyku³y dos-
têpne online. Zatem dane te obrazuj¹ niewielk¹ liczbê
polskich artyku³ów z zakresu informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa, a tym samym cytowañ norm ter-
minologicznych w tych dyscyplinach.

Wnioski

Przeprowadzone analizy iloœciowe wykaza³y nie-
wielkie wykorzystanie norm terminologicznych. Pod-
kreœlane w piœmiennictwie znaczenie i potrzeba opra-
cowania ujednoliconej terminologii nie s¹ widoczne w
¿adnym ze zbadanych obszarów. Znormalizowana ter-
minologia nie jest, jak mog³oby siê wydawaæ, po-
wszechnie obecna w piœmiennictwie. W pracach nau-
kowych, czêsto zawieraj¹cych rozwa¿ania teoretyczne,
brakuje odwo³añ do znormalizowanych definicji i ich
terminów. Kolejny problem zwi¹zany jest ze sposobem
powo³añ na normy terminologiczne. Ich obecnoœæ w
bazach cytowañ i bibliografiach za³¹cznikowych czês-
to wynika z ogólnych wskazañ na te dokumenty, a nie
przytaczania konkretnych definicji. Przyczyn tej sytu-
acji mo¿e byæ wiele. Jacek Tomaszczyk w swoim arty-
kule wymieni³ m.in. koszty dostêpu do norm oraz brak
tych dokumentów w zbiorach bibliotek [8, s. 6]. Nie-
wielkie wykorzystanie norm terminologicznych mo¿e
wynikaæ tak¿e z:
— niewiedzy o normach terminologicznych oraz za-

wartych w nich terminach i definicjach;
— krytyki bezpoœrednich t³umaczeñ definicji i proble-

mów z dopasowaniem terminów polskich i angiel-
skich;

— nieodpowiedniego doboru terminów w normach;

— preferowania definicji ze s³owników terminologicz-
nych;

— unikania cytowania zbyt du¿ych fragmentów norm,
a tym samym w¹tpliwoœci zwi¹zanych z narusza-
niem praw autorskich.

W kontekœcie niewielkiego wykorzystania norm ter-
minologicznych w polskim piœmiennictwie, zmian
w zasadach krajowej normalizacji i pracach prowadzo-
nych w ISO nad kolejn¹ obszern¹ norm¹ terminolo-
giczn¹ mo¿na zadaæ pytanie „czy normy terminolo-
giczne s¹ potrzebne i bêd¹ opracowywane w przysz-
³oœci?” Bez normalizacji terminologii w œwiecie no-
wych technologii i globalnej komunikacji trudno bê-
dzie siê porozumiewaæ w danej dyscyplinie i rozwijaæ
wspólne badania naukowe. Byæ mo¿e dobrym kierun-
kiem, d¹¿¹cym do upowszechnienia terminów i defi-
nicji publikowanych w normach, jest udostêpniany
w Internecie bank terminów prowadzony przez ISO6.
Na platformie mo¿na wyszukiwaæ terminy oraz zapoz-
naæ siê z definicjami z ponad dziesiêciu tysiêcy norm.
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Informowanie spo³eczeñstwa o obowi¹zkach
i zadaniach wynikaj¹cych z ustaw

Na przyk³adzie Ustawy o ochronie œrodowiska

W artykule podjêto problem dotycz¹cy funkcjonowania spójnego systemu informowania
spo³eczeñstwa o powstawaniu Przepisów prawnych, a przede wszystkim, czy ju¿ na
poziomie ustaw reguluj¹cych ró¿ne obszary gospodarki i ¿ycia spo³ecznego s¹ zapisy
o sposobach informowania obywateli (spo³eczeñstwa) o wynikaj¹cych z ustaw obowi¹z-
kach i zadaniach. Rozwa¿ania teoretyczne przedstawiono na przyk³adzie Ustawy o och-
ronie œrodowiska.

Informing the public about the responsibilities and tasks arising from acts. For

example the Environmental Protection Act. In the article taken a problem with the
functioning of a coherent system of informing the public about the formation of laws, and
above all, whether or already at the level of the laws governing the various areas of the
economy and social life are records about ways to inform citizens (public) resulting from
acts of duties and tasks. Theoretical considerations exemplified Environmental Protec-
tion Act.

Cel, zakres, metodyka badañ

Ka¿dy, kto zaanga¿owa³ siê w jak¹kolwiek dzia³al-
noœæ maj¹c¹ prowadziæ do poprawy istniej¹cych wa-
runków rozwoju na jakimkolwiek polu natrafia na
wiele przeszkód biurokratycznej natury, niespójne,
a niekiedy nawet wprowadzaj¹ce w b³¹d przepisy, brak
rzetelnej informacji. Do tego dochodzi jeszcze czêsta
niekompetencja decydentów od których zale¿y sposób
za³atwienia sprawy, a którzy wydaj¹ sprzeczne opinie
lub decyzje. S³owem panuje ba³agan i szum informa-
cyjny na linii pañstwo – obywatel.

To samo – jak siê wydaje – obserwujemy w s³usz-
nym sk¹din¹d d¹¿eniu do zbudowania spo³eczeñstwa
poinformowanego. Uchwala siê odpowiednie ustawy
(stricte dotycz¹ce budowy spo³eczeñstwa informacyj-
nego czy wiedzy), powo³uje gremia, które maj¹ praco-
waæ nad ich aktualizacj¹ i realizacj¹, najwiêkszy na-
cisk k³adzie siê na wdra¿anie nowoczesnych technolo-
gii. Jednak najlepiej nawet dzia³aj¹cy system informa-
tyczny nie bêdzie dobrze funkcjonowaæ, nie sprosta
oczekiwaniom jego u¿ytkowników-klientów, bez dys-
ponowania odpowiednimi danymi. Spe³nienie tego

warunku zale¿y od powszechnej œwiadomoœci wspó³-
uczestnictwa w budowaniu wiêzi spo³ecznych, od rze-
czywistego wprowadzenia interakcji: pañstwo – oby-
watel. Chcemy siê wiêc przekonaæ czy – mówi¹c naj-
ogólniej – Pañstwo dba o ten kontakt i czy jest to od-
zwierciedlone w odpowiednich zapisach ustaw doty-
cz¹cych ró¿nych bran¿ gospodarki i ¿ycia spo³ecznego.
Krótko mówi¹c – ile jest w ustawach informacji o spo-
sobach przekazywania informacji.

W ramach mojego seminarium magisterskiego po-
wstaje szereg prac, których celem jest przedstawienie
zasad dzia³ania systemu informacji w ró¿nych dziedzi-
nach (system informacji prawnej, system informacji
wojskowej, system informacji o samorz¹dach lokal-
nych, o ochronie œrodowiska, o oœwiacie, o ochronie
zdrowia, o gospodarce ¿ywnoœciowej, o leœnictwie,
o prawach dziecka i ich ochronie, o sztukach plastycz-
nych, o kulturze fizycznej).

Bierze siê pod uwagê nie tylko przekaz tzw. infor-
macji naukowej, ale tak¿e informacji bie¿¹cej potrzeb-
nej u¿ytkownikowi (a nawet szerzej: obywatelowi) do
poruszania siê w danym obszarze ¿ycia i wiedzy. St¹d
nasze zainteresowanie regulacjami prawnymi i spraw-
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dzaniem czy s¹ w nich zawarte zasady informowania
spo³eczeñstwa o swojej dzia³alnoœci, porozumiewania
siê z nim, budowania œwiadomoœci wspólnoty intere-
sów.

Nale¿y wiêc zadaæ pytanie: czy istnieje spójny sys-
tem informowania spo³eczeñstwa o podejmowanych
przez rz¹d, sejm dzia³aniach, czy zapewnia siê spo³e-
czeñstwu dostêp do informacji na ró¿nych szczeblach
i poziomach jej powstawania, a przede wszystkim czy
ju¿ na poziomie ustaw reguluj¹cych ró¿ne obszary
gospodarki i ¿ycia spo³ecznego s¹ zapisy o sposo-
bach informowania obywateli (spo³eczeñstwa)
o wynikaj¹cych z ustaw obowi¹zkach i zadaniach.

Takie postêpowanie by³oby korzystne dla obu
stron: nawet najmniej zorientowany „w temacie” oby-
watel ju¿ z ustawy dowiedzia³by siê kto i w jaki sposób
móg³by (powinien) udzieliæ mu informacji, natomiast
pañstwo mia³oby uzasadnione poczucie spe³niania
swojej misji informacyjnej, rzeczywiœcie uczestniczy-
³oby w budowaniu „od podstaw” spo³eczeñstwa poin-
formowanego.

Warto równie¿ nadmieniæ, ¿e nie wszystkie obszary
– wa¿ne dla obywateli, a nawet funkcjonowania pañ-
stwa – doczeka³y siê jednej spójnej ustawy reguluj¹cej
ogó³ spraw lub najistotniejsze aspekty zwi¹zane z tym
obszarem. Nale¿y wówczas przeanalizowaæ powi¹zane
ze sob¹ ustawy dotycz¹ce danego zagadnienia. Jest to
proces trudny i ¿mudny ze wzglêdu na wystêpuj¹cy
niekiedy brak spójnoœci w zapisach, po¿yteczny jed-
nak dla „jasnoœci informacyjnej”.

Tak wiêc, podstawowym materia³em badawczym
sta³y siê jednolite (i/lub ujednolicone) teksty ustaw,
komentarze do nich oraz – jeœli by³y – opinie i uwagi
wyra¿one przez specjalistów w publikacjach facho-
wych i naukowych.

Wgl¹d w zapisy ustaw dotycz¹cych wymienionych
na wstêpie spraw i zagadnieñ upewnia, ¿e mo¿na je
podzieliæ na trzy zasadnicze grupy:
— Ustawy, które nie zawieraj¹ wyra¿onych explicite

zapisów o sposobach informowania o wynikaj¹cych
z nich obowi¹zkach i zadaniach;

— Ustawy, w których zawarte s¹ stosowne artyku³y
o sposobach informowania obywateli;

— Ustawy, które ju¿ w tytule objaœniaj¹cym przed-
miot ustawy zaznaczaj¹ obowi¹zek informowania
lub w ca³oœci s¹ poœwiêcone zasadom informowa-
nia spo³eczeñstwa.

Zwracamy te¿ uwagê na wystêpuj¹ce w ustawach zapi-
sy mówi¹ce o obowi¹zku dokumentowania swoich
poczynañ, uznaj¹c, ¿e w przewa¿aj¹cej liczbie przy-

padków ich rezultaty s¹ przekazywane wszystkim
zainteresowanym, a podany tok postêpowania przy
udostêpnianiu informacji mo¿na uznaæ za wymóg
nawi¹zywania kontaktów z obywatelami. Jest to szcze-
gólnie istotne przy analizie ustaw nale¿¹cych do pier-
wszej grupy.

Reasumuj¹c: za istotne dla omawianych tu badañ
uznaje siê artyku³y ustaw mówi¹ce o:
— koniecznoœci informowania i o sposobie przekazu

informacji;
— upowszechnianiu wiedzy o przedmiocie ustawy;
— propagowaniu i popularyzacji dzia³alnoœci okreœlo-

nej w ustawie;
— podnoszeniu œwiadomoœci spo³ecznej w stosunku

do przedmiotu ustawy;
— dokumentowaniu ró¿nych sfer dzia³alnoœci okre-

œlonej ustaw¹.
Kolejnym krokiem ku sprawdzeniu interakcji pañstwo
– obywatel powinna byæ ocena realizacji zapisów usta-
wowych. Przekonanie siê czy wymienione w ustawach
instytucje i urzêdy wywi¹zuj¹ siê w dostateczny spo-
sób z na³o¿onych na nie zadañ informacyjnych.

S³u¿y temu przede wszystkim analiza stron WWW
stosownych instytucji, a tak¿e – w miarê mo¿liwoœci –
innych œrodków przekazu, za pomoc¹ których p³ynie
informacja do obywateli.

Przedstawiony tu tok postêpowania badawczego
i jego zakres wskazuj¹, ¿e jest to przedsiêwziêcie za-
krojone na szerok¹ skalê, wymagaj¹ce wielu ¿mud-
nych i niezwykle czasoch³onnych analiz i porównañ.
Idealne do pracy zespo³owej, gdzie mo¿e nast¹piæ
racjonalny podzia³ obowi¹zków.

W niniejszym artykule zajmê siê wiêc jedynie frag-
mentem zagadnienia, aby zilustrowaæ przedstawione
za³o¿enia. Wybór tematu (o czym poni¿ej) podyktowa-
ny by³ zawartoœci¹ ustaw z nim zwi¹zanych. Chcia³am
bowiem wykazaæ „wy¿szoœæ” tych, które zawieraj¹ sto-
sowne zapisy o sposobach informowania obywateli.

Przegl¹d ustaw

Wszyscy siê zapewne zgodz¹, ¿e jednym z najwa¿-
niejszych problemów wspó³czesnego œwiata jest och-
rona przyrody i œrodowiska. Interesuj¹ce wiêc bêdzie
sprawdzenie czy w polskim ustawodawstwie z tego
zakresu znalaz³y siê zapisy obliguj¹ce do informowa-
nia spo³eczeñstwa o tej problematyce i jak one zosta³y
sformu³owane.

Warto mo¿e nadmieniæ, ¿e ju¿ w akcie najwy¿szej
rangi, jakim jest Konstytucja RP znalaz³y siê wa¿ne
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dla naszych rozwa¿añ zapisy, obliguj¹ce w³adze pub-
liczne do ochrony œrodowiska oraz do informowania
o stanie œrodowiska. Oczywiœcie Konstytucja z racji
swojej ogólnoœci nie mo¿e zawieraæ szczegó³owych za-
pisów w jaki sposób w³adze publiczne maj¹ wywi¹zy-
waæ siê z tych obowi¹zków, takich zapisów spodziewa-
my siê w³aœnie po ustawach.

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ1

Rozdzia³ II: WOLNOŒCI, PRAWA I OBOWI¥ZKI
CZ£OWIEKA I OBYWATELA

WOLNOŒCI I PRAWA EKONOMICZNE, SO-
CJALNE I KULTURALNE

Art. 74.
1. W³adze publiczne prowadz¹ politykê zapewnia-

j¹c¹ bezpieczeñstwo ekologiczne wspó³czesnemu
i przysz³ym pokoleniom.

2. Ochrona œrodowiska jest obowi¹zkiem w³adz
publicznych.

3. Ka¿dy ma prawo do informacji o stanie i och-
ronie œrodowiska.

4. W³adze publiczne wspieraj¹ dzia³ania obywateli
na rzecz ochrony i poprawy stanu œrodowiska.

Równoczeœnie Konstytucja zobowi¹zuje ka¿dego
(art. 86) do dba³oœci o stan œrodowiska, do ponoszenia
odpowiedzialnoœci za spowodowane przez siebie po-
gorszenie jego stanu.

Po II wojnie œwiatowej a¿ do dnia dzisiejszego po-
wsta³o 7 ustaw w ca³oœci poœwiêconych ochronie przy-
rody i/lub œrodowiska2, przy czym problematyka och-
rony œrodowiska doczeka³a siê regulacji znacznie póŸ-
niej ani¿eli ochrona przyrody. Analiza kolejnych aktów
umo¿liwi ocenê stosunku w³adz publicznych do infor-
mowania spo³eczeñstwa, okreœlenie rozmiaru tych
komunikatów i ich szczegó³owoœci. Do oceny „œwiado-
moœci informacyjnej” bêdzie pomocne pos³ugiwanie
siê jednolitymi lub ujednoliconymi tekstami ustaw.
Pozwoli to na okreœlenie narastania tej œwiadomoœci
poprzez otaksowanie g³êbokoœci stosownych zapisów.

Ju¿ w pierwszej z powojennych Ustaw o ochronie
przyrody (1949 r.)3 znajduj¹ siê zapisy o koniecznoœci
informowania spo³eczeñstwa o wadze tego problemu.
Najwa¿niejszy z nich g³osi, i¿ „do Ministra Oœwiaty
nale¿¹ sprawy krzewienia zasad ochrony przyrody
na wszystkich szczeblach szkolnictwa i oœwiaty doro-
s³ych oraz szerzenie idei ochrony przyrody w spo-
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Wykaz ustaw o ochronie przyrody, œrodowiska i dostêpie do informacji o œrodowisku

Nr Tytu³ Status
Czas obo-

wi¹zywania

1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody Uchylona (akt uchylaj¹cy patrz: nr 3) 42 lata

2
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu
œrodowiska

Uchylona (akt uchylaj¹cy patrz: nr 5) 21 lat

3 Ustawa z dnia 16 paŸdziernika 1991 r. o ochronie przyrody Uchylona (akt uchylaj¹cy patrz: nr 6) 13 lat

4
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostêpie do informacji
o œrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia³ywania
na œrodowisko

Uchylona (akt uchylaj¹cy patrz: nr 5) 8 miesiêcy

5 Ustawa z dnia 17 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska Obowi¹zuj¹ca od 10 lat

6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Obowi¹zuj¹ca od 7 lat

7

Ustawa z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania
na œrodowisko

Obowi¹zuj¹ca od 3 lat

Oprac. mgr Anna Starek, doktorantka Wydzia³u Filologicznego UWr.

1
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – Tekst uchwalo-

ny w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe (z póŸniejszy-
mi poprawkami).
2 Teksty ustaw (teksty og³oszone, jednolite, ujednolicone) i wszelkie dane
o ustawach zosta³y zaczerpniête ze znajduj¹cego siê na stronie Sejmu
Internetowego Systemu Aktów Prawnych pod adresem: http://
isap.sejm.gov.pl/
3 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody. Dz. U. z 1949 r.
Nr 25, poz. 180



³eczeñstwie”4. Wydaje siê, ¿e zapis ten zdejmuje od-
powiedzialnoœæ za podnoszenie œwiadomoœci spo³ecz-
nej w zakresie ochrony przyrody oraz obowi¹zek infor-
mowania spo³eczeñstwa za pomoc¹ specjalnych ko-
munikatów o swoich poczynaniach z ministra w³aœci-
wego dla przedmiotu Ustawy (w pierwszym okresie
obowi¹zywania Ustawy by³ to Minister Leœnictwa),
przekazuj¹c te zadania Ministrowi Oœwiaty. Drugim
podmiotem wymienionym w Ustawie jest Pañstwowa
Rada Ochrony Przyrody, która jako organ doradczy
i opiniodawczy w³adz pañstwowych te¿ mog³a ewentu-
alnie – bo jest to zdanie warunkowe – podj¹æ siê zada-
nia szerzenie idei ochrony przyrody w spo³eczeñ-
stwie. Nadmienia siê równie¿ o potrzebie stymulowa-
nia przez PROP prac badawczych oraz opracowywania
i wydawania publikacji z dziedziny ochrony przyrody.
W czasie bardzo d³ugiego, bo ponad 40-letniego okre-
su obowi¹zywania Ustawy przytoczone zapisy – bar-
dzo istotne z informacyjnego punktu widzenia – nie
uleg³y pog³êbieniu b¹dŸ rozszerzeniu.

Z kolei pierwsza Ustawa o ochronie i kszta³towaniu
œrodowiska ukaza³a siê w 1980 roku5. Podobnie jak
w Ustawie z 1949 roku zauwa¿a siê w niej potrzebê
informowania spo³eczeñstwa o znaczeniu problemu,
jakim jest ochrona œrodowiska. Sformu³owanie takie
zosta³o u¿yte w preambule Ustawy, w której wœród
g³ównych celów wymienia siê: „ochronê œrodowiska
przez ka¿dego obywatela oraz rozwijanie œwiado-
moœci spo³ecznej w celu powszechnego wype³niania
tego obowi¹zku”. Warto dodaæ, ¿e drugiej czêœci przy-
toczonego fragmentu mówi¹cego o obowi¹zku rozwi-
jania œwiadomoœci spo³ecznej nie by³o w pierwotnym
tekœcie Ustawy, pojawi³ siê póŸniej i znajduje siê w
tekœcie ujednoliconym, zawieraj¹cym wszystkie po-
prawki i zmiany wprowadzone miedzy rokiem 1994 a
2001. Podobnie, jak w ustawie z 1949 roku podmiota-
mi odpowiedzialnymi za realizacjê celów propagando-
wo-popularyzacyjnych czyni siê placówki naukowe,
szko³y wy¿sze, instytuty naukowo-badawcze. Maj¹
one „uczestniczyæ w tworzeniu warunków ochrony
œrodowiska w szczególnoœci przez […] popularyzacjê
krajowych i zagranicznych zdobyczy nauki i tech-

niki w dziedzinie ochrony œrodowiska oraz ich
praktycznego zastosowania”. W³¹cza siê tak¿e w tê
dzia³alnoœæ œrodki masowego przekazu, które „s¹ obo-
wi¹zane kszta³towaæ w³aœciwy stosunek spo³eczeñ-
stwa do ochrony œrodowiska oraz popularyzowaæ
zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach”.
Du¿o miejsca poœwiêca siê wymienieniu zadañ, jakie
powinny realizowaæ organizacje spo³eczne – jednostki
pomocnicze samorz¹du terytorialnego, samorz¹d pra-
cowniczy, jednostki ochotniczych stra¿y po¿arnych,
zwi¹zki zawodowe, a tak¿e inne organizacje spo³eczne,
których statutowym celem jest ochrona œrodowiska.
Mog¹ one podejmowaæ dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ m.in. na
propagowaniu ochrony œrodowiska, inicjowaniu spo-
³ecznej dzia³alnoœci w tym kierunku oraz zwiêkszaniu
wp³ywu spo³eczeñstwa na rzecz ochrony œrodowiska,
a tak¿e organizowaniu spotkañ maj¹cych na celu roz-
szerzenie zainteresowania t¹ problematyk¹. Istotne
jest tak¿e przeznaczenie funduszy gminnych i œrod-
ków specjalnie utworzonego Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na eduka-
cjê ekologiczn¹ oraz dzia³ania i programy proekolo-
giczne. Wydaje siê jednak, ¿e ten nat³ok podmiotów
odpowiedzialnych za krzewieni idei ochrony œrodo-
wiska bez wyraŸnego wypunktowania odpowiedzial-
noœci g³ównego resortu nie sprzyja wype³nianiu wy-
mienionych zadañ, a przede wszystkim jest trudne do
sprawdzenia i egzekwowania.

W kolejnej Ustawie o ochronie przyrody z 1991 r.6

obowi¹zek popularyzowania przyrody nak³ada siê
na w³adze publiczne obok placówek naukowych,
oœwiatowych, samorz¹dowych i mediów. Podobnie
wœród obowi¹zków Pañstwowej Rady Ochrony Przyro-
dy jako organu doradczo-opiniodawczego ministra
wymienia siê miêdzy innymi popularyzowanie zagad-
nieñ ochrony przyrody. Popularyzacja i upowszechnia-
nie wartoœci przyrodniczych jest te¿ obowi¹zkiem
s³u¿b ogrodów botanicznych i parków krajobrazo-
wych. Natomiast szko³y wszystkich stopni zobowi¹zu-
je siê do w³¹czenia tej problematyki do programów
nauczania. Ponadto Ministra Ochrony Œrodowiska,
Zasobów Naturalnych i Leœnictwa czyni siê odpowie-
dzialnym za prowadzenie rejestrów parków narodo-
wych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych,
obszarów chronionego krajobrazu i pomników przyro-
dy. Na wojewodów natomiast spada prowadzenie do-
kumentacji stanu przyrody, a w szczególnoœci cennych
ze wzglêdów naukowych lub rzadkoœæ wystêpowania
tworów przyrody, obszarów przyrodniczych i innych
sk³adników przyrody. Odpowiednie artyku³y zawieraj¹
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4 Stosowne artyku³y i punkty ustaw w pe³nym brzmieniu s¹ zamieszczone
w aneksie do niniejszego artyku³u. Wszelkie wyt³uszczenia w tekœcie
pochodz¹ od autorki.
5 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu œrodowiska.
Dz. U. z 1980 r. Nr 3, poz. 6
6 Ustawa z dnia 16 paŸdziernika 1991 r. o ochronie przyrody. Dz. U.
z 1991 r. Nr 114, poz. 492



doœæ dok³adne wskazówki jak powinien wygl¹daæ opis
poszczególnych form ochrony przyrody.

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostêpie do in-
formacji o œrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko7 – obowi¹zuj¹ca tylko
10 miesiêcy – po raz pierwszy w ca³oœci by³a poœwiê-
cona udostêpnianiu informacji przez organy publicz-
ne. Stwierdza, i¿ ka¿dy ma prawo do informacji
o œrodowisku i jego ochronie oraz okreœla zasady
i warunki udostêpniania informacji obliguj¹c do tego
administracjê publiczn¹: „Organy administracji pub-
licznej s¹ obowi¹zane udostêpniaæ ka¿demu informa-
cje o œrodowisku i jego ochronie znajduj¹ce siê w ich
posiadaniu”. Okreœla tak¿e czas odpowiedzi na pety-
cje i wnioski obywateli oraz formy przekazywanej
informacji: pisemn¹, wizualn¹, graficzn¹, postaæ bazy
danych. Podkreœla siê wymóg wskazywania Ÿród³a po-
chodzenia informacji. Podany jest te¿ sposób upub-
licznienia informacji (tablica og³oszeñ, obwieszczenie
w pobli¿u miejsca omawianego wydarzenia, prasa,
strona internetowa). W trosce o obywatela nakazuje
siê streszczania og³aszanych planów i programów och-
rony œrodowiska w jêzyku niespecjalistycznym. Szcze-
gólnie ten przepis wskazuje na troskê o zrozumia³y dla
ka¿dego przekaz informacji o tym wa¿nym problemie
i rzeczywist¹ chêæ wspó³dzia³ania z obywatelem. Usta-
wa obligowa³a ponadto organy administracji publicz-
nej do prowadzenia publicznie dostêpnych rejestrów
dokumentów przeznaczonych do ewentualnego upub-
licznienia na wniosek petenta. Ustawa obowi¹zywa³a
bardzo krótko, nie s¹dzê, aby w tym czasie uda³o siê
wdro¿yæ wszystkie jej wymogi. Brak w tej ustawie – co
jest oczywiste ze wzglêdu na jej charakter i zakres –
zapisów o popularyzacji ochrony œrodowiska, propago-
waniu jego idei.

Ustawa z 2001 roku obejmuj¹ca swym zakresem
ochronê œrodowiska8 zosta³a uchwalona 27 kwietnia,
a zaczê³a obowi¹zywaæ od 1 paŸdziernika. Ustawa ta za-
st¹pi³a poprzedni¹ z 1980 roku, uchyli³a tak¿e ustawê
z roku 2000 o udostêpnianiu informacji. Musia³a wiêc
zawrzeæ w sobie wszystkie zapisy dotycz¹ce obu tych za-
gadnieñ: ochrony przyrody i informacji o niej. I tak siê
sta³o. Z tym, ¿e wszystkie artyku³y mówi¹ce o przekazie
informacji zosta³y uchylone po wejœcie w ¿ycie w 2008

roku kolejnej Ustawy o udostêpnianiu informacji. Po-
nadto Ustawa ta dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia szeregu dyrektyw Wspólnot Europejskich.

Ustawa zapewnia ka¿demu obywatelowi prawo do
informacji oraz do uczestnictwa w postêpowaniu
w sprawie wydania decyzji (zapisy te wesz³y do Usta-
wy z 2008 roku). Ustanawia Pañstwowy Monitoring
Œrodowiska, który stanowi system pomiarów, ocen
i prognoz stanu œrodowiska oraz gromadzenia, prze-
twarzania i rozpowszechniania informacji o œrodowis-
ku. Zadaniem Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska
jest systematyczne informowanie organów admini-
stracji i spo³eczeñstwa o wynikach swojej dzia³alnoœci.
Wa¿nym elementem upowszechniania wiedzy o œro-
dowisku s¹ zawarte w Dziale VIII artyku³y dotycz¹ce
edukacji ekologicznej, badañ z zakresu ochrony œro-
dowiska oraz reklamy, która nie powinna promowaæ
produktów i us³ug negatywnie wp³ywaj¹cych na œro-
dowisko przyrodnicze, powinna byæ ³atwo czytelna
i zrozumia³a dla ka¿dego odbiorcy. Ustawa zobowi¹zu-
je wszystkie typy szkó³ do uwzglêdnienie problematy-
ki ekologicznej w programach kszta³cenia ogólnego; to
samo dotyczy organizacji kursów prowadz¹cych do
uzyskania kwalifikacji zawodowych. Wymienia siê te¿
w niej œrodki masowego przekazu, które s¹ „obowi¹za-
ne kszta³towaæ pozytywny stosunek spo³eczeñ-
stwa do ochrony œrodowiska oraz popularyzowaæ
zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach”
(art. 78). Nie zapomniano te¿ o przeznaczeniu specjal-
nych funduszy na informacjê. W artyku³ach regulu-
j¹cych finansowanie ochrony œrodowiska mówi siê, ¿e
obejmuje ono m.in.: badania i upowszechnianie ich
wyników; rozwój laboratoriów i oœrodków przetwarza-
nia informacji, s³u¿¹cych badaniu stanu œrodowiska;
wspomaganie realizacji zadañ pañstwowego monito-
ringu œrodowiska; wspomaganie systemów gromadze-
nia i przetwarzania danych zwi¹zanych z dostêpem do
informacji o œrodowisku; edukacjê ekologiczn¹ oraz
propagowanie dzia³añ proekologicznych i zasady
zrównowa¿onego rozwoju; przygotowywanie i obs³ugê
konferencji krajowych i miêdzynarodowych z zakresu
ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej; dzia³ania
z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informa-
cji o najlepszych dostêpnych technikach ochrony œro-
dowiska; przygotowywanie dokumentacji przedsiê-
wziêæ z zakresu ochrony œrodowiska. W Ustawie mówi
siê tak¿e o obowi¹zku prowadzenia przez organy pub-
liczne stosownej dokumentacji i wymienia siê prowa-
dzone rejestry (Powstanie Krajowego Rejestru Uwal-
niania i Transferu zanieczyszczeñ).
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7 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostêpie do informacji o œrodowisku

i jego ochronie oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko. Dz. U.
Nr 109, poz. 1157
8 Ustawa z dnia 17 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska. Dz. U.
2001 Nr 62 poz. 627



Wreszcie ustawa z 2004 roku o ochronie przyro-
dy9. W niej skumulowa³y siê wszystkie oczekiwane za-
pisy dotycz¹ce obowi¹zku w³adz publicznych kszta³to-
wania w³aœciwych postaw cz³owieka wobec przyrody
poprzez prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej, infor-
macyjnej i promocyjnej. Oprócz w³adz publicznych
ró¿nych szczebli maj¹ o to zadbaæ instytucje naukowe
i oœwiatowe, a tak¿e publiczne œrodki masowego prze-
kazu. Szczegó³owo wymienia siê organy i urzêdy spra-
wuj¹ce nadzór na okreœlonymi formami ochrony przy-
rody (którymi s¹: parki narodowe, rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,
obszary Natura 2000, pomniki przyrody, zespo³y przy-
rodniczo-krajobrazowe i inne) oraz okreœla ich zada-
nia, do których nale¿y tak¿e koordynowanie dzia³al-
noœci naukowej i edukacyjnej. W rozdziale 5. Ustawy
Organy Ochrony Przyrody (s¹ nimi: minister w³aœciwy
do spraw œrodowiska; Generalny Dyrektor Ochrony
Œrodowiska; wojewoda; regionalny dyrektor ochrony
œrodowiska; starosta; wójt, burmistrz albo prezydent
miasta) wymienione s¹ tak¿e organy opiniodaw-
czo-doradcze do których nale¿y Pañstwowa Rada
Ochrony Przyrody, dzia³aj¹ca przy ministrze w³aœci-
wym do spraw œrodowiska; regionalna rada ochrony
przyrody, dzia³aj¹ca przy regionalnym dyrektorze och-
rony œrodowiska; rada naukowa parku narodowego,
dzia³aj¹ca przy dyrektorze parku narodowego; rada
parku krajobrazowego lub rada zespo³u parków krajo-
brazowych, dzia³aj¹ca przy dyrektorze parku krajo-
brazowego lub dyrektorze zespo³u parków krajobrazo-
wych. Wszystkie te cia³a maj¹ obowi¹zek wyra¿ania
swoich opinii o dzia³alnoœci regulowanej Ustaw¹, a do
zadañ najwa¿niejszego organu doradczego, jakim jest
Pañstwowa Rada Ochrony Przyrody nale¿y tak¿e po-
pularyzowanie ochrony przyrody. Wiêcej szczegó-
³ów zwi¹zanych z dokumentowaniem i przekazywa-
niem informacji znajduje siê w rozdziale 6. S³u¿by
ochrony przyrody. Wymienia siê w nim wiele podmio-
tów, m.in. S³u¿by Parku Narodowego, których zada-
niem jest „informowanie i promocja w zakresie ochro-
ny przyrody, w tym prowadzenie muzeum przyrodni-
czego, oœrodków informacji i edukacji oraz publikowa-
nie materia³ów informacyjnych i promocyjnych” (art.

103). Ustawa okreœla te¿ w rozdziale 8. Wykonywanie
ochrony przyrody jakie rejestry i w jaki sposób nale¿y
prowadziæ oraz zasady ich udostêpniania.

Ustawa z 2008 roku o udostêpnianiu informacji10

jest w du¿ej mierze powtórzeniem zapisów ujêtych
w anulowanej Ustawie z roku 2000. Wyjaœnia wiele
pojêæ zwi¹zanych z dokumentowaniem informacji
o ochronie œrodowiska; szczegó³owo formu³uje przepi-
sy udzielania informacji, jej upubliczniania. Okreœla
zasady i tryb postêpowania w sprawach udostêpniania
informacji o œrodowisku i jego ochronie, okreœla zasa-
dy udzia³u spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz
wyznacza organy administracji odpowiedzialne za wy-
konanie tych zadañ. Ka¿demu obywatelowi przyznaje
prawo do informacji oraz zapewnia mu prawo uczest-
nictwa w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³e-
czeñstwa. Jednoczeœnie wymienia sprawy podlegaj¹ce
udostêpnianiu i objête tajemnic¹. Nakazuje udostêp-
nianie informacji w formie ustnej, pisemnej, wizual-
nej, dŸwiêkowej, elektronicznej oraz informowanie
o miejscu, w którym znajduj¹ siê dane, objaœniania
metodyki postêpowania przy uzyskiwaniu i interpreta-
cji danych. Wyznacza nieprzekraczalne terminy
udzielenia informacji; okreœla obowi¹zek wyznaczenia
osób, które zajmuj¹ siê udostêpnianiem informacji
o œrodowisku i jego ochronie. W Ustawie wymienia siê
rodzaje publicznie dostêpnych wykazów i nakazuje siê
prowadziæ je w formie elektronicznej i udostêpniaæ
przez w³aœciwy organ w Biuletynie Informacji Publicz-
nej. Wzory, zawartoœæ, uk³ad wykazów okreœla w roz-
porz¹dzeniu Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska.
Ma przy tym zapewniæ wykazom przejrzystoœæ oraz
³atwe odnalezienie zawartych w nich informacji. Indy-
widualnie dla ka¿dej sprawy z zakresu której tworzy
siê wykaz nale¿y okreœliæ sposób udostêpniania infor-
macji; minimalny zakres udostêpnianych informacji;
ich formê; czêstotliwoœæ aktualizacji udostêpnianych
informacji.

Wreszcie okreœla wp³yw spo³eczeñstwa i zasady
jego udzia³u w powstawaniu wa¿nych dla ochrony œro-
dowiska dokumentów.

Analiza przedstawionych tu aktów prawnych doty-
cz¹cych ochrony przyrody i ochrony œrodowiska po-
zwoli³a na ocenê stopnia zaanga¿owania ustawodaw-
ców w proces budowania wiêzi spo³ecznych, podno-
szenia œwiadomoœci spo³ecznej w wa¿nych dla cywili-
zacyjnego rozwoju kraju problemach.

Jak wynika z tabeli obrazuj¹cej „gêstoœæ” zapisów
o zadaniach informacyjnych w poszczególnych usta-
wach ju¿ w pierwszej powojennej Ustawie o ochronie
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Nr 92, poz. 880
10 Ustawa z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œro-
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oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
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przyrody znalaz³y siê zapisy o koniecznoœci propago-
wania idei ochrony przyrody w spo³eczeñstwie wraz ze
wskazaniem kto ma to czyniæ. Zapis ten powtórzy³ siê
(w ró¿nym brzmieniu, z wiêkszym lub mniejszym na-
ciskiem) we wszystkich pozosta³ych ustawach (z wy-
j¹tkiem dwóch – o innym charakterze – poœwiêconych
zasadom dostêpu do informacji i udzielaniu informa-
cji). Dwie ustawy nak³adaj¹ ten obowi¹zek na odpo-
wiednie ministerstwa (1991; 2004), w pozosta³ych ce-
dowany by³ na szko³y wy¿sze, media, samorz¹dy. Na-
tomiast konstytucyjna zasada, i¿ ka¿dy ma prawo do
informacji o stanie i ochronie œrodowiska zosta³a wy-
ra¿ona dopiero w Ustawie z 2000 roku i w nastêp-
nych. Wszystkie ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek opraco-
wywania przez organy ochrony przyrody ró¿nego typu
rejestrów, wykazów, raportów itp., z tym ¿e ich liczba
i szczegó³owoœæ roœnie w czasie. Obowi¹zek udostêp-
niania informacji zapisanych w tych dokumentach
zosta³ szczegó³owo okreœlony dopiero w ustawach wy-
danych po roku 2000. Tylko w jednej ustawie (2000
r.) znalaz³ siê zapis o koniecznoœci sporz¹dzania
streszczeñ raportów i innych specjalistycznych doku-
mentów jêzykiem zrozumia³ym dla ka¿dego obywate-
la. W dwóch ustawach (z 2004 i 2008) mówi siê o obo-
wi¹zku tworzenia oœrodków informacji lub stanowisk
informacyjnych, a Ustawa z 2004 wskazuje tak¿e na

potrzebê opracowywania wydawnictw informacyj-
nych. Tê w³aœnie Ustawê mo¿na wskazaæ jako wzoro-
w¹ pod wzglêdem g³êbokoœci zapisów dotycz¹cych
przekazu informacji o ochronie przyrody i podnosze-
nia œwiadomoœci spo³ecznej w tym zakresie.

Wydaje siê, ¿e ten krótki przegl¹d ustaw dotycz¹cych
jednego tylko zagadnienia daje podstawy do wniosków
ogólniejszych potwierdzaj¹cych, i¿ zapisy w ustawach s¹
odbiciem stosunku organów administracji publicznej do
obowi¹zku podnoszenie œwiadomoœci spo³ecznej obywa-
teli, a co za tym idzie weryfikuj¹ poziom osi¹gniêæ Pañ-
stwa w d¹¿eniu do budowy spo³eczeñstwa demokratycz-
nego/poinformowanego. W sumie obrazuj¹ wiêc poziom
kultury informacyjnej organów pañstwa.

Aneks
(zapisy w omawianych ustawach o celach
i sposobach informowania spo³eczeñstwa)

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie
przyrody

Rozdzia³ 2. W³adze i organy ochrony przyrody.
Art. 2. 1. Minister Leœnictwa czuwa nad ca³oœci¹

ochrony przyrody oraz jest w³adz¹ naczeln¹ ochrony
przyrody w zakresie, okreœlonym w art. 1 pkt 2.
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Zadania informacyjne w zapisach ustaw o ochronie przyrody/œrodowiska

Zadanie 1949 1980 1991 2000 2001 2004 2008

Zasada powszechnego dostêpu do informacji + + + +

Popularyzacja, propagowanie, promocja. W tym:

– przez ministerstwa przyrody i/lub œrodowiska

– przez inne organy ochrony przyrody/œrodowiska

– przez inne podmioty

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Podnoszenia œwiadomoœci spo³ecznej + +

Zaznaczenie wp³ywu/udzia³u spo³eczeñstwa na
dzia³ania podejmowane przez organy administracji

+ + + * +

Obowi¹zek prowadzenia dzia³alnoœci edukacyjnej + + + +

Obowi¹zek tworzenia oœrodków informacji lub
stanowisk informacyjnych

+ +

Obowi¹zek tworzenia rejestrów (dokumentowania) + + + + + + +

Zasady udostêpniania informacji + + ** +

Opracowywanie publikacji z dziedziny ochrony
przyrody, w tym informacyjnych

+ +

Dba³oœæ o zrozumia³y dla ka¿dego przekaz informacji +

* dopisany po wejœciu w ¿ycie Ustawy z r. 2008; ** w osobnym rozporz¹dzeniu



2. 3. Do Ministra Oœwiaty nale¿¹ sprawy krzewie-
nia zasad ochrony przyrody na wszystkich szczeblach
szkolnictwa i oœwiaty doros³ych oraz szerzenie idei
ochrony przyrody w spo³eczeñstwie.

Art. 3. 1. (1) Ustanawia siê Pañstwow¹ Radê Och-
rony Przyrody, jako organ doradczy i opiniodawczy
Ministra Ochrony Œrodowiska i Zasobów Naturalnych.

Art. 4. 2. Ponadto Minister Leœnictwa mo¿e w poro-
zumieniu z Ministrem Oœwiaty zleciæ Pañstwowej Ra-
dzie Ochrony Przyrody wykonywanie innych zadañ
z zakresu ochrony przyrody, a w szczególnoœci:

1) inicjowanie i prowadzenie badañ naukowych
w dziedzinie ochrony przyrody,

2) szerzenie idei ochrony przyrody w spo³eczeñ-
stwie,

3) opracowywanie i wydawanie publikacji z dzie-
dziny ochrony przyrody.

USTAWA z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie
i kszta³towaniu œrodowiska

W preambule wœród g³ównych celów Ustawy
wymienia siê:

ochronê œrodowiska przez ka¿dego obywatela
oraz rozwijanie œwiadomoœci spo³ecznej w celu
powszechnego wype³niania tego obowi¹zku

Dzia³ I. Rozdzia³ 2. Tworzenie warunków ochrony
œrodowiska

Art. 10. 1. Szko³y wy¿sze, placówki naukowe, ins-
tytuty naukowo-badawcze oraz jednostki organizacyj-
ne prowadz¹ce dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹
uczestnicz¹ w tworzeniu warunków ochrony œrodo-
wiska w szczególnoœci przez […] popularyzacjê kra-
jowych i zagranicznych zdobyczy nauki i techniki
w dziedzinie ochrony œrodowiska oraz ich prak-
tycznego zastosowania.

Art. 11. 1. Szko³y wszystkich stopni s¹ obowi¹zane
uwzglêdniaæ problematykê ochrony œrodowiska i
zrównowa¿onego rozwoju w dzia³alnoœci dydaktycz-
no-wychowawczej, obejmuj¹c j¹ programami nau-
czania.

Art. 12. Œrodki masowego przekazu s¹ obo-
wi¹zane kszta³towaæ w³aœciwy stosunek spo³e-
czeñstwa do ochrony œrodowiska oraz popularyzo-
waæ zasady tej ochrony w publikacjach i audy-
cjach.

Dzia³ V. Rozdzia³ 2. Fundusze ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej

Art. 88. Œrodki gminnych funduszy przeznacza siê
na:

1) Edukacjê ekologiczn¹ oraz propagowanie
dzia³añ proekologicznych i zasady zrównowa¿onego
rozwoju.

Art. 88b. Œrodki Narodowego Funduszu [Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej] przeznacza siê na
wspomaganie…

4) Realizacji kompleksowych programów badaw-
czych, rozwojowych i wdro¿eniowych oraz progra-
mów edukacji ekologicznej

Dzia³ VI. Organizacja ochrony œrodowiska
Rozdzia³ 2. Udzia³ samorz¹du mieszkañców miast

i wsi, samorz¹du pracowniczego oraz zwi¹zków zawo-
dowych i innych organizacji spo³ecznych w tworzeniu
warunków ochrony œrodowiska

Art. 99. 1. Jednostki pomocnicze samorz¹du tery-
torialnego, samorz¹d pracowniczy, jednostki ochotni-
czych stra¿y po¿arnych, zwi¹zki zawodowe i inne orga-
nizacje spo³eczne, których statutowym celem jest
ochrona œrodowiska, mog¹ podejmowaæ dzia³alnoœæ
sprzyjaj¹c¹ ochronie œrodowiska i zmierzaj¹c¹ do
urzeczywistnienia prawa obywateli do korzystania
z jego wartoœci, polegaj¹c¹ w szczególnoœci na:

1) kszta³towaniu w³aœciwego stosunku do œrodo-
wiska, szerzeniu zrozumienia celów ochrony œro-
dowiska oraz propagowaniu spraw ochrony œrodo-
wiska i poczynañ zmierzaj¹cych do zapewnienia tej
ochrony,

2) inicjowaniu i podejmowaniu spo³ecznych dzia-
³añ dotycz¹cych ochrony œrodowiska,

6) zwiêkszaniu spo³ecznego wp³ywu na dzia³alnoœæ
jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia opty-
malnej efektywnoœci poczynañ na rzecz ochrony œro-
dowiska,

7) organizowaniu spotkañ maj¹cych na celu roz-
szerzenie zainteresowania problematyk¹ zrównowa¿o-
nego rozwoju.

USTAWA z dnia 16 paŸdziernika 1991 r. o och-
ronie przyrody

Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
Art. 5. 1. Popularyzowanie ochrony przyrody

jest obowi¹zkiem organów administracji publicznej,
instytucji naukowych i oœwiatowych, a tak¿e publicz-
nych œrodków masowego przekazu.

2. Szko³y wszystkich stopni s¹ zobowi¹zane obj¹æ
programami nauczania zagadnienia ochrony przyrody.

Rozdzia³ 4. Wykonywanie ochrony przyrody
Art. 39. 1. Minister Ochrony Œrodowiska, Zasobów

Naturalnych i Leœnictwa prowadzi rejestr parków
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narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobra-
zowych, obszarów chronionego krajobrazu i pomni-
ków przyrody.

2. Wojewoda prowadzi dokumentacjê stanu przy-
rody, a w szczególnoœci cennych ze wzglêdów nauko-
wych lub rzadkoœæ wystêpowania tworów przyrody,
obszarów przyrodniczych i innych sk³adników przy-
rody.

Rozdzia³ 2. Organy ochrony przyrody
Art. 11.4. Do zadañ Pañstwowej Rady Ochrony

Przyrody nale¿y w szczególnoœci:
4) opiniowanie programów badawczych w zakresie

ochrony przyrody oraz popularyzowanie ochrony
przyrody.

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostêpie do
informacji o œrodowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.

Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreœla zasady:
1) udostêpniania informacji o œrodowisku

i jego ochronie,
2) udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu

w sprawie ochrony œrodowiska,
3) postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania

na œrodowisko.

Rozdzia³ 2. Dostêp do informacji
Art. 4. Ka¿dy ma prawo do informacji o œrodo-

wisku i jego ochronie na warunkach okreœlonych
ustaw¹.

Art. 5. Organy administracji publicznej s¹
obowi¹zane udostêpniaæ ka¿demu informacje
o œrodowisku i jego ochronie znajduj¹ce siê w ich
posiadaniu.

Udostêpnianiu, o którym mowa w ust. 1, podlegaj¹
tak¿e inne informacje w postaci dokumentów, danych
gromadzonych w szczególnoœci w formie pisemnej,
wizualnej, fonicznej i baz danych na innych noœni-
kach.

Art. 7. Organ administracji publicznej jest obo-
wi¹zany udostêpniæ informacjê bez zbêdnej zw³oki,
nie póŸniej ni¿ w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzymania
wniosku.

Art. 9. Organ administracji publicznej, udostêp-
niaj¹c informacje przekazane przez osoby trzecie,
wskazuje Ÿród³o ich pochodzenia.

Rozdzia³ 3. Udzia³ spo³eczeñstwa w postêpowaniu
w sprawie ochrony œrodowiska

Art. 13.
1. Przed wydaniem decyzji wymagaj¹cych udzia³u

spo³eczeñstwa organ administracji publicznej w³aœci-
wy do ich wydania, wszczynaj¹c postêpowanie:

1) podaje do publicznej wiadomoœci informacjê
o zamieszczeniu w publicznie dostêpnym wykazie
wniosku o wydanie decyzji oraz o mo¿liwoœci sk³ada-
nia uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty poda-
nia do publicznej wiadomoœci, wskazuj¹c jednoczeœ-
nie miejsce ich sk³adania,

2) mo¿e przeprowadziæ rozprawê administracyjn¹
otwart¹ dla spo³eczeñstwa,

2. Organ administracji publicznej, w³aœciwy do wy-
dania decyzji, podaje do publicznej wiadomoœci infor-
macjê o zamieszczeniu w publicznie dostêpnym wyka-
zie decyzji wymagaj¹cych udzia³u spo³eczeñstwa.

3. Podanie do publicznej wiadomoœci, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nastêpuje w drodze za-
mieszczenia informacji na tablicy og³oszeñ w siedzibie
organu w³aœciwego w sprawie oraz poprzez obwiesz-
czenia w pobli¿u miejsca planowanego przedsiêwziê-
cia, a gdy siedziba w³aœciwego organu mieœci siê na
terenie gminy innej ni¿ gmina w³aœciwa miejscowo ze
wzglêdu na przedmiot og³oszenia – tak¿e przez og³o-
szenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjêty
w miejscowoœci lub miejscowoœciach w³aœciwych ze
wzglêdu na przedmiot og³oszenia.

4. Podanie do publicznej wiadomoœci, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, powinno nast¹piæ tak¿e
poprzez zamieszczenie informacji na stronie interne-
towej organu w³aœciwego do wydania decyzji, jeœli
organ ten prowadzi tak¹ stronê.

Rozdzia³ 4. Postêpowanie w sprawie oceny oddzia-
³ywania na œrodowisko realizacji planów i programów

Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko, o której
mowa w ust. 1, powinna:

12) zawieraæ streszczenie sporz¹dzone w jêzyku
niespecjalistycznym.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony œrodowiska

TYTU£ I. PRZEPISY OGÓLNE
Dzia³ I. Zakres obowi¹zywania ustawy
Art. 1. Ustawa okreœla zasady ochrony œrodowiska

oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzglêd-
nieniem wymagañ zrównowa¿onego rozwoju, a w
szczególnoœci:

2) udostêpnianie informacji o œrodowisku i jego
ochronie; [art. uchylony, wszed³ do Ustawy z 2008 r.]
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3) udzia³ spo³eczeñstwa w postêpowaniu w sprawie
ochrony œrodowiska; [j.w.]

Dzia³ II. Definicje i zasady ogólne
Art. 9. Ka¿dy ma prawo do informacji o œrodo-

wisku i jego ochronie na warunkach okreœlonych us-
taw¹. [art. uchylony – wszed³ do Ustawy z 2008]

Art. 10. Ka¿dy w przypadkach okreœlonych w usta-
wie ma prawo do uczestniczenia w postêpowaniu
w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony œrodo-
wiska lub przyjêcia projektu polityki, strategii, planu
lub programu rozwoju i restrukturyzacji oraz projektu
studium i planu zagospodarowania przestrzennego.
[uchylony j.w.]

Dzia³ IV. Informacje o œrodowisku
Rozdzia³ 1. Dostêp do informacji [rozdzia³ uchylo-

ny – wszed³ do Ustawy z 2008]
Rozdzia³ 2. Pañstwowy monitoring œrodowiska

oraz rozpowszechnianie informacji o œrodowisku
Art. 25. 1. �ród³em informacji o œrodowisku jest

w szczególnoœci pañstwowy monitoring œrodowiska.
2. Pañstwowy monitoring œrodowiska stanowi

system pomiarów, ocen i prognoz stanu œrodowiska
oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszech-
niania informacji o œrodowisku.

3. Pañstwowy monitoring œrodowiska wspomaga
dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska poprzez syste-
matyczne informowanie organów administracji i spo-
³eczeñstwa o: […]

Dzia³ V. Udzia³ spo³eczeñstwa w postêpowaniu
w sprawie ochrony œrodowiska [uchylony, wszed³ do
Ustawy z 2008 r.]

Dzia³ VIII. Edukacja ekologiczna, badania z zakre-
su ochrony œrodowiska oraz reklama

Art. 77. 1. Problematykê ochrony œrodowiska
i zrównowa¿onego rozwoju uwzglêdnia siê w podsta-
wach programowych kszta³cenia ogólnego dla wszyst-
kich typów szkó³.

2. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
równie¿ organizatorów kursów prowadz¹cych do
uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Art. 78. Œrodki masowego przekazu s¹ obo-
wi¹zane kszta³towaæ pozytywny stosunek spo³e-
czeñstwa do ochrony œrodowiska oraz popularyzo-
waæ zasady tej ochrony w publikacjach i audy-
cjach.

Art. 79. Organy administracji, instytucje koordy-
nuj¹ce oraz kieruj¹ce dzia³alnoœci¹ naukow¹ i nauko-
wo-badawcz¹, a tak¿e szko³y wy¿sze, placówki nauko-
we i naukowo-badawcze, obejmuj¹ce swym zakresem
dzia³ania dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe

wi¹¿¹ce siê z ochron¹ œrodowiska, s¹ obowi¹zane uw-
zglêdniaæ w ustalanych programach oraz w swej dzia-
³alnoœci badania dotycz¹ce zagadnieñ ochrony œrodo-
wiska i badania te rozwijaæ.

Art. 80. Reklama lub inny rodzaj promocji towaru
lub us³ugi nie powinny zawieraæ treœci propaguj¹cych
model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony œro-
dowiska i zrównowa¿onego rozwoju, a w szczególnoœci
wykorzystywaæ obrazu dzikiej przyrody do promowa-
nia produktów i us³ug negatywnie wp³ywaj¹cych na
œrodowisko przyrodnicze.

Art. 80a. 1. Reklama i inny rodzaj promocji, zawie-
raj¹ce informacjê o produkcie w zakresie okreœlonym
w art. 167 ust. 1, powinny byæ czytelne oraz powinny
uwzglêdniaæ wymagania okreœlone na podstawie art.
167 ust. 4 pkt 3.

2. Minister w³aœciwy do spraw gospodarki, w poro-
zumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw œrodowis-
ka, kieruj¹c siê zapewnieniem konsumentom mo¿li-
woœci ³atwej oceny cech produktu istotnych z punktu
widzenia ochrony œrodowiska, mo¿e okreœliæ, w dro-
dze rozporz¹dzenia, szczegó³owe wymagania w zakre-
sie zamieszczania w reklamie i materia³ach promocyj-
nych informacji o produkcie, o której mowa w art. 167
ust. 1, w tym:

2) wymagania co do czytelnoœci informacji o pro-
dukcie.

Art. 80c. Organizacje spo³eczne mog¹ wystêpo-
waæ do w³aœciwych organów administracji o zasto-
sowanie œrodków zmierzaj¹cych do zaprzestania
reklamy lub innego rodzaju promocji towaru lub
us³ugi, je¿eli reklama lub inny rodzaj promocji s¹
sprzeczne z art. 80.

Rozdzia³ 4. Finansowanie ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej

Art. 400a. 1. Finansowanie ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej obejmuje:

11) badania i upowszechnianie ich wyników oraz
postêp techniczny w zakresie ochrony œrodowiska i
gospodarki wodnej;

13) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów
i oœrodków przetwarzania informacji, s³u¿¹cych bada-
niu stanu œrodowiska;

15) wspomaganie realizacji zadañ pañstwowego
monitoringu œrodowiska, innych systemów kontrol-
nych i pomiarowych oraz badañ stanu œrodowiska,
a tak¿e systemów pomiarowych zu¿ycia wody i ciep³a;

16) wspomaganie systemów gromadzenia i
przetwarzania danych zwi¹zanych z dostêpem do
informacji o œrodowisku; oraz prowadzenie monito-
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ringu przyrodniczego; przekroczenia standardów ja-
koœci œrodowiska;

32) edukacjê ekologiczn¹ oraz propagowanie
dzia³añ proekologicznych i zasady zrównowa¿onego
rozwoju;

33) przygotowywanie i obs³ugê konferencji krajo-
wych i miêdzynarodowych z zakresu ochrony œrodo-
wiska i gospodarki wodnej;

34) dzia³ania z zakresu gromadzenia i rozpow-
szechniania informacji o najlepszych dostêpnych tech-
nikach oraz dzia³ania zwi¹zane z rejestracj¹ i analiz¹
wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i wy-
danych pozwoleñ zintegrowanych, o których mowa
w art. 206 i 212;

39) przygotowywanie dokumentacji przedsiê-
wziêæ z zakresu ochrony œrodowiska i gospodarki
wodnej, które maj¹ byæ wspó³finansowane ze œrodków
pochodz¹cych z Unii Europejskiej niepodlegaj¹cych
zwrotowi.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody

Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
Art. 2. 2. Celem ochrony przyrody jest: […]
7) kszta³towanie w³aœciwych postaw cz³owieka

wobec przyrody przez edukacjê, informowanie
i promocjê w dziedzinie ochrony przyrody.

Art. 3. Cele ochrony przyrody s¹ realizowane przez:
[…]

5) prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej, in-
formacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony
przyrody;

Art. 4. 3. Obowi¹zkiem organów administracji
publicznej, instytucji naukowych i oœwiatowych,
a tak¿e publicznych œrodków masowego przekazu
jest prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej, infor-
macyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony
przyrody.

Rozdzia³ 5. Organy ochrony przyrody
Art. 95. Organami opiniodawczo-doradczymi w za-

kresie ochrony przyrody s¹:
1) Pañstwowa Rada Ochrony Przyrody;
Art. 96. 3. Do zadañ Pañstwowej Rady Ochrony

Przyrody nale¿y w szczególnoœci:[…]
6) popularyzowanie ochrony przyrody.
Art. 103. 1. Zadania zwi¹zane z ochron¹ przyrody,

badaniami naukowymi i dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹,
a tak¿e […] wykonuje S³u¿ba Parku Narodowego.

2. Do zadañ S³u¿by Parku Narodowego nale¿y:

2) informowanie i promocja w zakresie ochrony
przyrody, w tym prowadzenie muzeum przyrodni-
czego, oœrodków informacji i edukacji oraz publi-
kowanie materia³ów informacyjnych i promocyj-
nych;

[W ten sam sposób zosta³y sformu³owane wymaga-
nia odnoœnie do innych s³u¿b publicznych ochrony
przyrody]

Rozdzia³ 8. Wykonywanie ochrony przyrody
Art. 113.
1. Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska pro-

wadzi centralny rejestr form ochrony przyrody, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–9.

1a. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska okre-
œli, w drodze rozporz¹dzenia:

1) zakres informacji gromadzonych w centralnym
rejestrze form ochrony przyrody,

2) organizacjê, tryb i standardy techniczne tworze-
nia rejestru,

3) sposób aktualizacji rejestru oraz udostêpniania
danych zawartych w rejestrze – z uwzglêdnieniem ko-
niecznoœci zapewnienia kompletnej i jednolitej infor-
macji o formach ochrony przyrody w Rzeczypospolitej
Polskiej.

USTAWA z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udo-
stêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko

Dzia³ I. Przepisy ogólne
Rozdzia³ 1. Zakres obowi¹zywania ustawy
Art. 1. Ustawa okreœla:
1) zasady i tryb postêpowania w sprawach:
a) udostêpniania informacji o œrodowisku i jego

ochronie,
b) ocen oddzia³ywania na œrodowisko,
2) zasady udzia³u spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-

wiska;
Rozdzia³ 2. Definicje i zasady ogólne
Art. 3. 1. Ilekroæ w ustawie jest mowa o:
11) podaniu informacji do publicznej wiadomoœci

– rozumie siê przez to:
a) udostêpnienie informacji na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej, organu w³aœciwego w sprawie,
b) og³oszenie informacji, w sposób zwyczajowo

przyjêty, w siedzibie organu w³aœciwego w sprawie,
c) og³oszenie informacji przez obwieszczenie w

sposób zwyczajowo przyjêty w miejscu planowanego
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przedsiêwziêcia, a w przypadku projektu dokumentu
wymagaj¹cego udzia³u spo³eczeñstwa – w prasie o od-
powiednim do rodzaju dokumentu zasiêgu,

d) w przypadku gdy siedziba organu w³aœciwego
w sprawie mieœci siê na terenie innej gminy ni¿ gmina
w³aœciwa miejscowo ze wzglêdu na przedmiot postê-
powania – tak¿e przez og³oszenie w prasie lub w spo-
sób zwyczajowo przyjêty w miejscowoœci lub miejsco-
woœciach w³aœciwych ze wzglêdu na przedmiot postê-
powania;

Art. 4. Ka¿dy ma prawo do informacji o œrodo-
wisku i jego ochronie na warunkach okreœlonych us-
taw¹.

Art. 5. Ka¿dy ma prawo uczestniczenia, na warun-
kach okreœlonych ustaw¹, w postêpowaniu wymaga-
j¹cym udzia³u spo³eczeñstwa.

Dzia³ II. Udostêpnianie informacji o œrodowisku
i jego ochronie

Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
Art. 8. Organy administracji s¹ obowi¹zane do

udostêpniania ka¿demu informacji o œrodowisku
i jego ochronie znajduj¹cych siê w ich posiadaniu lub
które s¹ dla nich przeznaczone.

Art. 9. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udo-
stêpnia siê w formie ustnej, pisemnej, wizualnej,
dŸwiêkowej, elektronicznej lub innej formie.

3. Udostêpniaj¹c informacje, organ administracji
informuje tak¿e, na wniosek podmiotu ¿¹daj¹cego in-
formacji, o miejscu, w którym znajduj¹ siê dane […]
oraz sposobów interpretacji uzyskanych danych, które
pos³u¿y³y do wytworzenia udostêpnianej informacji,
lub odsy³a do stosownych metodyk referencyjnych
w tym zakresie.

Art. 10. W urzêdach organów administracji wyzna-
cza siê osoby, które zajmuj¹ siê udostêpnianiem infor-
macji o œrodowisku i jego ochronie.

Art. 11. Organ administracji udostêpniaj¹c infor-
macje o œrodowisku i jego ochronie przekazane przez
osoby trzecie, wskazuje Ÿród³o ich pochodzenia.

Art. 12. 1. Informacje o œrodowisku i jego ochronie
udostêpnia siê na pisemny wniosek o udostêpnienie
informacji, zwany w niniejszym dziale „wnioskiem”.

2. Bez pisemnego wniosku udostêpnia siê:
1) informacjê niewymagaj¹c¹ wyszukiwania;
2) w przypadku wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej,

innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
Art. 14. 1. Organ administracji udostêpnia infor-

macjê o œrodowisku i jego ochronie bez
zbêdnej zw³oki, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu miesi¹ca od

dnia otrzymania wniosku.
Rozdzia³ 2. Odmowa udostêpniania informacji
Rozdzia³ 3. Publicznie dostêpne wykazy oraz

upowszechnianie informacji drog¹ elektroniczn¹
Rozdzia³ 4. Op³aty
Art. 26. 1. Wyszukiwanie i przegl¹danie w siedzi-

bie organu administracji dokumentów wyszczególnio-
nych w publicznie dostêpnym wykazie jest bezp³atne.

2. Za wyszukiwanie informacji, a tak¿e za prze-
kszta³canie informacji w formê wskazan¹ we wniosku,
sporz¹dzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich
przes³anie organ administracji pobiera op³aty w wyso-
koœci odzwierciedlaj¹cej zwi¹zane z tym uzasadnione
koszty.

Dzia³ III. Udzia³ spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska

Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
Art. 30. Organy administracji w³aœciwe do wydania

decyzji lub opracowania projektów dokumentów, […]
zapewniaj¹ mo¿liwoœæ udzia³u spo³eczeñstwa odpo-
wiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmian¹
oraz przed przyjêciem tych dokumentów lub ich zmia-
n¹.

Rozdzia³ 2. Udzia³ spo³eczeñstwa w podejmowaniu
decyzji

Rozdzia³ 3. Udzia³ spo³eczeñstwa w opracowywa-
niu dokumentów

Rozdzia³ 4. Opiniowanie, udzia³ spo³eczeñstwa i
przyjêcie dokumentu

Prof. dr hab. Marta SKALSKA-ZLAT – Uniwersytet Wroc³awski. Insty-
tut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Adres: 50-137 Wro-
c³aw, pl. Uniwersytecki 9/13; e-mail: marta.skalska-zlat@ibi.uni.
wroc.pl
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Polskie piœmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i
informacji naukowej w bazie Web of Science

Polskie piœmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej w bazie Web of Science

Wstêp

Od stycznia 2010 roku polscy naukowcy otrzymali
dostêp do bazy Web of Science (WoS). Dziêki tzw. kra-
jowej licencji akademickiej finansowanej w ca³oœci
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
wszystkie instytucje naukowe mog¹ u¿ywaæ tej najbar-
dziej znanej i jednoczeœnie najczêœciej wykorzystywa-
nej do wszelkich analiz biblio- i naukometrycznych
bazy danych. Web of Science to skumulowana baza
najpopularniejszych na œwiecie indeksów cytowañ
tworzonych od lat 60. w filadelfijskim Institute for
Scientific Information, a obecnie przez firmê Thomson
Reuters. Udostêpniane s¹ one sieciowo od 1997 roku
i zawieraj¹ informacje z oko³o 13 tys. czasopism z 256
dyscyplin.

Narodowa licencja akademicka Web of Science
pozwala na dostêp do nastêpuj¹cych baz danych:
— Science Citation Index Expanded (SCI) – indeksuje

na bie¿¹co ponad 7100 czasopism (najstarsze do-
kumenty w bazie siêgaj¹ roku 1945) ze 150 dys-
cyplin nauk œcis³ych;

— Social Sciences Citation Index (SSCI) – indeksuje
ponad 2100 czasopism (od 1956 roku na bie¿¹co)
z 50 dziedzin nauk spo³ecznych;

— Arts & Humanities Citation Index (AHCI) – od
1975 roku indeksuje w ca³oœci ponad 1200 czaso-
pism z nauk humanistycznych i sztuki oraz wybra-
ne artyku³y z ponad 6 tys. periodyków;

— Conference Proceedings Citation Index (CPCI) –
indeksuje czasopisma oraz wydawnictwa zwarte

zawieraj¹ce materia³y konferencyjne z nauk mate-
matyczno-przyrodniczych oraz spo³ecznych (dane
od roku 1990).

W Polsce indeksy cytowañ s¹ znane i wykorzystywane
od wielu lat. Najbardziej znanym oœrodkiem przepro-
wadzaj¹cym analizy na podstawie SCI jest Politechni-
ka Wroc³awska, która prenumerowa³a tê bazê od
1973 roku [3, s. 66]. Od lat 90. XX wieku zaintereso-
wanie tym Ÿród³em informacji znacznie wzros³o i ko-
lejne instytucje zaczê³y subskrybowaæ indeksy cyto-
wañ [1, s. 68; 2, s. 152-153].

W zwi¹zku z tak szerokim dostêpem do danych
o œwiatowym piœmiennictwie warto przeanalizowaæ
udzia³ polskich autorów w tej miêdzynarodowej bazie
danych. W niniejszym artykule badaniem objêto jed-
n¹ dyscyplinê – bibliotekoznawstwo i informacjê nau-
kow¹ (library and information science).

Przeprowadzona analiza umo¿liwi³a odpowiedzi na
nastêpuj¹ce pytania:
— jacy polscy badacze publikowali i publikuj¹ w miê-

dzynarodowych czasopismach i materia³ach konfe-
rencyjnych?

— jakie instytucje reprezentuj¹?
— jak przedstawia siê wspó³praca miêdzynarodowa?
— w jakich czasopismach i materia³ach konferencyj-

nych publikuj¹ najczêœciej?
— w jakich latach ukaza³o siê najwiêcej artyku³ów?
— w jakim stopniu jest bibliotekoznawstwo i informa-

cja naukowa jest interdyscyplinarne?
— jak wygl¹da analiza cytowañ tych publikacji?
— o czym pisali polscy autorzy w latach 2003-2010?
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Charakterystyka analizowanych publikacji

Na potrzeby niniejszej analizy wybrane zosta³y So-
cial Sciences Citation Index oraz Conference Procee-
dings Citation Index – Social Science & Humanities,
które indeksuj¹ literaturê z bibliotekoznawstwa i in-
formacji naukowej. Pierwszy etap badañ polega³ na
wyszukaniu w bazie artyku³ów, które sw¹ tematyk¹
obejmuj¹ zagadnienia dyscypliny oraz w przypadku
których przynajmniej jeden z autorów poda³ jako
miejsce pracy instytucjê polsk¹. Zgodnie z przyjêtymi
kryteriami uda³o siê znaleŸæ 252 opisy, co stanowi
2,25% wszystkich polskich artyku³ów z nauk spo³ecz-
nych i plasuje dziedzinê na 24. miejscu pod wzglêdem
liczby rekordów w bazie. Zosta³y one opublikowane
w latach 1968-2010.

Wœród 252 prac znajduje siê: 159 artyku³ów, 73
materia³y konferencyjne oraz 20 innych publikacji
(materia³y redakcyjne, recenzje, noty, listy i inne).

Wszystkie prace zamieszczone zosta³y w 50 czaso-
pismach i 37 tomach pokonferencyjnych. Ulubionymi
czasopismami polskich autorów okaza³y siê Informa-
tion Processing & Management i Social Science Infor-
mation (po 29 artyku³ów) oraz niewiele im ustêpuj¹ce
Scientometrics (24). Na ich ³amach opublikowano 1/3
tekstów polskich badaczy. Na kolejnych miejscach
pojawi³y siê: International Forum on Information and
Documentation (13), Journal of Information Science

(8), Restaurator-International Journal for the Preser-
vation of Library and Archival Material (6), Electronic
Library (5) oraz Libri (5). Pozosta³e 42 czasopisma
zamieœci³y na swych ³amach od 1 do 4 artyku³ów.

Jeœli chodzi o materia³y konferencyjne, to najbar-
dziej polskie okaza³y siê: Design of Computing Sys-
tems: Cognitive Considerations (10), 5th International
Scientific Conference Business and Management’ 2008
(5) oraz Issues and Trends of Information Technology
Management in Contemporary Organizations (5).
W kolejnych 34 tomach wydano ³¹cznie 49 tekstów.

Aktywnoœæ publikacyjna

Najwiêksza aktywnoœæ publikacyjna Polaków przy-
pada na lata 2006-2010. Powsta³o wówczas 60 arty-
ku³ów, co stanowi blisko 1/4 ca³ego badanego zbioru.
Wyró¿niaj¹ce te¿ okaza³y siê okresy 1996-2000 – 37
artyku³ów oraz 1986-1990 – 32 teksty.

Najbardziej aktywnym rokiem okaza³ siê 2008,
g³ównie za spraw¹ materia³ów konferencyjnych, które
stanowi³y 26 z 27 opublikowanych tekstów. Warto tak-
¿e zwróciæ uwagê na rok 1997, kiedy to na konferencji
Information: 7th International Conference on Human-
-Computer Interaction, San Francisco, 24-29.08.1997
pojawi³o siê 10 artyku³ów polskiego autorstwa. Intere-
suj¹cy pod tym wzglêdem okaza³ siê równie¿ 1987
rok, w którym pojawi³ siê „polski” numer czasopisma
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Scientometrics. Przeczytaæ w nim mo¿na 7 artyku³ów
napisanych przez Polaków.

Aktywnoœæ publikacyjn¹ Polaków przedstawia Wy-
kres 1.

Autorzy

Wszystkie 252 artyku³y zosta³y opublikowane przez
215 autorów. Polskie artyku³y z bibliotekoznawstwa i in-
formacji naukowej przygotowane by³y przez indywidual-
nych autorów lub zespo³y. Ponad po³owa tekstów (152)
napisana zosta³a przez jednego twórcê. Natomiast pozo-
sta³e by³y owocem wspó³pracy dwóch autorów (64 arty-
ku³y), trzech (20), czterech (7), piêciu (4), siedmiu (1),
oœmiu (1), dziesiêciu (2). Jeden tekst zosta³ przygotowa-
nych przez zespó³ licz¹cy 14 badaczy.

Najwiêcej artyku³ów opublikowa³ Czes³aw Dani³o-
wicz (8 tekstów). Na kolejnych miejscach znaleŸli siê
Barbara Stefaniak, Eugeniusz Œcibor, Zygmunt Mazur
i Tadeusz Radecki (po 6) oraz Irina Marshakova-Shai-
kevich i Henryk Domañski (po 5). Po cztery teksty za-
mieœcili: Witold Abramowicz, Zbigniew Micha³ No-
wicki i Henryk Rybiñski, a po trzy: Andrzej Barañski,
Marek Kosmulski, Kazimierz Kowalski, Mieczys³aw
Muraszkiewicz, Remigiusz Sapa oraz Aleksander
Zgrzywa. Kolejne 37 osób przygotowa³y po 2 teksty.
Byli to: Jaros³aw Baliñski, Adam Bartkowski, Andrzej
Bassara, Zygmunt Bauman, Bo¿ena Bednarek-Mi-
chalska, Lucyna Anna Bielicka, Kazimierz Choroœ,
Zdzis³aw Tomasz Dobrowolski, Konrad Fia³kowski,
Marek G¹golewski, Henryk Ganowiak, W³odzimierz
Gogo³ek, Miros³aw Górny, Ewa Górska, Zygmunt
Gostkowski, Eleonora Jabrzemska, Micha³ Kalecki,
Piotr K³osowski, Jadwiga Ko³odziejska, Anna Ko-
nieczna-Molenda, Monika Krakowska, Adam Kra-
wiec, Jerzy Lewandowski, Bronis³aw £ugowski, Ma-
rek Nahotko, Janusz Paciejewski, Zbigniew Sawiñski,
Anna Sitarska, Jerzy Solak, Henryk Szarski, Jan
Szczepañski, Marek Szyd³owski, Boles³aw Szymañski,
Julian Szymañski, Aleksandra Wejman-Sowiñska,
Janusz L. Wiœniewski i Adam Wysocki.

Dziêki przeprowadzonej analizie uda³o siê odpo-
wiedzieæ na pytanie z jakich oœrodków naukowych (i
nie tylko) s¹ autorzy artyku³ów. K³opot sprawi³a iden-
tyfikacja tych instytucji z uwagi na czasem niewiele
mówi¹ce skróty, niejednolite nazewnictwo (czasem
u¿ywana polska nazwa instytucji, a czasem anglo-
jêzyczna) oraz zmiany nazw uczelni. Jako przyk³ad
mo¿na podaæ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, któ-
ry w ostatnich latach dwukrotnie zmienia³ nazwê

(Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Bydgoszczy, Akade-
mia Bydgoska i wreszcie Uniwersytet). W polu „add-
ress” pojawiaj¹ siê nastêpuj¹ce skróty: KW AKAD,
KW UNIV, AKAD BYDGOSKA KW. Na potrzeby ni-
niejszej analizy pos³u¿ono siê najnowszymi nazwami
instytucji.

Wszyscy autorzy s¹ lub byli pracownikami 65 ins-
tytucji polskich i 54 placówek zagranicznych. Najwiê-
cej artyku³ów przygotowali pracownicy: Polskiej Aka-
demii Nauk – 36 tekstów, Instytutu Informacji Nauko-
wej, Technicznej i Ekonomicznej (30), Politechniki
Wroc³awskiej (28), Uniwersytetu Warszawskiego (28)
oraz Uniwersytetu Jagielloñskiego (17). Wœród pozo-
sta³ych wymieniæ nale¿y badaczy z Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Gdañskiego
(po 8), Biblioteki Narodowej (7), Politechniki Poznañ-
skiej i Uniwersytetu Miko³aja Kopernika (po 6), Poli-
techniki £ódzkiej i Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza (po 5), Uniwersytetu Wroc³awskiego (4) oraz
Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Gdañ-
skiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Warszaw-
skiej, Szko³y G³ównej Handlowej, Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, Uniwersytetu £ódzkiego i Uniwersytetu
Œl¹skiego, których pracownicy przygotowali po 3 arty-
ku³y.

Wybrany zbiór danych ukaza³ cztery wiod¹ce
oœrodki w zakresie badañ nad bibliotekoznawstwem
i informacj¹ naukow¹. S¹ to: Warszawa (130 artyku-
³ów z 24 instytucji), Wroc³aw (35 artyku³ów z 4 insty-
tucji) oraz Kraków (24 artyku³y z 4 instytucji) i Poznañ
(21 tekstów z 5 instytucji).

Pozosta³e oœrodki, z których pochodz¹ autorzy uka-
zuje Wykres 2.
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Poznañ (5 inst.); 21

Gdañsk (3 inst.); 12

£ódŸ (3 inst.); 9

Toruñ (1 inst.); 6

Katowice (2 inst.); 5

Lublin (2 inst.); 4

Bydgoszcz (1 inst.); 3

Inne (14 inst. z 10

miast); 18

Wroc³aw (4 inst.); 35

Warszawa (26 inst.);

130

Kraków (4 inst.); 24

Wykres 2. Oœrodki badawcze, z których pochodz¹ autorzy
(w nawiasie liczba instytucji, obok – liczba artyku³ów).

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z bazy Web of Science.



Spoœród 252 artyku³ów 30 by³o efektem wspó³pra-
cy miêdzynarodowej. Wœród autorów spoza Polski
najwiêcej by³o Amerykanów (16 artyku³ów) oraz Bry-
tyjczyków (12). Teksty z bibliotekoznawstwa i infor-
macji naukowej powstawa³y tak¿e przy wspó³udziale
twórców z Rosji (Zwi¹zku Radzieckiego) (6), Kanady,
Hiszpanii i Japonii (po 3), Niemiec i Francji (po 2) oraz
Australii, Belgii, Czech, Danii, Egiptu, Iranu, Kuby,
Monako, Holandii, Norwegii, Republiki Po³udniowej
Afryki i Syrii (po 1).

Wiêkszoœæ artyku³ów (233) napisano w jêzyku an-
gielskim, pozosta³e w jêzyku francuskim (9), niemiec-
kim (6) oraz rosyjskim (4).

Bibliotekoznawstwo jako dziedzina
interdyscyplinarna

W odniesieniu do nauk spo³ecznych doœæ trudne
jest ustalenie sztywnych zakresów tematycznych ka¿-
dej z dyscyplin, co uwidacznia siê w literaturze. Przed-
stawiciele jednej dyscypliny zajmuj¹ siê tematyk¹
z pogranicza kilku innych, st¹d problemy w przypo-
rz¹dkowaniu tekstów tylko do jednej z nich.

W bazie Web of Science ka¿dy artyku³ w bazie jest
zaklasyfikowany do odpowiedniej dyscypliny nauko-
wej. Niektóre z nich przyporz¹dkowane s¹ dwóm i
wiêcej dziedzinom. Spoœród 252 analizowanych arty-
ku³ów jedynie 66 prac obejmowa³o swym zasiêgiem
tylko bibliotekoznawstwo i informacjê naukow¹.
Wiêkszoœæ pozosta³ych artyku³ów (177) sw¹ tematyk¹
obejmuje ró¿ne aspekty informatyki: systemy infor-
macji, sprzêt i oprogramowanie, teoriê i metody oraz
cybernetykê. Sporo artyku³ów (64) dotyczy zagadnieñ
z ekonomii biznesu i zarz¹dzania, a tak¿e in¿ynierii,
telekomunikacji i transportu (20). W badanym zbio-
rze znajduj¹ siê tak¿e materia³y, które – oprócz biblio-
tekoznawstwa i informacji naukowej – dotycz¹ tak¿e
wielu innych dziedzin: ergonomii, edukacji, jêzyko-
znawstwa, komunikacji i telekomunikacji, geografii
oraz innych nauk spo³ecznych.

Ju¿ na tym niewielkim zbiorze widaæ, ¿e bibliote-
koznawstwo jest dyscyplin¹ interdyscyplinarn¹. Arty-
ku³y dotycz¹ czêsto wielu zagadnieñ lub wielu aspek-
tów.

Cytowania

Jednym z wa¿nych wskaŸników ukazuj¹cych re-
cepcjê tekstu s¹ cytowania. Spe³niaj¹ one nie tylko
etyczn¹ funkcjê w nauce, ale stanowi¹ œrodek komu-

nikacji naukowej i pozwalaj¹ na ukazanie rozwoju da-
nej dziedziny, a tak¿e jej przenikanie z innymi dyscyp-
linami [4, s. 11].
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Tabela 1. Dziesiêæ najczêœciej cytowanych polskich publikacji z bib-
liotekoznawstwa i informacji naukowej.

Opis bibliograficzny
Liczba

cytowañ

Briggs D. J., Collins S, Elliott P, et al.:
Mapping urban air pollution using GIS:
a regression-based approach. International
Journal of Geographical Information Science
1997, Vol. 11(7), s. 699-718.

127

Radecki T.: Fuzzy set theoretical approach to
document-retrieval. Information Processing &
Management 1979, Vol. 15(5), s. 247-259.

67

Radecki T.: Mathematical-model of
information-retrieval system based on
concept of fuzzy thesaurus. Information
Processing & Management 1976, Vol. 12(5),
s. 313-318.

47

Radecki T.: Mathematical-model of
time-effective information-retrieval system
based on theory of fuzzy sets. Information
Processing & Management 1977, Vol. 13(2),
s. 109-116.

24

Marshakova-Shaikevich I.: The standard
impact factor as an evaluation tool of science
fields and scientific journals. Scientometrics
1996, Vol. 35(2), s. 283-290.

17

S³owiñski R.: Scheduling preemptive tasks
on unrelated processors with additional
resources. Rairo-Informatique-Computer
Science 1981, Vol. 15(2), s. 155-166.

15

Winc³awska B. M.: Polish sociology citation
index (principles for creation and the first
results). Scientometrics 1996, Vol. 35(3),
s. 387-391.

14

Dani³owicz C.: Modeling of user preferences
and needs in boolean retrieval-systems.
Information Processing & Management 1994,
Vol. 30(3), s. 363-378.

13

Radecki T.: Similarity measures for boolean
search request formulations. Journal of the
American Society for Information Science
1982, Vol. 33(1), s. 8-17.

13

Stefaniak B.: Individual and multiple
authorship of papers in chemistry and
physics. Scientometrics 1982, Vol. 4(1),
s. 331-337.

12

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z bazy Web of Science.



W przeprowadzonym badaniu interesuj¹ce by³o
sprawdzenie czy artyku³y Polaków s¹ wykorzystywane
i cytowane w œwiatowym piœmiennictwie naukowym.
Polskie prace z bibliotekoznawstwa i informacji nau-
kowej odnaleŸæ mo¿na w bibliografii za³¹cznikowej
655 artyku³ów. Ka¿dy tekst by³ zacytowany œrednio
2,6 raza. Index Hirscha dla tego zbioru wynosi 11,
czyli jedenaœcie artyku³ów doczeka³o siê przynajmniej
11 cytowañ.

Spoœród 252 artyku³ów 114 zosta³o zacytowanych
przynajmniej raz. Cytowane prace opublikowane zos-
ta³y w 32 czasopismach i 5 tomach materia³ów konfe-
rencyjnych. Najwiêcej odwo³añ uzyska³ periodyk In-
formation Processing & Management. Opublikowane
na jego ³amach 27 artyku³ów przywo³ano 255 razy. Na
kolejnym miejscu znalaz³o siê International Journal of
Geographical Information Science, którego 2 artyku³y
przywo³ano 135 razy. Wœród nich znalaz³ siê rekordo-
wy tekst z 1997 roku, którego opis bibliograficzny
znaleŸæ mo¿na w 127 artyku³ach. Trzynaœcie tekstów
napisanych dla Scientometrics doczeka³o siê w sumie
80 cytowañ. Pozosta³e pod wzglêdem liczby uzyska-
nych odwo³añ czasopisma to: Social Science Informa-
tion (26 cytowañ 14 artyku³ów), Restaurator (26 w 16
tekstach) oraz Journal of Information Science (4 arty-
ku³y cytowane 20 razy).

Najwiêcej cytowanych artyku³ów opublikowano
w latach osiemdziesi¹tych (36 artyku³ów). Rekordowe
od tym wzglêdem by³y lata: 1981 – 8, oraz 1982 i

1987 – po 7. W latach 2000-2009 napisano 32 teksty,
które doczeka³y siê cytowañ. Jeœli chodzi o lata dzie-
wiêædziesi¹te, to wyró¿niaj¹cym rokiem okaza³ siê
1997 (5 cytowanych artyku³ów).

Najczêœciej cytowanych artyku³ów przedstawia Ta-
bela 1.

Najbardziej „cytowalne” lata to 2009 i 2010, kiedy
to artyku³y autorstwa Polaków otrzyma³y 101 cyto-
wañ. Cytowania w poszczególnych piêcioletnich okre-
sach przedstawia Wykres 3.

Tematyka artyku³ów

Na podstawie s³ów kluczowych artyku³ów opubli-
kowanych w latach 2003-2010 ustalono najczêœciej
podejmowane zagadnienia przez polskich autorów.
Czêsto poruszanym w tych latach zagadnieniem by³a
bibliometria, wskaŸniki (m.in. Indeks Hirscha, Impact
factor), analiza cytowañ. Kilka artyku³ów porusza
zagadnienia biblioteki cyfrowych i repozytoriów oraz
digitalizacji, co z pewnoœci¹ ma zwi¹zek z rozwojem
polskich bibliotek cyfrowych. Wa¿n¹ grupê zagadnieñ
stanowi zdalne nauczanie (e-learning), m.in. roli kur-
sów BIBWEB w nauczaniu bibliotekarzy. Polscy auto-
rzy zajmowali siê w swoich tekstach wyszukiwaniem
informacji, bazami danych oraz Internetem jako Ÿród-
³em informacji. Jednym z wa¿nych tematów – pojawia-
j¹cych siê czêsto na konferencjach – jest zarz¹dzanie
informacj¹. Wœród polskich tekstów pojawi³y siê te¿ te
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dotycz¹ce Sieci semantycznej i metadanych. Na ³a-
mach czasopisma Restaurator pisano o ochronie dzie-
wiêtnasto- i dwudziestowiecznych kolekcji oraz o de-
gradacji papieru.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza ukaza³a wk³ad polskich
autorów w œwiatowe piœmiennictwo z zakresu biblio-
tekoznawstwa i informacji naukowej. Uda³o siê odna-
leŸæ 252 artyku³y dotycz¹ce tej tematyki, które zosta³y
opublikowane na ³amach 50 czasopism oraz 37 to-
mów materia³ów pokonferencyjnych. Najwiêcej arty-
ku³ów pojawi³o siê w ostatnich piêciu latach, co wska-
zuje na wzrost aktywnoœci publikacyjnej polskich au-
torów. Warto zwróciæ uwagê, ¿e obecnie w bazie Web
of Science nie jest indeksowane ¿adne polskie czaso-
pismo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji nau-
kowej, w zwi¹zku z czym autorzy maj¹ do dyspozycji
wy³¹cznie czasopisma zagraniczne. Publikowanie
w periodykach wydawanych poza granicami kraju z
pewnoœci¹ jest trudniejsze ni¿ w krajowych i to nie tyl-
ko ze wzglêdu na barierê jêzykow¹.

Najwiêcej artyku³ów przygotowali pracownicy Pol-
skiej Akademii Nauk oraz Instytutu Informacji Nau-
kowej, Technicznej i Ekonomicznej. Najwiêkszym kra-
jowym oœrodkiem jest Warszawa. Autorzy pochodz¹cy
z 26 warszawskich instytucji opublikowali 130 teks-
tów. Niewiele ponad 11% prac powsta³o dziêki
wspó³pracy miêdzynarodowej.

Przeprowadzone badanie ukaza³o interdyscypli-
narnoœæ tej dyscypliny, a zw³aszcza silne zwi¹zki z in-
formatyk¹, a tak¿e ekonomi¹ i zarz¹dzaniem.

Wiele polskich tekstów doczeka³o siê oddŸwiêku
w œwiatowym piœmiennictwie. 114 artyku³ów zosta³o
zacytowanych w sumie 655 razy.

Najczêœciej cytowan¹ prac¹ by³ tekst zespo³u an-
gielsko-polsko-holenderskiego dotycz¹cy wykorzysta-

nia systemu informacji geograficznej. Do koñca 2010
roku powo³ano siê na niego 127 razy.

Tematyka polskich artyku³ów w bazie Web of
Science dotyczy³a wielu zagadnieñ, m.in. bibliometrii,
digitalizacji, zarz¹dzania informacji i in.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e polscy autorzy
reprezentuj¹cy bibliotekoznawstwo i informacjê nau-
kow¹ coraz czêœciej decyduj¹ siê publikowaæ swoje
teksty w czasopismach miêdzynarodowych, a przygo-
towane przez nich wyniki badañ s¹ obiektem zaintere-
sowañ innych uczonych, co znajduje swe odzwiercied-
lenie w cytowaniach.

Po bardzo produktywnych latach osiemdziesi¹tych
i nieco mniej aktywnych dziewiêædziesi¹tych ostatnie
dziesiêciolecie to znaczny wzrost aktywnoœci publika-
cyjnej i wydaje siê, ¿e nale¿y siê spodziewaæ dalszego
wzrostu w nastêpnych latach.

Literatura cytowana

[1] Drabek A.: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych
w dziedzinie nauk spo³ecznych. Toruñ 2010.

[2] Drabek A.: Indeksy cytowañ jako narzêdzie diagnozy stanu
nauki. W: Biblioteki szkó³ wy¿szych w spo³eczeñstwie wiedzy:
uwarunkowania i wybrane zagadnienia. T. 1. Katowice, 2010,
s. 150-171.

[3] Krawczyk D., Pacholska A.: Historia i teraŸniejszoœæ analizy
cytowañ w Bibliotece G³ównej i OINT Politechniki Wroc³aw-
skiej. W: Z problemów bibliotek naukowych Wroc³awia. Red.
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Referat przedstawia opcjê rozwoju informatologii, jako dziedziny nauki i edukacji, w
Polsce w najbli¿szym dziesiêcioleciu. Propozycja ta zosta³a zainspirowana obawami wy-
ra¿anymi przez œrodowisko naukowe informacji naukowej na konferencjach i w publika-
cjach, obawami, co do tego, czy informacja naukowa przetrwa czasy rozmycia jej granic,
spowodowane rewolucj¹ technologiczn¹ i jej konsekwencjami. Nabór na studia bibliote-
koznawcze i informatologiczne zmniejsza siê, tradycyjnie pojmowany zawód biblioteka-
rza przegrywa w konkurencji z coraz bardziej bogat¹ ofert¹ studiów humanistycznych,
informatycy i inne profesje zaw³aszczaj¹ terytoria dawniej nale¿¹ce do dziedziny infor-
matologii. Prawie ka¿dy czuje siê uprawniony do tego, aby tworzyæ Ÿród³a informacji w
swojej dziedzinie, ka¿dy nauczyciel dziedzinowy uwa¿a, ¿e mo¿e uczyæ jak tej informacji
szukaæ, jak j¹ oceniaæ i przetwarzaæ. Czy rzeczywiœcie w tej sytuacji informacja naukowa
jako odrêbny obszar badañ i dydaktyki ma szanse nie tylko rozwijaæ siê, ale nawet prze-
trwaæ? Autorce referatu wydaje siê to mo¿liwe, pod warunkiem jednak, ¿e informatologia
radykalnie zmieni swoje „pozycjonowanie” na rynku nauki i edukacji i swoje organiza-
cyjno-instytucjonalne rozwi¹zania. Spojrzenie na tê sprawê z perspektywy konkretnej
dziedziny: medycyny i nauk o zdrowiu, pozwala proponowan¹ w prezentacji liniê rozwo-
ju dziedziny informacji naukowej ukonkretniæ i wskazaæ mo¿liwe rozwi¹zania.

Information science in Poland in 2023.
Presentation proposes an option of the development of information science in Poland, as
a research and education discipline, in the nearest decade. This proposition was inspired
by the fears of the academics in the field of information science expressedat the conferen-
ces and in publications, fears whether information science survives the time when its bor-
ders become blurred, what was caused by technological revolution and its consequences.
The recruitmentat the library schools decreases, traditionally perceived librarian profes-
sion losses in competition with evermore attractive offer of humanities studies, computer
specialists and other conquer territories in old days belonging to informatology (to men-
tion only the development of information sources), almost every can provide knowledge
and information in his area of expertise, and every subject teacher can teach how to
search for such information, assessit and process. In these circumstances has really the
information science, as a separate and unique area of research and education, chances
not only to develop but to survive? In the author’s opinion it is possible, though under the
condition that informatology will change its “positioning” on the science and education
market and its organizational and institutional infrastructure. The perspective of a speci-
fic discipline – medicine and health sciences – allows to concretize the presented, possible
line of the development of information science and to point at some solutions.

Informatologia w Polsce w 2023 roku

Jest rok 2023. Informatologia w Polsce rozkwita.
Obawy naukowców w tej dziedzinie, wyra¿ane jeszcze
kilkanaœcie lat temu, na konferencjach, na Krajowych

Forach Informacji Naukowej i Technicznej i w licznych
publikacjach, okaza³y siê przedwczesne. Niepokojono
siê wtedy, czy informacja naukowa jako nauka prze-
trwa czasy rozmycia swoich granic, czasy informacyj-
nego tsunami i czasy zmian w komunikacji spo³ecznej
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i komunikacji naukowej. Pod koniec XX i w pierw-
szym dziesiêcioleciu XXI wieku obawiano siê, ¿e in-
formatologia mo¿e nawet ca³kiem zaniknie, a jej po-
szczególne obszary zostan¹ wch³oniête przez informa-
tykê, naukê o komunikacji i mediach, socjologiê, an-
tropologiê i inne dziedziny. Martwiono siê zmniejszo-
nym zainteresowaniem studiami informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa, ma³¹ liczb¹ wdro¿eñ, których
autorami byliby sami informatolodzy [10,5], pustosze-
j¹cymi wypo¿yczalniami akademickich bibliotek, czy-
telniami, w których rega³y z czasopismami zast¹piono
stanowiskami komputerowymi, a dy¿uruj¹cy naukowi
bibliotekarze, wzywani byli tylko wtedy, gdy nie dzia-
³a³ sprzêt lub oprogramowanie i modlili siê przy tym
aby podo³aæ informatycznym wyzwaniom. Presti¿ bib-
liotekarza naukowego w tych czasach, mimo znacz-
nych wysi³ków i osi¹gniêæ informatologii, wci¹¿ mala³.
Ustawowo obni¿ono wymogi kwalifikacyjne dla biblio-
tekarzy naukowych, pozbawiono ich te¿ przywilejów
(m.in. d³u¿szy urlop), zrównuj¹cych ich z pracownika-
mi naukowymi i nauczycielami akademickimi [6,11].
Bibliotekarze naukowi przepoczwarzali siê wiêc w in-
formatyków, redaktorów, rachmistrzów cytowañ i „im-
pact factorów”, nie bardzo wiedz¹c z czym siê identy-
fikowaæ i przewa¿nie nie bardzo widz¹c drogi rozwoju
i zawodowego awansu. Do liczenia cytowañ specjalis-
tyczne studia nie by³y konieczne, a redaktor tekstów
naukowych jest redaktorem, nie – pracownikiem in-
formacji, st¹d samoidentyfikacja zawodowa i samopo-
czucie wiêkszoœci pracowników informacji nie by³y
najlepsze.

Na konferencjach dziedzinowych: technicznych,
ekonomicznych, medycznych, informatologów nie
by³o, a naukowcy z tych innych, wa¿nych dziedzin,
przewa¿nie nawet nie wiedzieli o istnieniu badañ
informatologicznych i nie znali wk³adu informatologii
w rozwój infrastruktury informacyjnej, z której ko-
rzystali.

Ale, jak siê okaza³o, martwiono siê niepotrzebnie.
Pocz¹tek XXI wieku, to by³ jedynie trudny okres przej-
œciowy, który potrzebny by³ informatologii na ewolucjê
i organizacyjno-instytucjonalne dostosowanie siê do
zmieniaj¹cego siê œwiata.

I oto mamy Polski Instytut Informacji (PII) zaj-
muj¹cy siê pracami teoretycznymi i ogólnymi badania-
mi informatologicznymi. To by³ konieczny krok wstecz
– powrót do centralnej instytucji koordynuj¹cej bada-
nia i dzia³ania w zakresie informacji naukowej (nowo-
czesna reinkarnacja Instytutu INTiE). Polski Instytut
Informacji na corocznych konferencjach i czêstych

warsztatach gromadzi specjalistów z Dziedzinowych
Instytutów Informacji Naukowej. Jest tych Instytu-
tów kilkanaœcie. Powsta³y z uniwersyteckich Instytu-
tów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, które,
na mocy konsensu œrodowiskowego, przekszta³ci³y siê
i wyspecjalizowa³y. I tak mamy, miêdzy innymi: Insty-
tut Informacji w Naukach Humanistycznych, Instytut
Informacji w Ochronie Zdrowia, Instytut Informacji
Biznesowej, Instytut Informacji Rolniczej, Instytut
Informacji Techniczno-In¿ynieryjnej itd. Instytuty te
prowadz¹ dzia³alnoœæ badawcz¹ i edukacyjn¹ dosto-
sowan¹ do swoich obszarów i ich poddziedzin. Tymi
wê¿szymi specjalizacjami zajmuj¹ siê informatolodzy
w poszczególnych zak³adach Dziedzinowych Instytu-
tów Informacji. I tak, np. w Instytucie Informacji
w Ochronie Zdrowia mamy Zak³ad Informacji Me-
dycznej, Zak³ad Informacji Farmaceutycznej, Zak³ad
Informacji dla Zdrowia Publicznego itd. Co bardzo
wa¿ne, te specjalistyczne zak³ady, bêd¹ce „odnogami”
dziedzinowych instytutów (i wci¹¿ z nimi organizacyj-
nie powi¹zane) fizycznie mieszcz¹ siê w strukturach
odpowiednich wydzia³ów lub instytutów dziedzino-
wych, np. Zak³ad Informacji Medycznej mieœci siê
w Instytucie Medycyny Wewnêtrznej, Zak³ad Informa-
cji w Naukach Humanistycznych w strukturze Wy-
dzia³u Filologicznego, zak³ady specjalistycznej infor-
macji technicznej istniej¹ przy poszczególnych insty-
tutach politechnicznych, ale te¿ w du¿ych zak³adach
przemys³owych, co w przypadku tych ostatnich jest
powrotem do idei Oœrodków Informacji Nauko-
wo-Technicznej. Zreszt¹, niektóre Zak³ady Specjalis-
tycznej Informacji Naukowej powsta³y na ich bazie
i kontynuuj¹ ich prace. W zak³adach tych prowadzi siê
specjalistyczn¹ dzia³alnoœæ badawczo-dydaktyczn¹,
ale tak¿e dzia³alnoœæ informacyjn¹. Przy niektórych
zak³adach powstaj¹ specjalistyczne biblioteki/oœrodki
informacji. Takie zbli¿enie specjalistycznej informato-
logii do konkretnych dziedzin, tak¿e przez fizyczne
umiejscowienie, radykalnie rozwi¹zuje problem oder-
wania nauki o informacji od tzw. ¿ycia. Dziedzinowi
informatolodzy przede wszystkim bior¹ udzia³ w ba-
daniach i projektach realizowanych przez naukowców
i uczestnicz¹ w dyskursie naukowym w swojej dzie-
dzinie. Obecnie, bardzo rzadko zdarza siê konferencja
dziedzinowa, na której nie by³oby informatologicznego
referatu, a czêsto ca³a sesja konferencji poœwiêcona
jest tej problematyce.

Informatolodzy dziedzinowi tak¿e sami prowadz¹
badania i tworz¹ konkretne rozwi¹zania uwzglêdnia-
j¹ce specyficzne potrzeby swojego obszaru nauki.
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Informatologia ju¿ nie skupia siê przede wszystkim
g³ównie na teorii, badaniach podstawowych i „produ-
kowaniu” ogólnych postulatów. Za empirycznymi ba-
daniami, prowadzonymi na realnej tkance danego ob-
szaru ludzkiej dzia³alnoœci, id¹ konkretne wdro¿enia,
i choæ badania te czêsto prowadzone s¹ interdyscypli-
narnie, to wiod¹c¹ rolê pe³ni¹ w nich informatolodzy.
Rozkwitaj¹ badania nad tzw. „koñcowymi efektami”
dzia³alnoœci informacyjnej, np. badania nad wp³ywem
us³ug informacyjnych na zdrowie. Ustalanie, ile udzie-
lono porad, lub ile zarejestrowano wejœæ do baz infor-
macji, ju¿ dawno samo w sobie nie jest celem badañ.
Wa¿ne staje siê, jak zastosowano informacjê i jak prze-
³o¿y³o siê to np. na stan zdrowia pacjentów, lub na wy-
korzystanie nowych materia³ów w budownictwie. Wy-
niki tych badañ realnie wp³ywaj¹ wiêc na kszta³t i za-
wartoœæ us³ug i narzêdzi informacji naukowej.

Swoje wyniki informatolodzy publikuj¹ raczej
w czasopismach dziedzinowych a nie jak dot¹d w cza-
sopismach informatologicznych. Dziêki temu nie za-
mykaj¹ siê w swoim tylko krêgu. Ich podstawowym
œrodowiskiem jest przemys³, nauki spo³eczne, kultura
itd. To z tych œrodowisk wynurzaj¹ siê od czasu do
czasu i spotykaj¹ na „czysto informatologicznych”
konferencjach, seminariach i warsztatach. Organizo-
wane s¹ one nadal przez Polskie Towarzystwo Infor-
macji Naukowej, które znacznie zintensyfikowa³o
i zró¿nicowa³o organizowane przez siebie spotkania
i dzia³alnoœæ wydawnicz¹. To PTIN jest te¿ g³ównym
architektem i moderatorem zmian, jakie dokona³y siê
w ostatni dziesiêcioleciu.

Informatologia przesta³a wiêc byæ dziedzin¹
o spl¹tanej, niejasnej, czêsto oderwanej od prawdzi-
wych potrzeb, zawartoœci. Jak powiedziano, jest infor-
matologia w dziedzinie medycyny i zdrowia, informa-
tologia rolnicza, informatologia techniczna i inne, co
oczywiœcie nie znaczy, ¿e niektórzy naukowcy nie zaj-
muj¹ siê zagadnieniami „czysto” teoretycznymi, bada-
niami podstawowymi czy ponaddziedzinowymi.

Specjaliœci dziedzinowi (np. socjolodzy) przestali
siê pytaæ, czym to w³aœciwie siê zajmuje informatolo-
gia i czemu s³u¿¹ prowadzone w ramach tej nauki ba-
dania? Przestali pytaæ, bo byæ mo¿e w³aœnie realizuj¹
z informatologami projekt dopasowuj¹cy niektóre
Ÿród³a informacji do potrzeb swojej dziedziny.

Co sta³o siê z edukacj¹ bibliotekarzy, pracowników
informacji? Jest trzystopniowa. Trzyletnie studia licen-
cjackie (oferowane przez prawie wszystkie Instytuty
Informacji) ogólnie przygotowuj¹ do zawodu bibliote-
karza lub pracownika informacji. Absolwenci tych

studiów mog¹ pracowaæ w bibliotekach publicznych
i szkolnych, które sta³y siê raczej centrami uczenia siê
i w ma³ym stopniu przypominaj¹ biblioteki z prze³o-
mu wieków. Licencjaci informacji naukowej pracuj¹
te¿ we wszechobecnych centrach i punktach informa-
cji publicznej.

Aby jednak móc pracowaæ w specjalistycznej infor-
macji naukowej lub profesjonalnej trzeba zdobyæ
ukierunkowane wykszta³cenie na studiach magister-
skich, prowadzonych przez odpowiedni Dziedzinowy
Instytut Informacji. Je¿eli ktoœ chce siê specjalizowaæ
w informacji technicznej musi ukoñczyæ studia magi-
sterskie przygotowuj¹ce do pracy w tym w³aœnie ob-
szarze. Przy rekrutacji na te studia preferuje siê osoby
z licencjatami z danego obszaru lub dziedziny. I tak
osoba z licencjatem z ekonomii ma wiêksze szanse
kontynuowaæ naukê na magisterskich studiach w Ins-
tytucie Informacji Ekonomicznej. Takie ³¹czenie edu-
kacji dziedzinowej z informatologiczn¹ jest optymalne
dla póŸniejszej pracy absolwentów. Oczywista obecnie
mobilnoœæ studentów, pozwala im odbyæ wymarzone
studia w Poznaniu, Krakowie lub w Londynie, w za-
le¿noœci od tego, w jakim sektorze/dziedzinie chc¹
póŸniej pracowaæ. Zreszt¹ studia te, podobnie jak stu-
dia licencjackie, mo¿na w du¿ej czêœci odbyæ wirtual-
nie. Jednak tylko w czêœci, gdy¿ bardzo wa¿nym ich
elementem jest praktyka. Na studiach licencjackich
studenci odbywaj¹ praktykê w bibliotekach, oœrod-
kach informacji, centrach kszta³cenia. Przyszli magis-
trzy specjalistycznej informacji naukowej musz¹ ju¿
(w analogiczny sposób jak robi¹ to absolwenci studiów
medycznych odbywaj¹cy praktyki na poszczególnych
oddzia³ach w szpitalach zanim zostan¹ lekarzami) za-
liczyæ praktyki w ró¿nych instytucjach i œrodowiskach
w swoim obszarze specjalizacji. I to nie w bibliotekach
i centrach informacji, ale tam gdzie pracuj¹ przyszli
odbiorcy ich us³ug. Musz¹ zetkn¹æ siê z prac¹, np. in-
¿ynierów, leœników, z prac¹ ekonomistów czy przed-
siêbiorców. To zajmuje ok. pó³ roku. Niekiedy absol-
went takich studiów, chc¹c znaleŸæ okreœlone zatrud-
nienie, musi odbyæ jeszcze podyplomowe kursy do-
kszta³caj¹ce, organizowane przez Polski Instytut Infor-
macji, lub instytuty dziedzinowe, we wspó³pracy z po-
tencjalnymi pracodawcami. Zmieniaj¹cy siê rynek
pracy dyktuje tu zapotrzebowanie i okreœla specyfikê
tych kursów. Niektóre instytuty a tak¿e PII oferuj¹
równie¿ studia doktoranckie. Informatolog to obecnie
osoba z doktoratem w dziedzinie informatologii.

Natomiast absolwent specjalistycznych informato-
logicznych studiów magisterskich nazywa siê asysten-
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tem ds. informacji lub rzadziej – informacjonist¹. Ten
ostatni termin zosta³ ju¿ oswojony, choæ budzi³ pocz¹t-
kowo wiele zastrze¿eñ, podobnie jak wiele innych ka-
lek z jêzyka angielskiego. Termin „informationist” za-
proponowali po raz pierwszy Davidoff i Florance w
2000 r. [1] na nazwanie bibliotekarza œciœle wspó³pra-
cuj¹cego z lekarzami w szpitalu i posiadaj¹cego spe-
cjalne przygotowanie, wykraczaj¹ce daleko poza tra-
dycyjne kompetencje bibliotekarza. Studia magister-
skie kszta³c¹ce takiego specjalistê, obejmowa³y ju¿
wtedy m.in.: sporz¹dzanie systematycznych prze-
gl¹dów badañ, zasady „evidence based medicine”,
krytyczn¹ analizê tekstu wymagaj¹c¹ znajomoœci me-
tod badañ medycznych, specjalistyczn¹ terminologiê
medyczn¹, podstawy anatomii, fizjologii, biostatystyki.
Takiego to specjalistê w zakresie informacji medycz-
nej, nazwano w krajach Europy zachodniej „informa-
tionist”, a póŸniej „information specialist in context”
[2], gdy¿ koncepcja ta objê³a szybko tak¿e inne dzie-
dziny, szczególnie te bardzo zale¿ne od aktualnej wie-
dzy naukowej [8]. Ale, ¿e œrodowiskowy „kontekst”
mo¿e byæ przecie¿ dowolny, w pierwszym dziesiêciole-
ciu XXI wieku wypracowano modele pracownika in-
formacji osadzonego w dowolnym œrodowisku [9].
Mamy wiêc wspó³czeœnie asystentów ds. informacji
(informacjonistów) w naukach ekonomicznych, w biz-
nesie, w przemyœle, itd.

Zarówno studia, jak i póŸniejsza praca asystenta
ds. informacji mog¹ byæ bardzo atrakcyjne. Na niektó-
re specjalizacje jest 10 i wiêcej kandydatów na jedno
miejsce. Dobrze przygotowani merytorycznie i meto-
dycznie absolwenci takich studiów s¹ bardzo poszuki-
wanymi pracownikami. Naukowcy i praktycy dziedzi-
nowi ju¿ dawno zaniechali bowiem samodzielnego
wyszukiwania i przetwarzania informacji. Nie maj¹ na
to czasu, a narzêdzia informacyjne s¹ zbyt wyrafino-
wane. Potrzebuj¹ w poszukiwaniu i przetwarzaniu
informacji pomocy fachowca, z którym maj¹ wspóln¹
p³aszczyznê komunikacji, wspólny jêzyk, wspólny za-
sób podstawowej wiedzy. Bez asystentów ds. informa-
cji nie obywa siê wiêc ¿aden zespó³ badawczy, ¿adna
dzia³alnoœæ projektowo-wdro¿eniowa, ¿adne wiêksze
przedsiêwziêcie. W ka¿dym szpitalu, w ka¿dym
przedsiêbiorstwie, instytucie naukowo-badawczym,
banku jest takie stanowisko. Œwiadcz¹ oni nie tylko
us³ugi informacyjne, ale czêsto sami prowadz¹ bada-
nia nad zjawiskami swoistymi dla danej dziedziny lub
dzia³alnoœci, w tym tak¿e eksperymenty. A efektem
tych badañ s¹ konkretne wdro¿enia w danym œrodo-
wisku. Na tak¹ koniecznoœæ zwracali uwagê informa-

tolodzy ju¿ kilkanaœcie lat temu [3,7]. Badania te
i wdro¿enia prowadzone s¹ we wspó³pracy z naukow-
cami lub praktykami w danym obszarze. Siêgaj¹ g³ê-
biej ni¿ dawniej, wykrywaj¹ istotne zale¿noœci i uwa-
runkowania korzystania z informacji. Nie ma prowa-
dzi siê ju¿ powierzchownych sonda¿y przeprowadza-
nych na dogodnoœciowych próbach, gdy¿ na informa-
tologicznych studiach magisterskich du¿¹ wagê przy-
wi¹zuje siê do kszta³cenia w zakresie metod badañ
naukowych. Dziêki temu poprawi³a siê jakoœæ i wiary-
godnoœæ wyników badañ. Coraz wiêksze zastosowanie
znajduj¹ metody badañ jakoœciowych, jak¿e jeszcze
rzadko stosowane w Polskiej informatologii dziesiêæ
lat temu [4]. Przyk³adem mog¹ byæ bardzo ciekawe
wyniki badania informatologów technicznych nad za-
chowaniami informacyjnymi architektów, prowadzone
metod¹ uczestnicz¹cej obserwacji wspólnie z naukow-
cami z Instytutu Budownictwa Cywilnego, zakoñczone
propozycj¹ konkretnych rozwi¹zañ.

Absolwenci studiów informatologicznych znaj-
duj¹ te¿ bez problemu zatrudnienie w edukacji.
Program ka¿dych studiów: medycyny, górnictwa,
biologii, socjologii, obejmuje kszta³cenie umiejêt-
noœci informacyjnych (wymóg ten zawiera³y ju¿
minima programowe wprowadzone w 2013 roku).
Zapotrzebowanie na nauczycieli przygotowanych do
prowadzenia takich zajêæ jest wiêc ogromne. Aby
kszta³ciæ kompetencje informacyjne musz¹ jednak
uzupe³niæ swoje kwalifikacje na kursach pedago-
gicznych. Z takimi kwalifikacjami znajduj¹ zatrud-
nienie na ka¿dym szczeblu edukacji, od podstawo-
wego, gdzie uczniowie zaznajamiani s¹ z podstawa-
mi korzystania i zarz¹dzania informacj¹, a¿ do edu-
kacji informacyjnej na uniwersytetach trzeciego
wieku. Znajduj¹ te¿ zatrudnienie w edukacji spe-
cjalnej, np. w alfabetyzacji zdrowotnej spo³eczeñ-
stwa, której czêœci¹ jest alfabetyzacja informacyjna.
Czasy, kiedy nauczyciel ka¿dego przedmiotu móg³
uczyæ korzystania z informacji, to ju¿ przesz³oœæ.

Co z bibliologi¹? Oddzieli³a siê od informatologii
i sta³a odrêbn¹ dziedzin¹. Informatologia nadal ko-
rzysta z jej dokonañ, podobnie jak z innych dziedzin:
informatyki, psychologii, socjologii itd.

Presti¿ pracy informatologa, asystentów ds. infor-
macji, informacjonistów roœnie. Zawody te wymagaj¹
interdyscyplinarnego przygotowania, intelektualnej
otwartoœci i giêtkoœci. To wspó³czeœnie, jak ju¿ powie-
dziano, jedne z bardziej atrakcyjnych zajêæ. St¹d i nie-
³atwo dostaæ siê na tego rodzaju studia i nie jest ³atwo
je ukoñczyæ. Ale warto!
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Us³uga powszechnej archiwizacji –
PLATON U4 a biblioteki

Na gruncie polskim do najwiêkszych producentów danych nale¿¹ biblioteki i archiwa, in-
stytuty, uczelnie i jednostki naukowe oraz akademickie centra komputerowe. Zapotrzebo-
wanie bibliotek cyfrowych na przestrzeñ do przechowywania danych jest wprost propor-
cjonalna do wielkoœci zbiorów w wersji oryginalnej oraz zdolnoœci do ich digitalizacji.
Skuteczne i wiarygodne zabezpieczenie lub archiwizacja tak du¿ych iloœci danych jest
ogromnym wyzwaniem i mo¿e przekraczaæ mo¿liwoœci bibliotek. Interesuj¹ca dla nich
mo¿e byæ Us³uga Powszechnej Archiwizacji, która wychodzi naprzeciw potrzebom zabez-
pieczania danych w instytucjach naukowych, realizowana przez Poznañskie Centrum
Superkomputerowo Sieciowe w ramach projektu PLATON – Platformy Obs³ugi Nauki,
w oparciu o ogólnopolsk¹ akademick¹ sieæ naukow¹ PIONIER. Us³uga oparta jest na
oprogramowaniu Krajowego Magazynu Danych (KMD), które zosta³o wdro¿one w re-
dundantnej, wysoko wydajnej, skalowalnej i rozproszonej infrastrukturze serwerów i
systemów przechowywania danych. System zosta³ zaprojektowany tak, aby spe³niæ wy-
magania u¿ytkowników w zakresie: bezpieczeñstwa danych, wysokiej trwa³oœci danych,
niezawodnoœci i prostoty u¿ytkowania. Kolejnym etapem budowy Krajowego Magazynu
Danych – KMD2 jest implementacja zaawansowanych mechanizmów zwiêkszaj¹cych
funkcjonalnoœæ rozproszonego systemu. W systemie KMD2 wysoki priorytet nadano bez-
pieczeñstwu kopii zapasowych i archiwalnych. Us³uga daje mo¿liwoœæ zaszyfrowania in-
formacji jeszcze przed przes³aniem ich do systemu, a tak¿e automatyczn¹ kontrolê inte-
gralnoœci pobieranych danych. Szyfrowanie pozostaje w gestii u¿ytkownika. Znaczn¹
czêœæ pracy w³o¿ono w realizacjê bezpiecznego wspó³dzielenia plików z innymi u¿ytkow-
nikami KMD2, importu-eksportu plików do/poza system KMD2 oraz publikacji danych.
System pozwala te¿ na utrzymanie kilku wersji pliku z mo¿liwoœci¹ odtworzenia dowol-
nej z nich. Rozbudowa systemu uwzglêdnia zachowanie kompatybilnoœci z ju¿ funkcjo-
nuj¹cym systemem i umieszczonymi w nim danymi. Us³uga Powszechnej Archiwizacji
PLATON U4 rozwi¹zuje wiêkszoœæ problemów zwi¹zanych ze skutecznym i wiarygod-
nym zabezpieczeniem lub archiwizacj¹ du¿ych iloœci danych, pozwalaj¹c na pe³ne wyko-
rzystanie œrodowiska cyfrowego.

Archiving Services – PLATON U4 and libraries. On the basis of the largest Polish pro-
ducers that include libraries and archives, institutes, universities, research institutions
and academic computer centers. Digital libraries demand for storage space is directly
proportional to the size of the harvest in the original version and the ability to digitize
them. Effective and reliable protection or archiving of such large amounts of data is a ma-
jor challenge and may exceed the capacity of libraries. Interesting for them could be ar-
chiving service that meets the needs of data security in academic institutions conducted
by the Poznan Supercomputing and Networking Center project PLATON – Science Servi-
ces Platform, based on the academic research network PIONIER. The service is based on
the software of the National Data Storage (NDS), which was deployed in a redundant,
high-performance, scalable, distributed infrastructure of servers and data storage sys-
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tems. The system has been designed to meet the needs of users in terms of: data security,
data high durability, reliability and ease of use. The next step in developing National
Data Storage project is implementation of advanced mechanisms widening functionality
of the distributed system. Strong emphasis has been put on security of data backup and
archives. The service makes it possible to encrypt information before they are sent to the
system, and automatic control the integrity of the collected data. Encryption is the res-
ponsibility of the user. Implement secured internal file sharing, with another NDS2 users,
developing module to make possible import/export data to/from NDS2 system and data
publishing. Ending with storing historical file versions with restore possibility. Project
concept ensures backward compatibility with previous NDS implementation. Archiving
Services PLATON U4 solves most of the problems associated with the effective and reli-
able protection or archiving large amounts of data, allowing you to take full advantage of
the digital environment.

Podstawow¹ potrzeb¹ bibliotek jako producentów
ogromnej iloœci danych cyfrowych jest odpowiednio
du¿a przestrzeñ do ich przechowywania. Skuteczne
i wiarygodne zabezpieczenie lub archiwizacja przez
biblioteki tak du¿ych iloœci danych jest ogromnym
wyzwaniem. Proces ten wymaga bowiem odpowied-
nich zasobów sprzêtowych i programowych. Nak³ady
finansowe zwi¹zane z d³ugoterminowym przechowy-
waniem danych, to nie tylko zakup sprzêtu czy opro-
gramowania, to tak¿e koszty zwi¹zane z utrzymaniem
systemu, w³¹czaj¹c w to koszty osobowe.[6] Wymaga-
na jest bowiem specjalistyczna wiedza i doœwiadcze-
nie z dziedziny zabezpieczenia i przechowywania da-
nych oraz zarz¹dzania systemami informatycznymi.
Dodatkowo kosztuje utrzymanie sprzêtu do przecho-
wywania danych i serwisowanie elementów systemu
informatycznego czy zapewnienie tym systemom
w³aœciwych warunków pracy przez odpowiednie zasi-
lanie, klimatyzacjê itp. Wiele problemów wi¹¿e siê
z szeroko pojêtym fizycznym zabezpieczeniem da-
nych, g³ównie przed ca³kowit¹ ich utrat¹ na skutek
klêski ¿ywio³owej, awarii, aktów wandalizmu czy kra-
dzie¿y sprzêtu.[5] Odpowiednio wyposa¿one centra
komputerowe oraz technologie redundancji przecho-
wywania danych zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo informa-
cji, jednak jego wysoki poziom mo¿e daæ jedynie ko-
piowanie danych do kilku geograficznie odleg³ych lo-
kalizacji, co wymaga zastosowania zaawansowanego
oprogramowania zarz¹dzaj¹cego danymi i systemem
przechowywania tak, aby proces replikacji odbywa³ siê
automatycznie, w sposób wydajny i zapewniaj¹cy in-
tegralnoœæ danych. Informacje nale¿y chroniæ te¿
przed przestêpstwami informatycznymi takimi jak
z³oœliwe usuniêcie danych, ich modyfikacja, kradzie¿
czy blokowanie dostêpu. Tak¹ ochronê mo¿e zapewniæ
zastosowanie odpowiednich protoko³ów przesy³ania

danych, mechanizmów szyfrowania informacji i auto-
ryzacji u¿ytkowników oraz zabezpieczeñ programo-
wych i sprzêtowych, skonfigurowanych przez specja-
listów zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem.[5] Sporym
problemem jest tak¿e przeciwdzia³anie skutkom sta-
rzenia siê noœników danych. W razie koniecznoœci
d³ugoterminowego przechowywania danych lub wie-
czyœcie jak to jest w przypadku bibliotek cyfrowych
konieczna jest migracja danych na nowe noœniki, po
up³ywie okreœlonego czasu.[1] Poza starzeniem siê
fizycznym noœniki przechowuj¹ce dane starzej¹ siê
technologicznie. Zapewnienie d³ugookresowego prze-
chowywania danych wymaga wiêc migracji miêdzy
technologiami przechowywania, w praktyce bowiem
po up³ywie 5–10 lat od zapisania danych na noœniku
okreœlonego typu dostêp do czytnika mediów danej
technologii mo¿e okazaæ siê trudny, niemo¿liwy lub
bardzo kosztowny.[6]Wymagañ powy¿szych nie jest
wstanie spe³niæ wiêkszoœæ instytucji naukowych i aka-
demickich. Proces skutecznego i bezpiecznego zabez-
pieczenia danych mo¿e przekraczaæ mo¿liwoœci bib-
liotek. Dlatego dla bibliotekarzy interesuj¹ca mo¿e
byæ Us³uga Powszechnej Archiwizacji, która wychodzi
naprzeciw potrzebom zabezpieczania danych w insty-
tucjach naukowych: uczelniach wy¿szych, jednost-
kach naukowo-badawczych, klinikach jak równie¿
w bibliotekach. Realizowana jest przez Poznañskie
Centrum Superkomputerowo Sieciowe w ramach pro-
jektu PLATON Platformy Obs³ugi Nauki w oparciu
o ogólnopolsk¹ akademick¹ sieæ naukow¹ PIONIER.
Us³uga oparta jest na oprogramowaniu Krajowego Ma-
gazynu Danych (KMD), które zosta³o wdro¿one w re-
dundantnej, wysoko wydajnej i skalowalnej infra-
strukturze serwerów i systemów przechowywania.
Us³ugi powszechnej archiwizacji obejmuj¹: archiwiza-
cjê danych, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych
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oraz sk³adowanie danych w tzw. wirtualnym systemie
plików.

Infrastruktura
Us³ugi Powszechnej Archiwizacji

Infrastruktura Us³ugi Powszechnej Archiwizacji,
w której zosta³a wdro¿ona architektura Krajowego
Magazynu Danych sk³ada siê z redundantnych, roz-
proszonych geograficznie elementów. Podstawowym
sk³adnikiem tej infrastruktury s¹ systemy przechowy-
wania, w tym macierze dyskowe i serwery plików oraz
systemy przechowywania taœmowego.[21] Poza syste-
mami przechowywania danych na infrastrukturê sk³a-
daj¹ siê serwery dostêpowe, bazodanowe oraz serwery
dla oprogramowania HSM (ang. Hierarchical Data

Management). Odpowiednimi zasobami do realizacji
tych wymagañ dysponuje dziesiêæ oœrodków bio-
r¹cych udzia³ w projekcie PLATON. W 10 polskich
miastach (Gdañsk, Bia³ystok, Warszawa, Poznañ,
£ódŸ, Kraków, Lublin, Kielce, Czêstochowa, Wroc³aw)
rozmieszczone s¹ wêz³y przechowywania danych oraz
wêz³y us³ugowe, po³¹czone z optycznymi sieciami
miejskimi, zapewniaj¹c odpowiedni¹ przepustowoœæ.
To pierwsze rozwi¹zanie o tak du¿ym zasiêgu w skali
kraju.[5]

Krajowy Magazyn Danych (KMD) oferuje dwie
us³ugi wydajnego, wiarygodnego i bezpiecznego prze-
chowywania danych. Pierwsza us³uga to tzw. wirtual-
ny system plików dostêpny dla u¿ytkowników zdal-
nie za poœrednictwem protoko³ów SCP/SFTP, HTTP
i WebDAV oraz GridFTP. Dane u¿ytkowników zorga-
nizowane s¹ w wirtualnym systemie plików, analogicz-

nie do przechowywania ich na dysku lokalnym lub
sieciowym.

W ramach drugiej us³ugi opracowano aplikacjê
klienta us³ugi kopii zapasowych i archiwacji, która
pozwala na automatyzacjê procesu wykonywania ko-
pii zapasowych.

Architektura i mechanizmy systemu KMD zapew-
niaj¹ automatyczn¹ replikacjê danych u¿ytkownika.
Gwarantuje to trwa³oœæ zapisanych w systemie danych
nawet w przypadku zniszczenia jednego z centrów
przechowywania. Replikacja zapewnia tak¿e wysok¹
dostêpnoœæ danych, gdy¿ mog¹ one byæ odczytywane
nawet w przypadku awarii jednego z wêz³ów systemu,
a tak¿e pozwala optymalizowaæ wydajnoœæ operacji na
danych (do ich odczytu wykorzystywana jest najszyb-
sza replika).[6]
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Rys. 2. Zarys architektury [14]

Rys. 1. Schemat infrastruktury Us³ugi Powszechnej Archiwizacji.[6]



Krajowy Magazyn Danych –
ogólny zarys projektu

G³ównymi komponentami Krajowego Magazynu
Danych s¹ Wêz³y Dostêpowe (ang. Access Node) oraz
Wêz³y Sk³adowania (ang. Storage Node). U¿ytkownik
kontaktuje siê z Wêz³em Dostêpowym, który oferuje
kilka Metod Dostêpu do Danych (ang. Data Access
Methods), takich jak: SSH, HTTP, czy GridFTP.

Wêz³y Sk³adowania przechowuj¹ fizyczne repliki
danych u¿ytkowników. Dane mog¹ byæ przechowywa-
ne na ró¿nych typach mediów, zarówno na dyskach,
taœmach jak i systemie HSM (ang. Hierarchical Data
Management).Dostêp do danych przechowywanych na
Wêz³ach Sk³adowania z Wêz³ów Dostêpowych odby-
wa siê z wykorzystaniem wewnêtrznej sieci KMD, za
pomoc¹ Metod Dostêpu do Replik (ang. Replica Access
Methods) w³¹czaj¹c NFS oraz GridFTP. Infrastruktura
Zasobów Przechowywania, która przechowuje dane
(system HSM, biblioteki taœmowe, macierze dyskowe),
prezentowana jest jako sieciowy lub te¿ lokalny sys-
tem plików.[12]
G³ówne cechy architektury KMD to:
— decentralizacja danych oraz us³ug,
— replikacja Meta-danych,
— liczne punkty dostêpowe (Wêz³y dostêpowe),
— liczne lokalizacje przechowywania replik (Wêz³y

Sk³adowania),
— centralna baza danych u¿ytkowników,

— standardowe interfejsy pomiêdzy warstwami: wir-
tualny system plików oraz standardowe metody
dostêpu do danych.

Poufnoœæ i bezpieczeñstwo danych zapewnia:
— szyfrowanie po³¹czeñ klient-system i wewn¹trz

systemu (X.509)
— oddzielne przestrzenie nazw dla instytucji
— audyty bezpieczeñstwa systemu i oprogramowania
— przechowywanie odpowiedniej liczby replik

— wsparcie dla szyfrowania sprzêtowego
— komunikacja przez VPN

Dostêp do danych

Us³uga dostarcza u¿ytkownikom rozmaite interfej-
sy dostêpu do danych sk³adowanych w wirtualnym
systemie plików oraz mo¿liwoœæ automatyzacji i opty-
malizacji procesu wykonywania kopii zapasowych i
archiwalnych poprzez wykorzystanie aplikacji klienta
dzia³aj¹cej w systemie komputerowym u¿ytkownika.

System oferuje standardowe protoko³y dostêpu do
danych i meta-danych. Po stronie u¿ytkownika – typo-
we oprogramowanie klienckie:
— SSH/SCP/SFTP (WinSCP, SSHFS)
— HTTP/WebDAV (przegl¹darka internetowa, klient

WebDav, mapowanie dysków w Windows)
— GridFTP
Po stronie systemu – emulowane systemy plików z da-
nymi i meta-danymi
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Rys. 3. Przechowywanie danych[14]



Jak system widzi u¿ytkownik

— Dostêp przez stronê www:
• interfejs www u¿ytkownika
• certyfikaty u¿ytkownika i po³¹czenie szyfrowane

— Dostêp przez dysk sieciowy WebDAV:
• bezpoœredni dostêp do danych
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia jako dysk

— Dostêp przez protokó³ SSH (SCP i SFTP):
• wykorzystanie klienta SCP (WinSCP)
• wykorzystanie narzêdzia SSHFS [3]

Przyk³adowa mo¿liwoœæ dostêpu

Dostêp do plików przez stronê WWW przedstawia
rysunek 5.
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Rys. 5. Dostêp WWW – podgl¹d plików

Rys. 4. Architektura KMD



Dostêp przez protokó³ SSH – WinSCP

Dostêp po protokole SSH mo¿liwy tylko z u¿yciem
klucza prywatnego, przy u¿yciu darmowej aplikacji –
WinSCP (interfejs typu „Total Commander”).

Infrastruktura Us³ugi Powszechnej Archiwizacji, w
której wdro¿ona jest skalowalna architektura Krajowego
Magazynu Danych, pozwala na oferowanie us³ug prze-
chowywania danych, które odpowiadaj¹ potrzebom
u¿ytkowników w zakresie pojemnoœci systemu, wydaj-
noœci sk³adowania, trwa³oœci danych w systemie, wiary-
godnoœci us³ugi, a tak¿e bezpieczeñstwa i poufnoœci da-
nych. Us³ugi powszechnej archiwizacji pozwalaj¹ prze-
nieœæ zadanie d³ugoterminowego przechowywania i za-
bezpieczenia masowych iloœci danych z instytucji nau-
kowych czy akademickich na posiadaj¹ce odpowiedni¹
infrastrukturê konsorcjum PLATON.[21]

Jak zamówiæ us³ugê? Kroki rejestracyjne

U¿ytkownicy us³ugi musz¹ legitymowaæ siê certyfi-
katami cyfrowymi wystawionymi przez urz¹d certyfi-
kacji uznawany w us³udze. Mo¿na wyst¹piæ o wydanie
certyfikatu pod adresem: https://ra.wcss.pki.pio-
nier.net.pl/ejbca/enrol/personal_orgs.jsp

Po zakoñczeniu procedury rejestracji otrzymujemy
informacjê potwierdzaj¹c¹ proces zakoñczenia reje-
stracji i aktywacjê us³ugi.

KMD2 – bezpieczne przechowywanie,
dzielenie siê i publikowanie

Kolejnym etapem budowy Krajowego Magazynu
Danych – KMD2 jest implementacja zaawansowanych
mechanizmów zwiêkszaj¹cych funkcjonalnoœæ roz-
proszonego systemu.[18] KMD2 dostarcza poszerzo-
ny wachlarz us³ug osadzonych na infrastrukturze ba-
zowej, przygotowanej w ramach projektu KMD.W pro-
jekcie mocny nacisk po³o¿ono na bezpieczeñstwo
opracowywanych rozwi¹zañ:
— bezpieczne sk³adowanie kopii zapasowych i prze-

chowywanie d³ugoterminowe danych archiwalnych
– przez wirtualne filesystemy i aplikacje klienckie,

— bezpieczne wspó³dzielenie wewn¹trz systemu,
— bezpieczny eksport-import danych,
— bezpieczna publikacja,
— wersjonowanie (dodatkowe wersje plików zwiêk-

szaj¹ mo¿liwoœci odtwarzania).[17]
Funkcjonalnoœci, o jakie KMD2 poszerza system
KMD obejmuj¹:
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Rys. 6. Dostêp przez protokó³ SSH – WinSCP[11]



— wspó³dzielenie danych wewn¹trz systemu KMD2
przez u¿ytkowników;

— bezpieczne udostêpnianie danych dla u¿ytkowni-
ków zewnêtrznych i bezpieczna publikacja danych
w tzw. ograniczonym œrodowisku udostêpniania
i wymiany plików (sandbox);

— wersjonowanie danych, zarz¹dzanie wersjami i
prezentacja wersji plików;

— bezpieczne urz¹dzenie kopiuj¹co-szyfruj¹ce – app-
liance, realizuj¹ce wydajn¹ kryptografiê (wspoma-
gan¹ sprzêtowo) a tak¿e funkcjê wspó³dzielenia da-
nych wewn¹trz organizacji.

Szyfrowanie danych

W systemie KMD2 wysoki priorytet nadano bez-
pieczeñstwu kopii zapasowych i archiwalnych. Us³uga
daje mo¿liwoœæ zaszyfrowania informacji jeszcze
przed przes³aniem ich do systemu, a tak¿e automa-
tyczn¹ kontrolê integralnoœci pobieranych danych.

Szyfrowanie pozostaje w gestii u¿ytkownika.[7] Roz-
wi¹zanie to zapewnia poufnoœæ oraz integralnoœæ sk³a-
dowanych danych, jak równie¿ umo¿liwia bezpieczne
wspó³dzielenie nawet, jeœli u¿ytkownik nie ma zaufa-
nia do dostawcy przestrzeni dyskowej. W tym celu za-
implementowano algorytmy kryptograficzne ze wspar-
ciem dla symetrycznego oraz asymetrycznego szyfro-
wania „w locie” (on the fly) po stronie u¿ytkowni-
ka.[12] Szyfrowane s¹ zarówno nazwy plików, jak i ich
zawartoœæ. W ten sposób u¿ytkownik mo¿e mieæ pew-
noœæ, ¿e jego dane s¹ bezpieczne niezale¿nie od miej-
sca w którym s¹ przechowywane. Dostêp do danych
ma tylko w³aœciciel klucza. Ponadto KMD2 gwarantu-
je, ¿e pliki przechowywane w systemie s¹ dok³adnie
tymi, które przekopiowa³ u¿ytkownik. Dla zapewnie-
nia wiêkszego bezpieczeñstwa w KMD2 korzystamy z
funkcji skrótu i sum kontrolnych w po³¹czeniu z szyf-
rowaniem. Po stronie u¿ytkownika wyliczane s¹ sumy
kontrolne, które s¹ sprawdzane podczas pobierania
pliku. System zapewnienia poprawnoœæ mechanizmu
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Rys. 7. Formularz rejestracyjny [13]



zarz¹dzania kluczami, jednoczeœnie jest przyjazny dla
u¿ytkownika nie bêd¹cego ekspertem w dziedzinie
kryptografii. W KMD2 mo¿emy u¿ywaæ systemu sk³a-
dowania danych z szyfrowaniem, który zgodny jest
z najnowszymi standardami NIST i zaleceniami NIST
dla kryptografii po 2030 roku.[20]

W KMD2 po³o¿ono silny nacisk tak¿e na stworzenie
intuicyjnego, przejrzystego oraz w pe³ni funkcjonalnego
interfejsu u¿ytkownika ukrywaj¹cego niejako przed nim
skomplikowan¹ architekturê systemu. Uproszczono in-
terfejsy systemowe tak, aby u¿ytkownicy mogli korzystaæ
z KMD2 maj¹c wra¿enie pracy z lokalnym filesyste-
mem, podczas gdy w rzeczywistoœci operuj¹ za poœred-
nictwem sieciowego systemu plików.[8]

Ponadto zaoferowano zaawansowane mechanizmy
pozwalaj¹ce na wersjonowanie plików, zarz¹dzanie
wersjami, tagowanie danych, nadawanie adnotacji,
wyszukiwanie po metadanych, bezpieczeñstwo,
wspó³dzielenie pomiêdzy organizacjami oraz intuicyj-
ne zarz¹dzanie uprawnieniami dostêpu do plików za
poœrednictwem zaawansowanych aplikacji.[12] Sys-
tem KMD2 przechowuje wersje archiwalne magazy-
nowanych plików. Ka¿da zmiana, b¹dŸ nadpisanie pli-
ku powoduje utworzenie nowej wersji. Stare wersje s¹
usuwane po pewnym czasie, jednak istnieje mo¿li-
woœæ ustawienia iloœci przechowywanych wersji oraz
zabezpieczenie konkretnej wersji przed automatycz-
nym usuniêciem.

Idea projektu

Nowe funkcjonalnoœci systemu daj¹ mo¿liwoœæ
jego wykorzystania zarówno przez du¿e jednostki or-
ganizacyjne jak i indywidualnych u¿ytkowników.[17]

U¿ytkownikowi indywidualnemu (naukowiec, ba-
dacz) zapewni:
— bezpieczeñstwo, dostêpnoœæ i trwa³oœæ danych
— ³atwy, wydajny dostêp do danych z poziomu ró¿-

nych systemów operacyjnych
— transparentne bezpieczne i poufne mechanizmy
— mo¿liwoœæ dzielenia siê danymi i mo¿liwoœæ ich

publikowania.
Instytucji, grupie u¿ytkowników (biblioteka cyfrowa,
repozytorium, projekt naukowy) zapewni:
— bezpieczeñstwo, dostêpnoœæ, trwa³oœæ danych
— lokaln¹ przestrzeñ pracy z prostym i skutecznym

(wydajnym) dostêpem poprzez typowe protoko³y
LAN (CIFS, NFS)

— lokaln¹ przestrzeñ poszerzon¹ o zdaln¹ prze-
strzeñ.[15]

Aplikacje klienckie KMD2:

Aby w pe³ni móc wykorzystywaæ rozszerzon¹ funk-
cjonalnoœæ rozproszonego systemu plików KMD2 na-
le¿y u¿ywaæ specjalnych aplikacji klienckich umo¿li-
wiaj¹cych wykorzystanie mechanizmów przewidzia-
nych w KMD2.

System KMD2 dostarcza wielu interfejsów u¿yt-
kownika do sk³adowania i dostêpu do danych:
— Dysk wirtualny/wirtualne systemy plików dla

Windows/Linux (naturalny interfejs do danych
w sieci dysk symuluje zachowanie dysku lokalne-
go, a rzeczywistoœci dane s¹ sk³adowane w sieci
(chmurze)[16]

— Przenoœna aplikacja klienta graficznego (GUI)
— Klient mobilny dla KMD2
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Rys. 8. Nowe funkcjonalnoœci systemu
dla indywidualnego u¿ytkownika [15]

Rys. 9. Nowe funkcjonalnoœci KMD2
dla grup u¿ytkowników i instytucji [15]



— Appliance szyfruj¹cy [10]
Czêœæ funkcjonalnoœci KMD2 wspierana jest przez
klientów wirtualnych systemów plików (nds2cryp-
toFS4Lin/Win), dziêki którym mo¿na zamontowaæ
system KMD2 i pracowaæ na nim jak na lokalnym file-
systemie. Przewidziano je dla dwóch systemów opera-
cyjnych Windows oraz Linux.[4]

Oprócz tego mo¿liwe bêdzie korzystanie z wielo-
platformowej aplikacji NDS2GUI, która pozwoli na
pe³ne wykorzystanie wszystkich mechanizmów
KMD2 oraz z klienta dla urz¹dzeñ mobilnych
(NDS2DROID) wyposa¿onych w system operacyjny
Android.

Dla instytucji przewidziane jest inne rozwi¹zanie,
dedykowane urz¹dzenie „appliance” wykonuj¹ce au-
tomatyczne backupy do konta KMD2.

Analiza dostêpnych na rynku interfejsów podob-
nych systemów wykaza³a, i¿ najbardziej przyjaznym
u¿ytkownikowi by³by wirtualny system plików. Zatem

zaimplementowano ndsCryptoFs4Windows, wyko-
rzystuj¹c do tego bibliotekê umo¿liwiaj¹c¹ dostêp do
warstwy pomiêdzy systemem operacyjnym a system
plików, która wspó³pracuje ze wszystkimi wersjami
systemu Windows.[4] Zaimplementowano szyfrowa-
nie, obs³ugê kluczy, sprawdzanie sum kontrolnych,
wspó³dzielenie oraz zarz¹dzanie dostêpem do danych.
Oprócz tego u¿yto innej biblioteki obs³uguj¹cej proto-
kó³ SFTP na wiêkszoœci systemów z rodziny Windows.
Dla systemu Linux stworzono podobn¹ aplikacjê:
ndsCryptoFs4Linux, która jest rozszerzeniem narzê-
dzia SSHFS o funkcje kryptograficzne, sprawdzanie
sum kontrolnych, a tak¿e wsparcie dla bezpiecznego
wspó³dzielenia danych.[4] Poza wirtualnymi systema-
mi plików, wspó³praca z naszym systemem mo¿liwa
jest z wykorzystaniem przenoœnej aplikacji Java, która
pozwala u¿ytkownikom w ³atwy sposób przechowy-
waæ i przegl¹daæ swoje dane. Implementacja aplikacji
Java bazuje na API, które dostarcza kompletnego
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Rys. 10. Schemat koncepcji aplikacji dostêpowych KMD2 [9]



interfejsu wykorzystuj¹cego wszystkie mo¿liwe opera-
cje na systemie KMD2 w³¹czaj¹c szyfrowanie oraz
kontrolê integralnoœci danych. Co wiêcej API Java
dostarcza aplikacjom interfejsu u¿ytkownika mo¿li-
woœæ wykonywania zaawansowanych operacji na sys-
temie meta-danych takich, jak zarz¹dzanie wersjami
plików, tagowanie danych, wyszukiwanie danych po
mata-informacjach, zarz¹dzanie wspó³dzieleniem, czy
systemowym dostêpem do danych. W oparciu o API
Java zosta³o zaimplementowanych kilka aplikacji:
GUI (bazuj¹ce na bibliotece SWT), aplikacja konsolo-
wa CLI oraz aplikacja na urz¹dzenia mobilne pracu-
j¹ce pod kontrol¹ systemu Android.[7]

KMD2 – „appliance” koncepcja
dedykowanego urz¹dzenia

Szyfrowane systemy plików KMD2 s¹ zgodne poza
ma³ymi wyj¹tkami ze standardem POSIX, które umo-
¿liwiaj¹ uruchamianie po stronie klienta aplikacji bez-
poœrednio z nich. Ta funkcjonalnoœæ zosta³a wykorzys-
tana w urz¹dzeniu tzw. „appliance” przeznaczonym
dla ma³ych grup lub instytucji. Podstawowym zada-
niem urz¹dzenia szyfruj¹cego jest zapewnienie bez-
piecznego i wydajnego dostêpu do infrastruktury
KMD2 wiêkszej liczbie u¿ytkowników. Poza funkcj¹
dostêpu do infrastruktury KMD2, urz¹dzenie posiada
zaimplementowan¹ funkcjonalnoœæ NAS. Dane u¿yt-
kowników s¹ szyfrowane po stronie klienta w sposób
przeŸroczysty dla u¿ytkownika koñcowego. U¿ytkow-
nicy tego urz¹dzenia mog¹ przechowywaæ bezpoœred-
nio na nim dane oraz skonfigurowaæ je tak, aby wyko-
nywa³o kopie bezpieczeñstwa do „chmury”, podczas

gdy u¿ytkownikom serwowana jest ta przestrzeñ za
poœrednictwem protoko³u CIFS. Instalacja urz¹dzenia
szyfruj¹cego nie bêdzie poci¹ga³a za sob¹ koniecznoœ-
ci instalacji dodatkowego oprogramowania. Dostêp do
danych realizowany jest za pomoc¹ standardowych
narzêdzi i protoko³ów – WWW i Samba.
Zastosowanie urz¹dzenia „appliance” zapewnia:
— wspó³dzielenie danych przy u¿yciu lokalnego NAS

(Network Attached Storage) appliance
— ochronê danych przed zniszczeniem i atakiem:

backup i szyfrowanie
— komfort pracy poprzez wyposa¿enie w dyski lokal-

ne (tworz¹ce RAID) co daje du¿¹ wydajnoœæ i ma³e
opóŸnienia oraz rozszerzenie przestrzeni dyskowej
o przestrzeñ zdaln¹ KMD2 – lokalny dysk jest
cache’m zdalnego

Urz¹dzenie szyfruj¹ce zosta³o zaimplementowane
w oparciu o dwie platformy sprzêtowe.
— Tania i energooszczêdna platforma dla ma³ych ins-

tytucji (CPU ze wsparciem kryptograficznym
AES-NI, wydajne dyski SSD – 2×1 TB, obs³uga
RAID 0,1)

— Serwer do monta¿u w szafie 19” (wydajna platfor-
ma wspieraj¹ca jednoczesny dostêp do danych
wielu u¿ytkownikom, wiêksza przestrzeñ na dys-
kach lokalnych, obs³uga RAID 0,1,5)

W celu zwiêkszenia poziomu bezpieczeñstwa klucze
dostêpu do infrastruktury przechowywana na kartach
SmartCard lub pendrivach. Dla zapewnienia wysokie-
go poziomu bezpieczeñstwa sk³adowanych danych
urz¹dzenie szyfruj¹ce zosta³o wyposa¿one w lokaln¹
przestrzeñ dyskowa pracuj¹c¹ w systemie RAID.
Urz¹dzenie obs³uguje RAID 0 – stripping, RAID 1 –
mirroring oraz RAID 5 – mo¿liwy tylko przy wiêkszej
liczbie dysków.

Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ zastosowania maszyny
wirtualnej na wirtualnej platformie klienta, co jest
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Rys. 11. Schemat koncepcji dedykowanego urz¹dzenia
appliance[15] Rys. 12. Box dla ma³ych grup/instytucji [19]



alternatywnym rozwi¹zaniem w stosunku do roz-
wi¹zañ fizycznych mniej lub bardziej kosztownych.

Podstawow¹ metod¹ dostêpu do danych dla u¿yt-
kowników koñcowych jest protokó³ Samba. Mecha-
nizm ten posiada wsparcie zarówno w systemie opera-
cyjnym Linux jak i MS Windows. Z punktu widzenia
u¿ytkownika koñcowego przestrzeñ danych jest wi-
dziana jako zasób sieciowy, który u¿ytkownik montuje
do stacji roboczej po wczeœniejszej autoryzacji. Alter-
natywn¹ metod¹ dostêpu do danych dla u¿ytkowni-
ków koñcowych urz¹dzenia szyfruj¹cego jest interfejs
WWW. U¿ytkownicy, po wczeœniejszym zalogowaniu,
otrzymuj¹ dostêp do swoich plików poprzez prze-
gl¹darkê internetow¹.

W infrastrukturze KMD2 urz¹dzenie szyfruj¹ce
widziane jest jako pojedynczy u¿ytkownik. Aby roz-
dzieliæ u¿ytkowników lokalnych z u¿ytkownikami
KMD2 wprowadzono mechanizm pozwalaj¹cy na za-
k³adanie u¿ytkowników po stronie urz¹dzenia szyfru-
j¹cego.[19] Administrator, poprzez portal WWW po-
siada mo¿liwoœæ: zak³adania i usuwania kont dla u¿yt-
kowników lokalnych, archiwizacji kont u¿ytkowni-
ków, modyfikacji parametrów kont u¿ytkowników
lokalnego oraz blokowanie dostêpu do konta.

Urz¹dzenie szyfruj¹ce zosta³o wdro¿one w lokalnej
sieci komputerowej. Oprogramowanie do wykonywa-

nia kopii zapasowych zainstalowane na stacjach klien-
ckich, mo¿e wykonywaæ backup z wykorzystaniem
dysku sieciowego. U¿ytkownicy lokalni mog¹ wspó³-
dzieliæ dane z wykorzystaniem dyskowej przestrzeni
wspó³dzielonej dostêpnej na urz¹dzeniu szyfruj¹cym.
Rozwi¹zanie wykorzystuje standardowe protoko³y i
oprogramowanie systemowe – nie s¹ wymagane
modyfikacje oprogramowania.

Narzêdzia do publikacji danych oraz wymiany
danych ze œwiatem zewnêtrznym [10]

W KMD2 znaczn¹ czêœæ pracy w³o¿ono w realiza-
cjê bezpiecznego wspó³dzielenia plików z innymi u¿yt-
kownikami KMD2. Uprawnienia dostêpu do nich zos-
ta³y zrealizowane w formie systemowych uprawnieñ
do odczytu, zapisu lub wykonania wybranej grupie
b¹dŸ u¿ytkownikowi. Dodatkowo w przestrzeni szyf-
rowanej kontrolê dostêpu do danych zabezpieczaj¹
metody kryptograficzne.

System KMD2 umo¿liwia tak¿e wymianê plików
z u¿ytkownikami zewnêtrznymi. Mechanizm ten reali-
zowany jest przez modu³ Sandbox, który pozwala oso-
bom nie posiadaj¹cym konta w KMD2 uzyskaæ dostêp
do wyeksportowanych plików. W przypadku eksportu
plików nale¿y zdefiniowaæ które pliki maj¹ zostaæ wys-
³ane, a tak¿e podaæ listê ich odbiorców (podaæ ich ad-
resy email). Jeœli u¿ytkownik chcia³by umo¿liwiæ ko-
muœ przes³anie plików do jego konta w KMD2, rów-
nie¿ jest to mo¿liwe, po zdefiniowaniu zadania impor-
tu plików, okreœlaj¹c w nim maksymalny rozmiar oraz
liczbê oczekiwanych plików (nale¿y tak¿e podaæ emai-
le osób, które maj¹ prawo do przesy³ania plików).[2]
W celu podwy¿szenia bezpieczeñstwa, importowane
pliki nie s¹ automatycznie zapisywane na koncie u¿yt-
kownika, a ich przekopiowanie musi zostaæ potwier-
dzone przez w³aœciciela docelowego konta. KMD2
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Rys. 13. Rackserver dla wiêkszych instytucji [19]

Rys. 14. Przyk³ad zastosowania „appliance” [19]



wspiera tak¿e szyfrowanie eksportowanych oraz im-
portowanych plików.

Wœród mechanizmów KMD2 istnieje tak¿e taki,
który spe³nia funkcjê publikacji przechowywanych
treœci. Aby upubliczniæ jakieœ zasoby wystarczy utwo-
rzyæ przestrzeñ publikacji, a nastêpnie przypisaæ do tej
przestrzeni wybrany folder lub pliki. [2] Publikowane
zasoby, to tylko kopie plików znajduj¹cych siê
w KMD2. W systemie istnieje powi¹zanie publikowa-
nego zasobu z plikiem Ÿród³owym. U¿ytkownik mo¿e
listowaæ zawartoœæ publikowanych przestrzeni oraz
zarz¹dzaæ nimi. Zasoby s¹ publikowane na stronie
WWW.
Bezpieczne wspó³dzielenie:
— wspó³dzielenie z u¿ytkownikami KMD2 (mo¿liwe

szyfrowanie, dostêp dla wybranej grupy)
— wspó³dzielenie publiczne
— wysoki poziom bezpieczeñstwa: symetrycznego

i asymetrycznego
Bezpieczne publikowanie oraz import/export danych
do/poza system [4]
— podobne do ‘get file link’ w Dropbox ale zdecydo-

wanie bezpieczniejsze
— mo¿liwoœæ pracy w dwóch kierunkach

Podsumowanie

Ju¿ na etapie projektowania systemu wysoki prio-
rytet nadano bezpieczeñstwu i poufnoœci danych.
Us³uga kopii zapasowych i archiwizacji daje mo¿li-
woœæ zaszyfrowania informacji jeszcze przed przes³a-
niem ich do systemu, a tak¿e automatyczn¹ kontrolê

integralnoœci pobieranych danych. W przypadku wir-
tualnego systemu plików ewentualne szyfrowanie po-
zostaje w gestii u¿ytkownika, jednak¿e komunikacja
z systemem odbywa siê przy zastosowaniu bezpiecz-
nych i standardowych protoko³ów, co u³atwia integra-
cje us³ug systemu z narzêdziami realizuj¹cymi dodat-
kowe techniki kryptograficzne.

Wewn¹trz systemu poufnoœæ komunikacji zapew-
niaj¹ bezpieczne po³¹czenia w ramach sieci PIONIER.
Wirtualny system plików oferuje oddzielne przestrze-
nie nazw i oddzielne bazy meta-danych dla ró¿nych
instytucji-klientów. Takie nowatorskie rozwi¹zanie,
powoduje wysoki poziom izolacji danych i meta-da-
nych (zwiêkszona poufnoœæ).Dodatkowe zabezpiecze-
nia to przechowywanie i weryfikacja sum kontrolnych,
sprzêtowe szyfrowanie i deszyfrowanie plików (na po-
ziomie napêdów taœmowych i napêdów w macierzach
dyskowych) a tak¿e audyty bezpieczeñstwa oprogra-
mowania i konfiguracji systemu prowadzone cyklicz-
nie przez konsorcjum w infrastrukturze PLATONA.

Rozbudowa systemu tak¿e uwzglêdnia zachowanie
kompatybilnoœci z ju¿ funkcjonuj¹cym systemem
i umieszczonymi w nim danymi. Bezpieczeñstwo, pry-
watnoœæ i integralnoœæ danych zapewnia architektura
systemu oraz nowe funkcjonalnoœci. Zmodernizowane
zostaj¹ równie¿ ju¿ istniej¹ce modu³y, od tych za-
rz¹dzaj¹cych uwierzytelnianiem u¿ytkowników, po-
przez przechowuj¹ce/prezentuj¹ce metadane, za-
rz¹dzaj¹ce danymi, a¿ po metody weryfikuj¹ce ob-
ci¹¿enie poszczególnych wêz³ów w celu wybrania
optymalnego miejsca na replikê.[18]

KMD2 dostarcza wielu ró¿nych interfejsów dla
sk³adowania i dostêpu do danych – pozwala to na wy-
korzystanie systemu w wielu obszarach. Mechanizmy
dla bezpieczeñstwa danych: replikacja danych, szyfro-
wania, kontrola spójnoœci s¹ realizowane w sposób
transparentny dla u¿ytkownika. Dziêki temu system
zapewnia bezpieczeñstwo danych bêd¹c jednoczeœnie
³atwym w u¿yciu oraz integracji z systemami i aplika-
cjami u¿ytkownika.[10] System zosta³ zaprojektowany
tak, aby spe³niæ wymagania u¿ytkowników w zakresie:
bezpieczeñstwa danych, wysokiej trwa³oœci danych,
niezawodnoœci i prostoty u¿ytkowania. System jest
innowacyjny wzglêdem istniej¹cych rozwi¹zañ.
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Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy, WARSZAWA

Praktyczne aspekty wykorzystywania zasobów
terminologicznych do opisu rzeczowego piœmiennictwa...

Praktyczne aspekty wykorzystywania zasobów
terminologicznych do opisu rzeczowego piœmiennictwa

na przyk³adzie Biblioteki CIOP-PIB

Referat opracowany na podstawie wyników II etapu programu wieloletniego pn. „Popra-
wa bezpieczeñstwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie
zadañ s³u¿b pañstwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badaw-
czy.

Wprowadzenie

W³aœciwe odzwierciedlenie treœci dokumentów w
opisach bibliograficznych ma kluczowe znaczenie dla
efektywnoœci wyszukiwania informacji. Dotychczaso-
wy stan wiedzy potwierdza za³o¿enie, ¿e rozbudowa
zasobów informacyjnych wymaga jednoczesnego dos-
konalenia procedur wyszukiwawczych [4, 7, 8, 9]. W
zwi¹zku z tym, utrzymanie wysokiej jakoœci dziedzi-
nowego systemu informacji wymaga zarówno rozbu-
dowy zasobów jak i równoczesnego doskonalenia pro-
cedur wyszukiwawczych, prowadz¹cych do zwiêksze-
nia efektywnoœci wyszukiwania w stale powiêksza-
j¹cych siê zasobach. Prace zwi¹zane z doskonaleniem
wykorzystywania elektronicznego katalogu bibliotecz-
nego, specjalistycznych s³owników dziedzinowych
oraz popularyzacja piœmiennictwa wspieraj¹ tak¿e
cele strategiczne pañstwa oraz UE zwi¹zane z rozwo-
jem informatyzacji oraz udostêpnianiem zasobów sze-
rokim grupom odbiorców.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy
Instytut Badawczy (CIOP-PIB) – jest instytucj¹, która
dzia³a na rzecz kszta³towania bezpiecznego, higienicz-
nego i ergonomicznego œrodowiska pracy i ¿ycia cz³o-
wieka. Funkcjonuj¹cy w strukturze Instytutu Oœrodek
Informacji Naukowej i Dokumentacji (wraz z Bibliote-
k¹) gromadzi, udostêpnia i upowszechnia dziedzino-
we zasoby informacyjne dotycz¹ce szeroko rozumia-
nej tematyki bezpieczeñstwa cz³owieka w œrodowisku
pracy. Szeroki, multidyscyplinarny zakres merytorycz-
ny problematyki bezpieczeñstwa pracy, a tak¿e ros-
n¹cy rozmiar zasobów informacyjnych przyczynia siê

do trudnoœci w efektywnym wyszukiwaniu dokumen-
tów w katalogu elektronicznym Biblioteki CIOP-PIB.
Rozwój dziedziny, w szczególnoœci identyfikacja no-
wych i narastaj¹cych zagro¿eñ w œrodowisku pracy,
wynikaj¹cych z postêpu technologii oraz przemian
spo³eczno-gospodarczych, stwarza koniecznoœæ dosto-
sowywania systemów informacyjnych do aktualnych
potrzeb u¿ytkowników informacji dziedzinowej.

W artykule przedstawiono wybrane doœwiadczenia
Biblioteki CIOP-PIB, zwi¹zane z wykorzystywaniem
zbiorów terminologicznych: polskiej wersji jêzykowej
tezaurusa, stanowi¹cego adaptacjê dziedzinowego te-
zaurusa bhp, opracowanego przez miêdzynarodow¹
organizacjê (CIS/ILO), a tak¿e – jako uzupe³nienie –
s³ownika s³ów kluczowych.

Tezaurus CIOP-PIB

Tezaurusy reprezentuj¹ z³o¿ony system organizacji
wiedzy, wspieraj¹cy procesy indeksowania oraz wy-
szukiwania, przyczyniaj¹cy siê do zwiêkszenia traf-
noœci i kompletnoœci wyników wyszukiwania w zaso-
bach informacyjnych [6, 9]. Tezaurusy dziedzinowe,
odzwierciedlaj¹ce tematykê zasobów informacyjnych,
s¹ stosowane do indeksowania dziedzinowych zaso-
bów informacyjnych. W praktyce bibliotek tezaurusy
stanowi¹ najczêœciej integralny element biblioteczne-
go systemu komputerowego. Wspomagaj¹ one procesy
opisu i wyszukiwania dokumentów w katalogach bib-
liotek, bazach danych oraz witrynach internetowych.
Tezaurusy te stanowi¹ czêsto adaptacje obszernych
tezaurusów dziedzinowych, utrzymywanych przez

54 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 2013 t. XXI nr 3

Z PRAKTYKI INT



instytucje i organizacje miêdzynarodowe [3, 5]. Jako
przyk³ad wskazaæ mo¿na Bibliotekê Sejmow¹, wyko-
rzystuj¹c¹ adaptacjê europejskiego tezaurusa Euro-
voc.

Opracowany jako t³umaczenie i adaptacja, Tezau-
rus CIOP-PIB stanowi polsk¹ wersjê jêzykow¹ Tezau-
rusa Miêdzynarodowego Centrum Informacji o Bez-
pieczeñstwie i Higienie Pracy (CIS), udostêpnion¹
w bibliotecznym systemie komputerowym ALEPH-
-CIOP-PIB.

Na rys. 1 i 2 przedstawiono tezaurusy: CIS [2] oraz
CIOP-PIB, udostêpniane w sieci Internet.

Poszczególne dzia³y tezaurusa zawieraj¹ hierar-
chicznie uporz¹dkowane zbiory deskryptorów. Ka¿de-
mu z nich przyporz¹dkowany jest kod literowy, który
wyznacza jego miejsce w hierarchii. Aktualnie, lista
deskryptorów udostêpniana jest w czterech jêzykach:
polskim, angielskim, francuskim i hiszpañskim. Poza
zbiorem deskryptorów, tezaurus posiada tak¿e zbiór
askryptorów (UF), które w systemie pe³ni¹ rolê tzw. sy-
nonimów wyszukiwawczych. Tezaurus „Bezpieczeñ-
stwo pracy i ergonomia” stanowi bazê wzorcow¹ (au-

torytatywn¹) w komputerowym systemie bibliotecz-
nym ALEPH. Zgodnie ze struktur¹ bazy wzorcowej,
zastosowanej do utrzymywania tezaurusa, ka¿demu
deskryptorowi odpowiada jeden rekord w bazie wzor-
cowej. Przyk³adowy rekord deskryptora przedstawio-
no na Rys. 3.

Zastosowanie polskiej wersji jêzykowej tezaurusa
w krajowym systemie informacyjnym wspomaga pro-
cesy dokumentowania i udostêpniania piœmiennictwa
polskiego i zagranicznego. Tezaurus, udostêpniony
bezpoœrednio w systemie bibliotecznym, stwarza do-
godne mo¿liwoœci wykorzystywania go w procedurach
opisu dokumentacyjnego (przez bibliotekarzy). Dziêki
zaœ powi¹zaniom bazy wzorcowej z bazami bibliogra-
ficznymi, Tezaurus mo¿e byæ wykorzystywany przez
czytelników w procedurach wyszukiwawczych, operu-
j¹cych we wszystkich czêœciach zbioru Biblioteki Ins-
tytutu. Warunkiem skutecznoœci zastosowania Tezau-
rusa jest ci¹g³a praca nad aktualizacj¹ jego zasobów
terminologicznych, odzwierciedlaj¹cych zakres tema-
tyczny piœmiennictwa z dziedziny szeroko rozumiane-
go bezpieczeñstwa pracy, a tak¿e dba³oœæ o w³aœciwe
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Rys. 1. Tezaurus CIS (witryna internetowa Miêdzynarodowego Centrum CIS)



zastosowania deskryptorów do opisu rzeczowego do-
kumentów w bazach bibliograficznych. Do opisu rze-

czowego wykorzystywany jest równie¿, jako uzu-
pe³nienie s³ownictwa, s³ownik s³ów kluczowych.

Zakres prowadzonych prac zwi¹zanych z doskona-
leniem polskiej wersji jêzykowej Tezaurusa obejmuje
systematyczny przegl¹d zbioru deskryptorów Tezau-
rusa, wprowadzanie korekt oraz zmian aktualizacyj-
nych w istniej¹cych zasobach terminologicznych oraz
ich rozbudowê, a tak¿e rozbudowê zbioru askryptorów
(synonimów wyszukiwawczych) w jêzyku polskim.
Korekty i zmiany w zapisach wyra¿eñ deskryptoro-
wych obejmowa³y m.in. wprowadzenie nowych des-
kryptorów „w œlad” za zmianami aktualizacyjnymi
w Tezaurusie CIS. By³y to m.in. wyra¿enia:
— opieka nad osobami niepe³nosprawnymi (care of

the disabled) w s³ownictwie dotycz¹cym us³ug me-
dycznych,

— zielone miejsca pracy (green jobs) – w s³ownictwie
dotycz¹cym œrodowiska.

Zmiany aktualizacyjne w Tezaurusie CIOP-PIB, wpro-
wadzane „w œad” za zmianami w Tezaurusie CIS po-
zwalaj¹ na zachowanie spójnoœci obu tezaurusów, jed-
nak nie wszystkie nowe deskryptory CIS znajduj¹
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Rys. 2. Tezaurus „Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia” na stronach Biblioteki CIOP-PIB

Rekord deskryptora

1 rekordów z 1

Termin audyt bezpieczeñstwa

Faseta Visd

TT
[V] – ORGANIZACJA OCHRONY

PRACY

UF audyt bezpieczeñstwa

lBT
nadzór w zak³adzie (bezpieczeñstwo

pracy)

FT (Eng) safety audits

FT (Fre) audits de sécurité

FT (Spa) auditorias de seguridad

Sys. No. 000012207

Rys. 3. Przyk³adowy rekord deskryptora (audyt bezpieczeñstwa)
w bazie Tezaurus w bibliotecznym systemie komputerowym



odzwierciedlenie w zasobach Biblioteki CIOP-PIB.
Nowe deskryptory czêsto stanowi¹ dopiero zapowiedŸ
przysz³ej tematyki piœmiennictwa.

Askryptory stanowi¹ w systemie tzw. synonimy
wyszukiwawcze [4, 10], ró¿ne warianty s³owne takie
jak formy gramatyczne, skróty, akronimy lub inne wy-
ra¿enia, bliskie znaczeniowo, uznane dla potrzeb sys-
temu za synonimy. S¹ one przydatne w procedurach
wyszukiwania: wpisanie askryptora w procedurze wy-
szukiwania powoduje automatyczne „przekierowanie”
na odpowiedni deskryptor, tak wiêc system „naprowa-
dza” czytelnika na odpowiedni deskryptor, zwiêksza-
j¹c skutecznoœæ wyszukiwania. Rozbudowa zbioru
askryptorów zwiêksza wiêc mo¿liwoœci wyszukiwaw-
cze systemu. Przyk³ady nowych askryptorów:
— kana³ wentylacyjny (do deskryptora przewód wen-

tylacyjny),
— wyroby gliniane (do deskryptora wyroby ceramicz-

ne),
— ferrostopy (do deskryptora ¿elazostopy),
— wyk³adziny pod³ogowe (do deskryptora dywany),
— blok operacyjny (do deskryptora sala operacyjna),
— k³adka (do deskryptora przejœcie nadziemne),
— fotel kierowcy (do deskryptora siedzisko dla kie-

rowcy),
— praca na odleg³oœæ (do deskryptora telepraca),
— defibrylacja (do deskryptora przerwanie migotania

komór).
Prace nad doskonaleniem polskiej wersji jêzykowej
obejmuj¹ tak¿e bie¿¹ce, drobne korekty wyra¿eñ,
zmiany redakcyjne. Nie zmieniaj¹ one podstawowego
znaczenia deskryptorów i przewa¿nie nie wp³ywaj¹ na
ich zastosowanie w opisach rzeczowych dokumentów.
Dziêki cechom funkcjonalnym bazy wzorcowej syste-
mu ALEPH, zastosowanej do utrzymywania Tezauru-
sa, zmiany dokonywane w wyra¿eniu deskryptoro-
wym (np. korekta literówki), przenosz¹ siê automa-
tycznie do wszystkich rekordów bibliograficznych,
powi¹zanych z rekordem deskryptora.

S³ownik s³ów kluczowych

Opis rzeczowy dokumentów w bazach systemu
ALEPH wykonywany jest przede wszystkim z wyko-
rzystaniem deskryptorów z dziedzinowego Tezaurusa
„Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia”. W niektórych
jednak przypadkach zakres semantyczny dokumentu
w zbiorach Biblioteki nie ca³kowicie pokrywa siê z te-
matyk¹ bezpieczeñstwa pracy. W takiej sytuacji opis
rzeczowy uzupe³niany jest s³owami kluczowymi [1,

11]. Tak wiêc struktura rekordu zawiera odrêbne pola
przeznaczone do wprowadzania deskryptorów (pole
680) oraz s³ów kluczowych (pole 690). Na Rys. 4
przedstawiono przyk³ad rekordu, w którego opisie
zastosowano zarówno deskryptory jak i s³owa klu-
czowe.

FMT BK

LDR -----nam--22------u-4500

BAS |a 01 |b Ksi¹¿ka

008 040326s2003-------r----000-0-pol-d

020 |a 8373332782

040 |a CIO/IR

0411 |a pol

044 |a PL

1001 |a Baran, Krzysztof Wojciech.

24500 |a Procesowe prawo pracy:

|b Podrêcznik./

260 |a Kraków: |b Kantor Wydawniczy

Zakamycze, |c 2003.

300 |a 347 s.: |c 24 cm.

680 0 |a prawo pracy |9 pol

680 0 |a uk³ad zbiorowy |9 pol

680 0 |a obowi¹zki pracodawców |9 pol

680 0 |a obowi¹zki pracowników |9 pol

680 0 |a odpowiedzialnoœæ karna |9 pol

680 0 |a podrêcznik |9 pol

680 0 |a komentarz prawny |9 pol

690 |a zbiorowe prawo pracy

690 |a indywidualne spory pracy

690 |a s¹dy pracy

690 |a postêpowanie pojednawcze

690 |a postêpowanie arbitra¿owe

SYS 000035551

Rys. 4. Struktura rekordu bibliograficznego, zawieraj¹ca pola 680
(deskryptory z tezaurusa) oraz 690 (s³owa kluczowe)

Potrzeba zastosowania s³ów kluczowych w opisie
rzeczowym dokumentu pojawiaæ siê mo¿e m.in.
w nastêpuj¹cych przypadkach:
— gdy tematyka danego dokumentu wykracza poza

zakres bezpieczeñstwa i higieny pracy, objêty te-
zaurusem dziedzinowym:
• dla zbiorów o charakterze ogólnym: encyklopedii,
s³owników, wydawnictw z zakresu finansów, admi-
nistracji, ekonomii, zarz¹dzania i innych, nie po-
wi¹zanych bezpoœrednio z tematyk¹ bezpieczeñ-
stwa pracy,
• w celu rozszerzenia pojêcia poza zagadnienia bez-
pieczeñstwa pracy, na przyk³ad „medycyna” (w te-
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zaurusie istnieje deskryptor „medycyna pracy”),
„nerwice” (w tezaurusie – „nerwica zawodowa”),

— gdy istnieje deskryptor odzwierciedlaj¹cy treœæ do-
kumentu w sposób ogólny (na przyk³ad deskryptor
„nanotechnologia”), a pojawia siê potrzeba od-
zwierciedlenia treœci w sposób bardziej szczegó³o-
wy (s³owa kluczowe: „nanocz¹steczki”, „nanoma-
teria³y”, „nanonape³niacze”, „nanorurki”),

— gdy dokument odzwierciedla treœci specyficzne dla
kraju, (na przyk³ad powi¹zanie z dzia³alnoœci¹ Ins-
tytutu – m.in. nazwy takie jak Forum Liderów Bez-
piecznej Pracy, Krajowy Punkt Centralny).

lub w ka¿dej innej sytuacji wymagaj¹cej dopisania
wyra¿enia nie wystêpuj¹cego w Tezaurusie CIOP-PIB.

Dokonano zestawienia wyra¿eñ kartoteki s³ów klu-
czowych. Wyra¿enia, pe³ni¹ce rolê s³ów kluczowych,
wprowadzane s¹ do rekordów bibliograficznych, w
przypadku koniecznoœci uzupe³nienia opisu, przez
bibliotekarza. Zbiór wyra¿eñ wyeksportowano z zaso-
bów systemu do pliku zewnêtrznego do dalszej obrób-
ki danych tekstowych.

W celu zapewnienia prawid³owego, wzajemnego
uzupe³niania siê wykorzystywanych zbiorów termino-
logii (tezaurusa oraz s³ownika s³ów kluczowych), w
pierwszej kolejnoœci ze zbioru s³ów kluczowych usu-
niêto wyra¿enia pokrywaj¹ce siê lub bliskie znacze-
niowo wyra¿eniom z tezaurusa, a tak¿e te, których za-
stosowanie by³o bezzasadne. W dalszej analizie zesta-
wionych wyra¿eñ znaczn¹ rangê nadano licznoœci za-
stosowañ s³ów kluczowych w rekordach bibliograficz-
nych. Czêstoœæ zastosowañ s³ów kluczowych w rekor-
dach bibliograficznych zale¿y przede wszystkim od
odzwierciedlenia danej tematyki w zbiorach bibliote-
ki. Szczególna uwaga zwrócona zosta³a na zapisy tych
s³ów kluczowych, które relatywnie czêsto s¹ wyko-
rzystywane w opisie rzeczowym dokumentów. By³y to
m.in. nastêpuj¹ce wyra¿enia:
— administracja (zastosowano w 22 rekordach),
— aktywnoœæ zawodowa (zastosowano w 35 rekor-

dach),
— akustyka pomieszczeñ (zastosowano w 20 rekor-

dach),
— definicje (zastosowane w 66 rekordach),
— demografia (zastosowano w 40 rekordach),
— filozofia (zastosowano w 60 rekordach),
— finanse (zastosowano w 75 rekordach),
— Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (zastosowane

w 17 rekordach)
— fundusze strukturalne (zastosowano w 11 rekor-

dach),

— globalizacja (zastosowano w 80 rekordach),
— gospodarka (zastosowano w 76 rekordach),
— matematyka (zastosowano w 140 rekordach),
— nauka (zastosowano w 176 rekordach).
Znaczna czêstoœæ zastosowañ s³ów kluczowych w re-
kordach potwierdza ich przydatnoœæ do opisu doku-
mentów w systemie. Przyjmuj¹c wiêc kryterium iloœ-
ciowe, do s³ownika zakwalifikowano wstêpnie (poza
pewnymi wyj¹tkami) te s³owa kluczowe, które zasto-
sowano do opisu rzeczowego co najmniej 3 razy. Takie
kryterium przyjêto wstêpnie jako potwierdzaj¹ce przy-
datnoœæ wyra¿enia do uzupe³nienia opisu rzeczowego.
Jednak¿e, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza-
no odstêpstwa, np. pojedyncze dokumenty w bazie, ale
odzwierciedlaj¹ce wa¿n¹ lub stosunkowo now¹ tema-
tykê. dopuszczono jednak pewien zbiór wyra¿eñ o
mniejszej liczbie zastosowañ, na przyk³ad s³owo „na-
norurki”, zastosowane aktualnie tylko w 2 rekordach.
Podobnie, do s³ownika nie zakwalifikowano pewnego
zbioru wyra¿eñ, które spe³nia³y kryterium iloœciowe,
ale ich zastosowanie budzi³o w¹tpliwoœci, na przyk³ad
z powodu dezaktualizacji s³ownictwa.

Fragment listy wyra¿eñ, uporz¹dkowanej alfabe-
tycznie, przedstawiono poni¿ej:

..........

nauczanie na odleg³oœæ

nauczyciel

nauka

nauka i technika

nauka o pracy

nauki behawioralne

nauki biologiczne

nauki ekonomiczne

nauki medyczne

nauki przyrodnicze

nauki spo³eczne

nawozy

negocjacje

nerwice

neurobiologia

neurofizjologia

neuropsychologia

neurotyczna osobowoœæ

neurotycznoœæ

niebezpieczne zachowania

niepe³nosprawni

niepewnoœæ pracy

nietypowe formy zatrudnienia

niewidomi

niezdolnoœæ do pracy
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nomografia

norma ISO 9000:2000

norma ISO 9001:2000

norma miêdzynarodowa

norma PN-N-18001:2004

norma PN-N-18002:2000

normatywy higieniczne

normowanie pracy

..........

Ze zbioru pozosta³ych wyra¿eñ (o czêstoœci zasto-
sowañ mniejszej ni¿ trzy lub innych nie zaakceptowa-
nych) utworzono plik roboczy, który podlegaæ bêdzie
dalszej obserwacji co do ich wykorzystywania w pra-
cach zwi¹zanych z opisem rzeczowym. Monitorowanie
wykorzystywania tych s³ów kluczowych w d³u¿szym
okresie pozwoli na ewentualne, sukcesywne ich prze-
noszenie z pliku roboczego do s³ownika w przypadku
ich czêstego stosowania.

Podsumowanie

Opracowany s³ownik s³ów kluczowych stanowi
dobre uzupe³nienie terminologii odzwierciedlaj¹ce te-
matykê zasobów i pozwala na zachowanie spójnoœci
Tezaurusa CIOP-PIB z oryginalnym Tezaurusem CIS.
Zestawione w s³owniku s³ów kluczowych wyra¿enia
podlega³y dalszym weryfikacjom, prowadz¹cym m.in.
do ich ujednolicenia. Starano siê jednak zachowaæ
wiêksz¹ swobodê formu³owania wyra¿eñ w porówna-
niu ze sformalizowanym zapisem wyra¿eñ Tezaurusa.
Takie podejœcie, zgodne z aktualnymi tendencjami [1,
8, 10], powinno przyczyniæ siê do doskonalenia pra-
wid³owoœci opisu rzeczowego z wykorzystaniem wza-
jemnie uzupe³niaj¹cych siê zbiorów terminologicz-
nych: tezaurusa oraz s³ownika s³ów kluczowych. Oba
zbiory s¹ wykorzystywane w pracach, zwi¹zanych z
weryfikacj¹ opisów rzeczowych dokumentów w kata-
logu elektronicznym Biblioteki CIOP-PIB.

Wspó³wystêpowanie dwóch Ÿróde³ terminologii: te-
zaurusa dziedzinowego z obszaru bezpieczeñstwa pra-
cy oraz uzupe³niaj¹cego – s³ownika s³ów kluczowych –
pozwala na w³aœciwy dobór wyra¿eñ opisu rzeczowe-
go, zarówno dla tematyki bezpieczeñstwa pracy, jak
i innych pozycji piœmiennictwa udostêpnianych przez
Bibliotekê. Rozbudowa zbiorów terminologicznych
mo¿e byæ przydatna do wyznaczania kierunków aktu-
alizacji Tezaurusa „Bezpieczeñstwo pracy i ergono-
mia” we wspó³pracy z Miêdzynarodowym Centrum
CIS. Doskonalenie wyszukiwania informacji dziedzi-
nowej wspiera realizacjê celów Strategii Wspólnoty

w dziedzinie bezpieczeñstwa pracy, zwi¹zanych z pod-
noszeniem œwiadomoœci i wiedzy w zakresie bezpie-
czeñstwa pracy w kraju.
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[9] Sosiñska-Kalata B.: Systemy organizacji wiedzy w œrodowis-
kach sieciowych. Materia³y konferencyjne: Zarz¹dzanie treœci¹
w bibliotekach cyfrowych. Problemy prawne, problemy prawa
autorskiego. Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2012.

[10] WoŸniak-Kacperek J.: Podstawy budowy tezaurusa. Warszawa
2005.

[11] Stêpieñ K.: Folksonomie, czyli spo³ecznoœciowe opisywanie
treœci. Seria: Propozycje i materia³y Nr 81. Warszawa 2010.

Mgr in¿. Agnieszka M£ODZKA-STYBEL – Centralny Instytut Ochrony
Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy. Oœrodek Informacji Naukowej
i Dokumentacji. Adres: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16;
e-mail: agmlo@ciop.pl
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Nowe elementy bazy AGRO w ramach projektu:
„Rozbudowa i przekszta³cenie bibliograficznej bazy

danych AGRO...

Nowe elementy bazy AGRO w ramach projektu:
„Rozbudowa i przekszta³cenie bibliograficznej bazy
danych AGRO w bazê bibliograficzno-abstraktow¹

z wykorzystaniem oprogramowania YADDA”

Przedmiotem artyku³u jest przyrodniczo-rolnicza bibliograficzno-abstraktowa baza da-
nych AGRO tworzona w Bibliotece G³ównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W
ramach realizacji projektu pt.: „Rozbudowa i przekszta³cenie bibliograficznej bazy da-
nych AGRO w bazê bibliograficzno-abstraktow¹ z wykorzystaniem oprogramowania
YADDA” mo¿liwym sta³o siê zwiêkszenie atrakcyjnoœci i walorów informacyjnych bazy
AGRO dla u¿ytkowników. Do rekordów bazy dodaje siê abstrakty i bibliografiê za³¹czni-
kow¹. Dla zwiêkszenia mo¿liwoœci informacyjnych bazy oraz w celu rozpowszechniania
osi¹gniêæ nauki polskiej za granic¹, t³umaczone s¹ s³owa kluczowe w rekordach polskich
na jêzyk angielski. W okresie realizacji projektu do bazy w³¹czono ponad 130 nowych
tytu³ów na bie¿¹co indeksowanych. Ponadto zawarto umowy z wydawcami, umo¿liwia-
j¹ce zamieszczanie pe³nych tekstów w bazie. Obecnie ponad 50 tytu³ów czasopism podle-
ga tej procedurze. Do koñca 2013 planowano wzrost zindeksowanych artyku³ów do
oko³o 500 000 rekordów.

New elements AGRO database project: “Development and transform the bibliogra-

phic database in AGRO bibliographic database of abstracts using software

YADDA”

The subject of the presentation is the natural and agricultural, bibliography-abstract
AGRO database which is created In Main Library of Poznañ University of Life Sciences.
Thanks to the project entitled: „The expansion and conversion of the bibliographical
AGRO database into the bibliographical-abstract database using the YADDA software” it
is possible to increase the attractiveness and the information capability of AGRO data-
base for the users. The abstracts and the annex bibliography are added to the database
records. In order to increase the information abilities of the database and to propagate
the Polish science achievents abroad, the keywords in Polish records are translated into
English. During the implementation of the project over 130 new index titles were inclu-
ded. Moreover, contracts with editors were signed, which enabled to put the whole texts in
the database. At present there are over 50 titles of the magazines which come under this
procedure. In terms of quantity, the indexed articles are predicted to increase to about
500.000 records.
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Wprowadzenie

Dziedzinowa bibliograficzna baza danych AGRO
tworzona jest od 1993 r. przez zespó³ autorski pracowni-
ków Biblioteki G³ównej i Centrum Informacji Naukowej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zakres tema-
tyczny bazy AGRO to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz
dziedziny pokrewne. W szczególnoœci s¹ to: rolnictwo,
leœnictwo, technologia ¿ywnoœci, nauka o ¿ywieniu, die-
tetyka, choroby cz³owieka, roœlin i zwierz¹t, hodowla
zwierz¹t, technika rolnicza, melioracje, ogrodnictwo,
technologia drewna, ergonomia, ochrona œrodowiska,
ekologia, zootechnika, weterynaria, ekonomika rolnic-
twa, biotechnologia, biochemia, mikrobiologia, agrotu-
rystyka, przemys³ drzewny, przemys³ spo¿ywczy, prze-
mys³ skórzany, przemys³ ch³odniczy, przemys³ fermenta-
cyjny, przetwórstwo owoców i warzyw, przemys³ piekar-
ski i cukierniczy, ochrona œrodowiska, in¿ynieria œrodo-
wiska, integracja europejska wraz z ustawodawstwem
unijnym, zarz¹dzanie jakoœci¹, systemy jakoœci, organi-
zacja przedsiêbiorstwa, zarz¹dzanie organizacj¹, bezpie-
czeñstwo ¿ywnoœciowe, gospodarka ¿ywnoœciowa, prze-
mys³ miêsny itp. Baza AGRO zawiera opisy bibliograficz-
ne (rekordy bazy) publikacji umieszczonych w polskich
czasopismach wydawanych w jêzyku polskim i angiel-
skim lub innych jêzykach obcych ze streszczeniami w jê-
zyku polskim lub angielskim. Do grudnia 2008 roku
baza AGRO by³a baz¹ komercyjn¹, dostêpn¹ tylko dla
upowa¿nionych u¿ytkowników. Dnia 21 wrzeœnia 2009
roku zosta³a podpisana Umowa o dofinansowanie Pro-
jektu pt.: „Rozbudowa i przekszta³cenie bibliograficznej
bazy danych AGRO w bazê bibliograficzno-abstraktow¹
z wykorzystaniem oprogramowania YADDA”, pomiêdzy
Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego reprezentowa-
nym przez Grzegorza ¯bikowskiego – dyrektora Depar-
tamentu Systemów Informatycznych a Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu reprezentowanym przez
prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka – rektora Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Barbarê Gierszew-
sk¹-Szrajber – kwestora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. Projekt wspó³- finansowany jest ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Wasz¹
przysz³oœæ”. Celem projektu jest zastosowanie zaawan-
sowanych technologii informatycznych, w celu stworze-
nia szybkiej informacji elektronicznej o zasobach i wyni-
kach badañ naukowych oraz umo¿liwienie dostêpu do
nich œrodowisku naukowemu i organizacjom w Polsce
i za granic¹ i umo¿liwia prowadzenie ponadregionalnej

bazy danych zawieraj¹cej informacje o wynikach i wa-
runkach dostêpu do wyników projektów badawczych.
Projekt realizowany jest od 1.01.2009 do 31.12.2013 r.,
a ca³kowity koszt realizacji wynosi 4 852 298,00 PLN.
Do chwili otrzymania przez Bibliotekê dofinansowania
rekordy bazy AGRO nie zawiera³y abstraktów i biblio-
grafii za³¹cznikowej. Projekt ma na celu poszerzenie opi-
sów bibliograficznych (rekordów bazy) o streszczenia
opisywanych dokumentów i do³¹czenie do poszczegól-
nych rekordów bibliografii za³¹cznikowej, je¿eli zosta³a
podana przez autorów. Elementy te pozwalaj¹ na prze-
kszta³cenie bibliograficznej bazy AGRO w bazê biblio-
graficzno-abstraktow¹. Wa¿nym celem projektu jest
utrzymanie bazy AGRO na platformie Interdyscyplinar-
nego Centrum Modelowania Matematycznego i Kompu-
terowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) z wyko-
rzystaniem oprogramowania YADDA w Bibliotece Wir-
tualnej Nauki (Otwarta Nauka). Wspó³praca z ICM
umo¿liwia dostêp do bazy AGRO wszystkim zaintereso-
wanym u¿ytkownikom nieodp³atnie za poœrednictwem
Internetu.

Nowe elementy bazy:

1. Dodawanie abstraktów i bibliografii
za³¹cznikowej.

Zwiêkszenie atrakcyjnoœci i walorów informacyj-
nych bazy AGRO dla u¿ytkowników realizowane jest
za pomoc¹ dodawania do istniej¹cych i nowopowsta-
³ych rekordów bazy abstraktów i literatury za³¹czniko-
wej. Abstrakty (zarówno w jêzyku polskim jak, i an-
gielskim) i bibliografie za³¹czone do poszczególnych
artyku³ów s¹ skanowane z czasopism. Nastêpnie s¹
poddane przekszta³ceniu w dokument tekstowy za po-
moc¹ oprogramowania OCR (Optical Character Re-
cognition). Je¿eli czasopismo jest obecne w Internecie
w postaci cyfrowej, wtedy zarówno abstrakty jak i bib-
liografiê za³¹cznikow¹ do³¹cza siê do rekordów bazy
bezpoœrednio z wersji on-line, nie wykonuj¹c skano-
wania. Wszystkie przekszta³cenia liter s¹ poprawiane
„rêcznie” przez pracowników do³¹czaj¹cych te ele-
menty do poszczególnych rekordów.

2. T³umaczenie s³ów kluczowych z jêzyka
polskiego na jêzyk angielski.

Baza AGRO indeksuje czasopisma polskie, ukazu-
j¹ce siê w jêzyku polskim i angielskim oraz w innych
jêzykach, ze streszczeniami w jêzyku angielskim.
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W rekordach bibliograficznych artyku³ów w jêzyku
polskim umieszcza siê s³owa kluczowe w jêzyku pols-
kim. W artyku³ach anglojêzycznych s³owa kluczowe
s¹ tworzone w jêzyku angielskim. W bazie AGRO
u¿ytkownik ma do dyspozycji dwa s³owniki s³ów klu-
czowych. Jeden z nich to s³ownik s³ów kluczowych
w jêzyku polskim, drugi – s³ownik s³ów kluczowych
w jêzyku angielskim. S³owniki s¹ kontrolowane po-
przez system pomiêdzy synonimami. Aby zwiêkszyæ
mo¿liwoœci informacyjne bazy i rozpowszechniaæ
osi¹gniêcia nauki polskiej za granic¹ postanowiono
t³umaczyæ s³owa kluczowe w jêzyku polskim (polskie
rekordy bazy) na jêzyk angielski w istniej¹cych i nowo-
powsta³ych rekordach bazy AGRO. W rekordach an-
gielskich bazy s³owa kluczowe tworzone s¹ wy³¹cznie
w jêzyku angielskim.

3. Nowe tytu³y bazy.

W okresie od wrzeœnia 2012 do kwietnia 2013 do
bazy AGRO przyjêto 143 nowe tytu³y w celu ich indek-
sowania. £¹cznie baza indeksuje 1015 tytu³ów czaso-
pism. Nowe tytu³y wydawcy zg³osili do bazy AGRO po
og³oszeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego Komunikatu w sprawie kryteriów i trybu oceny
czasopism naukowych. Indeksowanie czasopism
w bazie u³atwia dostêp do artyku³ów w nich zawar-
tych, pozwala na zwiêkszenie ich wykorzystania i po-
czytnoœci, podnosi presti¿ czasopisma, wzmaga zain-
teresowanie u¿ytkowników. Informacja o czasopiœmie
staje siê widoczna i zachêca do przeczytania artyku-
³ów w nim zawartych. Baza AGRO znajduje siê na liœ-
cie referencyjnych baz danych wymienionego powy¿ej
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Il. 1. Rekord bazy AGRO z abstraktem i bibliografi¹ za³¹cznikow¹.



Komunikatu w zakresie tematycznym: nauki œcis³e,
przyrodnicze, medyczne i techniczne.

4. Pe³ne teksty w rekordach bazy AGRO.

Intensywna realizacja projektu pozwala na posze-
rzenie bazy zarówno pod wzglêdem liczby nowych ty-
tu³ów, jak i zwielokrotnienia liczby tytu³ów z dostê-
pem do pe³nego tekstu. W okresie od 2012 do 2013
zawarto umowy z wydawcami 50 tytu³ów czasopism
naukowych, w których wydawcy wyrazili zgodê na
umieszczanie pe³nych tekstów artyku³ów zindeksowa-
nych w bazie AGRO. Tytu³y s¹ zró¿nicowane pod
wzglêdem zasiêgu chronologicznego. Tak wiêc baza
AGRO z bibliograficznej i abstraktowej ma szansê w
przysz³oœci staæ siê baz¹ w przewa¿aj¹cej czêœci pe³no-
tekstow¹. W chwili obecnej w omawianej bazie znaj-
duje siê ok. 7529 pe³nych tekstów.

5. Nowy formularz logowania (layout)
bazy AGRO

W bie¿¹cym roku zaprojektowano i wprowadzono
nowy layout strony internetowej bazy. Nowa konstruk-
cja graficzna pozwala na zwielokrotnienie mo¿liwoœci
wyszukiwawczych dla u¿ytkowników poszukuj¹cych
literatury na interesuj¹cy ich temat. Platforma YAD-
DA w ICM w Warszawie pozwala na przegl¹danie za-
wartoœci bazy od strony tytu³ów artyku³ów, nazwisk
autorów artyku³ów, tytu³ów czasopism oraz za pomoc¹
s³ów kluczowych w jêzyku polskim i angielskim. W
interfejsie bazy umieszczone s¹ dwa s³owniki s³ów
kluczowych: polski i angielski. Korzystaj¹c z bazy na-
le¿y wybraæ jêzyk. Mo¿na przeszukiwaæ bazê jedno-
czeœnie w dwóch jêzykach u¿ywaj¹c operatora OR.
Du¿ym udogodnieniem jest zawê¿anie tematu wyszu-
kiwanych dokumentów poprzez u¿ycie operatora
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Il. 2 Rekord bazy ze s³owami kluczowymi w dwóch jêzykach.



AND. Przeszukuj¹c bazê AGRO wed³ug tytu³ów czaso-
pism u¿ytkownik ma wgl¹d we wszystkie indeksowa-
ne tytu³y, roczniki, tomy i numery oraz artyku³y. Nowy-
mi elementami konstrukcji graficznej s¹: kolorystyka,

walory dekoracyjne i wprowadzenie logotypu AGRO.
Ponadto wyniki wyszukiwania ukazuj¹ siê w postaci
listy skróconych opisów bibliograficznych wyszuka-

nych artyku³ów, które nastêpnie mo¿na rozwin¹æ do
pe³nej wersji rekordu bazy poprzez opcje wydruku.
Wydruk wyszukanych informacji u³atwia u¿ytkowni-
kom korzystanie z bazy.

6. Wykorzystanie bazy AGRO
przez u¿ytkowników.

Realizacja projektu polegaj¹cego na rozbudowie
bazy AGRO pod wzglêdem jakoœciowym i iloœciowym
przyczynia siê do wzrostu liczby u¿ytkowników z ró¿-
nych sfer ¿ycia naukowego i spo³ecznego, do wzrostu
poziomu kszta³cenia studentów, kadry naukowej i pra-
cowników organizacji gospodarczych. Stopieñ zainte-
resowania Ÿród³em informacji w postaci bazy AGRO
jest bardzo wysoki, o czym œwiadcz¹ przytoczone po-
ni¿ej dane statystyczne wykorzystania bazy w latach
2012 i 2013.
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Il. 3. Alfabetyczny spis czasopism indeksowanych w bazie AGRO.

Il. 5. Logotyp bazy AGRO



Liczba u¿ytkowników unikatowych IP to w 2012
roku 6 256 osób miesiêcznie (przyjêto œredni¹ liczbê
u¿ytkowników), w okresie wakacyjnym zaobserwowa-
no spadek korzystania z bazy, w grudniu liczba u¿yt-
kowników wynosi³a 8 838 osób. W styczniu 2013
roku obserwujemy znaczny wzrost wykorzystania
bazy, œrednia miesiêczna (od stycznia do marca) zamy-
ka siê liczb¹ 12 160 miesiêcznie unikatowych IP. Licz-
ba ta w roku 2013 jest dwukrotnie wy¿sza, ni¿ w roku
ubieg³ym. Liczba odwiedzin na stronie WWW bazy
AGRO w 2012 roku wynosi³a 258 046, od stycznia do
marca 2013 roku odpowiednio 103 558 ods³ony na
stronie tzn. liczbê zapytañ wys³anych przez prze-
gl¹darki do serwera WWW bazy w badanym okresie
zamykaj¹ siê liczb¹ 15 449 281 w 2012 roku, zaœ
w 2013 roku w okresie od stycznia do marca wynosz¹
4 489 394. Liczba zrealizowanych zapytañ przez ser-
wer w omawianym okresie wynosi odpowiednio: w ro-
ku 2012 – 11 477 704, w okresie od stycznia do mar-
ca 2013 roku 3 412 744.

7. AGRO w liczbach

W zakresie kryteriów iloœciowych realizowany od
piêciu lat projekt pozwoli zwiêkszyæ iloœæ rekordów
bazy AGRO z 298 116 rekordów na koniec 2008 roku
do 500 000 rekordów do koñca grudnia 2013 roku.
Corocznie wprowadza siê do bazy oko³o 60 000 rekor-
dów.

Perspektywy wykorzystania bazy AGRO

Przewiduje siê wykorzystanie wzbogaconych da-
nych bazy AGRO do kompleksowej oceny dzia³al-
noœci naukowej jednostek naukowych poprzez
uczestnictwo w Systemie Informacji o Szkolnictwie
Wy¿szym POL-on, za poœrednictwem Polskiej Bib-
liografii Naukowej. Zastosowanie ujednoliconych
standardów w zakresie wprowadzania opisów bib-
liograficznych do bazy oraz poszerzenie rekordów
bazy o afiliacje wszystkich autorów pozwoli na ewa-
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Il. 4. Rekord bazy AGRO artyku³u z dostêpem do pe³nego tekstu.



luacjê dorobku naukowego pracowników nauko-
wych. Umieszczenie w poszczególnych rekordach
zindeksowanych publikacji bibliografii za³¹czniko-
wej umo¿liwi wykorzystanie bazy danych AGRO na
potrzeby wyliczeñ indeksu cytowañ czasopism nau-
kowych czyli okreœlenie liczby cytowañ dla potrzeb

Polskiego Wspó³czynnika Wp³ywu czasopisma nau-
kowego (POL-index).

Bêdzie to zgodne z wytycznymi Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 17 wrzeœnia 2012 roku
oraz z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów
i trybu oceny czasopism naukowych.
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Il. 7. Wykorzystanie bazy AGRO w 2012 roku

Il. 6. Nowy formularz logowania (layout) bazy AGRO



Podsumowanie

Baza AGRO jako narzêdzie w postaci cyfrowej o za-
wartoœci polskich czasopism, dziêki zastosowaniu naj-
nowszych technologii informatycznych, przyczynia siê

w dobie spo³eczeñstwa informacyjnego do wzrostu
znaczenia nauki w rozwoju gospodarczym, do wzrostu
konkurencyjnoœci polskiej nauki a tak¿e zwiêkszenia
innowacyjnoœci przedsiêbiorstw. System udostêpnia-
nia informacji zawartych w bazie tworzy elektroniczn¹
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Il. 9. Wykorzystanie bazy AGRO w okresie od 1 stycznia do 10 kwietnia 2013 roku

Il. 8. Wykorzystanie bazy AGRO w 2012 roku



us³ugê publiczn¹ na rzecz obywateli i przedsiêbiorców.
Zapewnia rozwój polskich zasobów cyfrowych w Inter-
necie, które to zasoby s¹ istotne i znacz¹ce dla polskiej
gospodarki i rozwoju przedsiêbiorczoœci. W ci¹gu 20
lat zespó³ autorski zbudowa³ i umocni³ markê bazy
AGRO jako produktu i us³ugi informacyjnej. Zapewni³
odpowiedni poziom oraz rozwój do 450 000 rekordów
i wzbogacanie us³ugi poprzez dodawanie nowych ele-
mentów i funkcji. Wysi³ek w tworzeniu bazy AGRO
spowodowa³, ¿e jest ona rozpoznawalna na rynku, za-
pewnia satysfakcjê u¿ytkownikom poprzez jakoœæ,
spe³nienie ich potrzeb i oczekiwañ w europejskim sek-
torze us³ug publicznych.
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„Chmury w sieci”

Internet: cloud computing, przetwarzanie

w chmurach. Red. Gra¿yna Szpor. Warszawa:
Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, XVI, 278 s.; ISBN
978-83-255-5235-0

Problematyka zwi¹zana z gromadzeniem i prze-
twarzaniem informacji oraz nowymi rozwi¹zaniami
technologicznymi wykorzystywanymi w tym obszarze,
jest od wielu lat obecna i obszernie omawiana w litera-
turze, zarówno z zakresu informatologii, informatyki,
jak i prawa. Interesuj¹c¹ pozycj¹ wydawnicz¹ wpisu-
j¹c¹ siê w ten nurt tematyczny jest bez w¹tpienia pub-
likacja zbiorowa z 2013 r. pod redakcj¹ prof. Gra¿yny
Szpor pt. Internet: cloud computing, przetwarzanie
w chmurach. Ksi¹¿ka ta stanowi wspólne dzie³o pols-
kich oraz zagranicznych badaczy – specjalistów z za-
kresu prawa, nauk technicznych, a tak¿e praktyków,
zajmuj¹cych siê na co dzieñ zagadnieniami zwi¹zany-
mi z informacj¹, we wszystkich aspektach jej funkcjo-
nowania. Wœród nich wymieniæ mo¿na m.in. w³oskie-
go uczonego, prof. Giovanniego Bianco z Universi-
ta’degli Studi di Bari, eksperta ds. prywatnoœci Google
International – Cyrilla Osterwaldera, prof. Jacka Po-
myka³ê z Wydzia³u Informatyki i Mechaniki UW oraz
wspomnian¹ ju¿ redaktor omawianego wydawnictwa
prof. Gra¿ynê Szpor, Kierownika Katedry Prawa Infor-
matycznego Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Kooperacja
tak znamienitego grona uczonych wskazuje na inter-
dyscyplinarne ujêcie tematu oraz bez w¹tpienia wp³y-
wa pozytywnie na ocenê zawartoœci merytorycznej
omawianej publikacji.

Przystêpuj¹c do przeprowadzenia analizy zawar-
toœci treœciowej powy¿szej publikacji, zauwa¿yæ nale-

¿y, i¿ traktuje ona nie tylko o przetwarzaniu danych,
gromadzeniu zasobów wiedzy czy bezpieczeñstwie
informacyjnym, ale porusza równie¿ istotne kwestie
aksjologiczne oraz prawne zwi¹zane z szeroko rozu-
mian¹ dzia³alnoœci¹ informacyjn¹. Najwa¿niejszym
jednak zagadnieniem omawianym w Internet: cloud
computing, przetwarzanie w chmurach, jest przywo³a-
ny w tytule, nowoczesny model gromadzenia i prze-
chowywania danych, którego istot¹ jest alternatywny
wobec stosowanych w konwencjonalnych systemach
informatycznych, sposób budowania przestrzeni infor-
macyjnych w oparciu o serwery znajduj¹ce siê poza lo-
kaln¹ sieci¹ czy komputerem u¿ytkownika. Rozwi¹za-
nie to eliminuje tym samym wystêpuj¹ce tradycyjnie
ograniczenia sprzêtowe oraz przestrzenne, wyklucza
równie¿ zagro¿enia zwi¹zane z utrat¹ noœnika, umo-
¿liwiaj¹c dostêp do danych z dowolnego miejsca, w
dowolnym czasie, warunkuj¹c go jedynie pod³¹cze-
niem do sieci. Reasumuj¹c, modele chmurowe s¹ re-
zultatem naturalnego procesu ewolucji tradycyjnego
modelu IT, którego kszta³towanie uwarunkowane jest
zmian¹ modelu ¿ycia u¿ytkowników oraz ich stale ros-
n¹cymi potrzebami informacyjnymi, w tym wymaga-
niami zwi¹zanymi z ograniczeniem barier w dostêpie
do danych, szybkoœci¹ procesów informacyjnych oraz
ich bezpieczeñstwem. Rozwi¹zanie to okreœliæ mo¿na
bez w¹tpienia mianem jednego z najistotniejszych
trendów obecnych we wspó³czesnej bran¿y IT, który
pozwala zredukowaæ koszty zarówno w pod wzglêdem
sprzêtu, oprogramowania, jak równie¿ w obszarze ad-
ministrowania systemem, m.in. dziêki przerzuceniu
odpowiedzialnoœci za sferê techniczn¹, w tym utrzy-
manie infrastruktury, na dostawcê us³ug informatycz-
nych. Dziêki coraz lepszej jakoœci po³¹czeñ siecio-
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wych, a co za tym idzie, ich niezawodnoœci i wzrasta-
j¹cym mo¿liwoœciom przesy³owym, technologie chmu-
rowe znajduj¹ coraz wiêksze zastosowanie w rozmai-
tych dziedzinach ¿ycia, zarówno w sferze prywatnej,
jak i publicznej.

Na trzon publikacji sk³ada siê piêæ rozdzia³ów, za-
tytu³owanych kolejno: Fenomen chmury, Konstytucyj-
ne wartoœci w chmurach, Administracja w chmurach,
Cz³owiek w chmurach oraz Bariery rozwoju przetwa-
rzania w chmurach, poprzedzone bardzo krótkim
wstêpem, który sprowadza siê do przytoczonej myœli
prof. Janusza Borkowskiego, stanowi¹cej motto dla
analizowanego zbioru, a brzmi¹cej nastêpuj¹co:

„...wracamy do swoistego raju – nie wiadomo, kie-
dy cz³owiek mo¿e staæ siê nagi i bosy, bez liœcia figowe-
go, gdy da siê uwieœæ swobodzie cyberprzestrzeni.
Zawsze ta zabawa w policjanta i z³odzieja, kto kogo
szybciej przechytrzy. Oczywiœcie to tylko czêœæ proble-
mów, s¹ i korzystne…”.1

Pierwszy rozdzia³ zatytu³owany Fenomen chmury,
omawia samo zjawisko oraz proces przetwarzania
w chmurze od strony koncepcyjnej i technologicznej,
nie pomijaj¹c przy tym kwestii bezpieczeñstwa da-
nych. Po zapoznaniu siê z nim, czytelnik bogatszy jest
o ogóln¹ wiedzê z zakresu technologii chmurowych,
poruszona jest w nim równie¿ problematyka zwi¹zana
z ochron¹ i wspomnianym ju¿ bezpieczeñstwem da-
nych w systemach informatycznych, najnowszymi
trendami w obszarze przetwarzania informacji, mode-
lami chmur obliczeniowych oraz nowymi perspekty-
wami rozwoju informacyjnego i mo¿liwoœciami, jakie
daj¹ chmury, w tym, w zakresie kryptografii.

Kolejny rozdzia³ pt. Konstytucyjne wartoœci w
chmurach dotyczy problematyki zwi¹zanej z wartoœ-
ciami konstytucyjnymi w kontekœcie funkcjonowania
Internetu, ochron¹ prywatnoœci (w œwietle w³oskiej
ustawy zasadniczej) oraz wolnoœci¹ informacyjn¹.
Zwrócono w nim uwagê m.in. na potrzebê dostosowy-
wania prawa do zmieniaj¹cej siê ci¹gle rzeczywistoœci
informacyjnej, omówiono tak¿e bardzo g³oœno komen-
towan¹ sprawê WikiLeaks sprzed kilku lat. Polega³a
ona na udostêpnianiu w sieci poufnych, rz¹dowych
i korporacyjnych dokumentów, przez anonimowe oso-
by, chc¹ce w ten sposób zapobiec nieprawid³owoœciom
i nielegalnej dzia³alnoœci decydentów.

Rozdzia³ trzeci, Administracja w chmurach, poru-
sza z kolei prawny oraz administracyjny aspekt funk-

cjonowania cyfrowej chmury, ze szczególnym uwz-
glêdnieniem w³oskich rozwi¹zañ w tym wzglêdzie.
Przedmiotem rozwa¿añ jest tu miêdzy innymi zagad-
nienie budowania nowoczesnego pañstwa obywatel-
skiego, opartego na otwartoœci informacyjnej, przej-
rzystoœci funkcjonowania administracji oraz nieskrê-
powanej przeszkodami natury „urzêdniczej” koopera-
cji z obywatelem. Tego typu „ewolucja” aparatu pañ-
stwowego dokonaæ siê mo¿e, poza wprowadzeniem
zmian natury organizacyjnej i prawnej, poprzez opar-
cie dzia³alnoœci w³adzy publicznej na nowoczesnych
rozwi¹zaniach technologicznych, w tym na chmurze
obliczeniowej. Jeden z artyku³ów poœwiêcono tak¿e
problematyce zwi¹zanej z przetwarzaniem elektro-
nicznej dokumentacji medycznej w chmurze.

Cz³owiek w chmurach to tytu³ rozdzia³u czwartego,
uwzglêdniaj¹cego spo³eczne t³o zastosowania techno-
logii chmurowych, w tym prawne uwarunkowania
obrotu konsumenckiego w kontekœcie wykorzystania
nowych technologii oraz przydatnoœæ technologii
chmurowych dla biznesu, ze wzglêdu na ³atwoœæ dos-
têpu do danych oraz wzglêdy natury ekonomicznej.
W czêœci tej zwrócono równie¿ uwagê na problematy-
kê autonomii informacyjnej jednostki oraz zagro¿enia
jakie niesie ze sob¹ korzystanie z chmur oraz innych
funkcjonalnoœci oferowanych przez Internet dla naj-
m³odszych cz³onków spo³eczeñstwa.

Bariery rozwoju przetwarzania w chmurach to tytu³
ostatniego, pi¹tego rozdzia³u. Poruszony zosta³ tu m.in.
jeden z problemów natury prawnej zwi¹zany z korzysta-
niem z us³ug chmurowych, który mo¿e stanowiæ istotn¹
blokadê w rozwoju tej technologii. Chodzi bowiem
o trudnoœæ w postaci niemo¿noœci ustalenia jurysdykcji
krajowej, a co za tym idzie prawa w³aœciwego, w przy-
padku gdy dochodzi do dzia³añ nielegalnych, w tym
w obszarze prawa w³asnoœci intelektualnej i koniecz-
noœæ odwo³ania siê w takich przypadkach do zasad pra-
wa prywatnego miêdzynarodowego. Omówiona w tej
czêœci zosta³a równie¿ problematyka ochrony prywat-
noœci u¿ytkowników chmur, bezpieczeñstwa wymiany
danych, potrzeby budowania bezpiecznych, globalnych
obszarów przetwarzania informacji oraz roli, jak¹ w tym
procesie pe³ni¹ instrumenty samoregulacji.

Omawiana publikacja stanowi bez w¹tpienia war-
toœciow¹ lekturê, bogat¹ w refleksje dotycz¹ce m.in.
aktualnych problemów zwi¹zanych z funkcjonowa-
niem oraz rozwojem globalnej sieci, nowych mo¿li-
woœci i rozwi¹zañ technologicznych, które stale,
w sposób istotny, a czêsto nieuœwiadamiany, wp³ywaj¹
na model funkcjonowania uczestników procesów
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informacyjnych na ca³ym œwiecie. Zwrócono w niej
uwagê tak¿e na potrzebê dostosowywania rozwi¹zañ
prawnych do zmieniaj¹cej siê ci¹gle rzeczywistoœci
informacyjnej oraz na koniecznoœæ wypracowywania
coraz doskonalszych systemów zabezpieczeñ zasobów
informacyjnych, które stanowi¹ nie tylko znacz¹cy ka-
pita³ i warunkuj¹ mo¿liwoœci rozwojowe podmiotów,
które nimi dysponuj¹, ale u¿yte w niew³aœciwy sposób,
przez niepowo³ane, nieuprawnione osoby, staæ siê
mog¹ Ÿród³em zagro¿enia i bardzo niebezpiecznym
orê¿em w walce z potencjalnym przeciwnikiem. Publi-
kacja ta porusza tak¿e problem to¿samoœci jednostki
w sieci, w kontekœcie prawa do prywatnoœci oraz och-
rony autonomii informacyjnej jednostki. Wydawnic-
two to zainteresowaæ powinno zatem zarówno in¿ynie-

rów, architektów informacji tworz¹cych infrastrukturê
sieciow¹, oferuj¹cych nowe aplikacje i e-us³ugi, jak
i u¿ytkowników, do których, jako potencjalnych od-
biorców us³ug informacyjnych, produkty te s¹ kiero-
wane. Ksi¹¿ka mo¿e stanowiæ równie¿ nieocenione
Ÿród³o wiedzy dla prawników, którzy chc¹c sprostaæ
zapotrzebowaniu wspó³czesnego rynku i wymaganiom
klientów, musz¹ byæ na bie¿¹co i orientowaæ siê tak¿e
w aktualnych trendach oraz rozwi¹zaniach technolo-
gicznych wykorzystywanych w otaczaj¹cej nas, stale
zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci.

Oriana Reizes-Dzieduszycka
doktorantka

Studia Doktoranckie Wydzia³u Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego

Granice prawa do informacji

Hanna Knysiak-Molczyk: Granice prawa do
informacji w postêpowaniu administracyjnym i
s¹dowoadministracyjnym. Warszawa: LexisNexis
Polska Sp. z o.o. 2013, 373 s.; ISBN
978-83-278-0114-2

W 2013 roku na polskim rynku ukaza³a siê nowa
ksi¹¿ka dr hab. Hanny Knysiak-Molczyk Granice pra-
wa do informacji w postêpowaniu administracyjnym
i s¹dowoadministracyjnym. Autorka jest sêdzi¹ S¹du
Okrêgowego w Krakowie, adiunktem w Katedrze Pos-
têpowania Administracyjnego WPiA UJ, która ma w
swoim dorobku kilkadziesi¹t opracowañ naukowych
(monografie, komentarze, podrêczniki, artyku³y, glosy
do orzeczeñ NSA) z zakresu postêpowania administra-
cyjnego i s¹dowoadministracyjnego, w tym monografie
na temat uprawnieñ strony w postêpowaniu admini-
stracyjnym oraz dotycz¹ce skargi kasacyjnej w postê-
powaniu s¹dowoadministracyjnym. Omawiana publi-
kacja jest opracowaniem szczegó³owym i komplekso-
wo reguluj¹cym kwestie prawa do informacji w ra-
mach postêpowania administracyjnego i s¹dowoadmi-
nistracyjnego.

H. Knysiak-Molczyk ukaza³a, jak wielk¹ rolê od-
grywa informacja we wszystkich sferach ¿ycia, stano-
wi¹c niew¹tpliwie jeden z fundamentów rozwoju cy-
wilizacyjnego. Stworzenie jednorodnej definicji pojê-
cia informacja jest niemo¿liwe ze wzglêdu na iloœæ i
ró¿norodnoœæ dziedzin, w których znajduje ona zasto-

sowanie. Autorka zwraca uwagê na wa¿n¹ cechê infor-
macji, a mianowicie jej przydatnoœæ, która separuje j¹
od innych komunikatów. Informacja ma zawieraæ wia-
domoœæ, która niejako jest czymœ nowym, wczeœniej
nie znanym informowanemu podmiotowi. Taki sposób
rozumienia informacji znajduje zastosowanie w nau-
kach prawnych zw³aszcza w postêpowaniu admini-
stracyjnym i s¹dowo administracyjnym, a przejawia
siê to w zasadach postêpowania m.in. w szeroko rozu-
mianej jawnoœci postêpowania czy dostêpu do akt. Au-
torka podjê³a starania, by wype³niæ pewn¹ lukê istnie-
j¹c¹ w literaturze, dotycz¹c¹ postrzegania prawa do in-
formacji w kontekœcie dostêpu do informacji publicz-
nej, z kolei w ramach obu procedur wystêpuj¹ ró¿ne
przejawy prawa do informacji, a mianowicie prawo do
informacji w postêpowaniu oraz prawo do informacji
o postêpowaniu. Autorka szczegó³owo omówi³a prawo
do informacji w postêpowaniu oraz prawo do informa-
cji o postêpowaniu, wskazuj¹c, ¿e sfery tego prawa do
informacji s¹ ze sob¹ powi¹zane i wzajemnie siê prze-
nikaj¹.

Autorka w swej pracy zamierza³a ustaliæ, gdzie
znajduj¹ siê granice prawa do informacji, za pomoc¹
jakich czynników s¹ kszta³towane i czy granice te zos-
ta³y ustalone we w³aœciwy sposób, a mianowicie tak by
uprawnionemu podmiotowi zapewniæ transparent-
noœæ dzia³ania organów, które to s¹ obowi¹zane do
udzielania informacji, jak i czy te czynnoœci nie powo-
duj¹ negatywnych konsekwencji w odniesieniu do
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toku postêpowania. Rozwa¿ania koncentruj¹ siê wokó³
najwa¿niejszych instytucji procesowych i zmierzaj¹ do
ustalenia czy te obecne instytucje procesowe stanowi¹
odpowiedni¹ gwarancjê realizacji prawa do informacji
w zakresie postêpowania administracyjnego i s¹dowo-
administracyjnego.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech rozdzia³ów. Pierwszy
rozdzia³ nosi tytu³ Pojêcie i zakres prawa do informa-
cji, sk³ada siê on z dwóch podrozdzia³ów, które ukazu-
j¹ prawo do informacji w ujêciu konstytucyjnym i
prawnoporównawczym. Prawo do informacji, postrze-
gane jest jako jedno z praw cz³owieka, nale¿¹cych do
katalogu praw cz³owieka i obywatela1 i stanowi istotne
elementy demokratycznego pañstwa prawnego. W po-
jêciu prawo do informacji mieszcz¹ siê uprawnienia
wynikaj¹ce z zasad procesowych, jak jawnoœæ postê-
powania (zewnêtrzna i wewnêtrzna) czy te¿ prawo
wgl¹du do akt. W polskim porz¹dku prawnym prawo
do informacji do czasu wejœcia w ¿ycie Konstytucji z 2
kwietnia 1997 r. mia³o charakter ograniczony, organ
prowadz¹cy postêpowanie mia³ obowi¹zek informo-
waæ podmioty bior¹ce w nim udzia³ jedynie o ich
uprawnieniach przys³uguj¹cych im w trakcie procesu.
Obecna Konstytucja w rozdziale II „Wolnoœci, prawa
i obowi¹zki cz³owieka i obywatela” poœwiêca cztery
artyku³y prawu do informacji.
1) Z art. 51 wynika, i¿ nikt nie mo¿e byæ obowi¹zany

inaczej ni¿ na podstawie ustawy do ujawniania in-
formacji dotycz¹cych jego osoby. W³adze publiczne
nie mog¹ pozyskiwaæ, gromadziæ i udostêpniaæ in-
nych informacji o obywatelach ni¿ niezbêdne w de-
mokratycznym pañstwie prawnym. Ka¿dy ma pra-
wo dostêpu do dotycz¹cych go urzêdowych doku-
mentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego pra-
wa mo¿e okreœliæ ustawa. Ka¿dy ma prawo do
¿¹dania sprostowania oraz usuniêcia informacji
nieprawdziwych, niepe³nych lub zebranych w spo-
sób sprzeczny z ustaw¹. Zasady i tryb gromadzenia
oraz udostêpniania informacji okreœla ustawa;

2) Art. 54 który stanowi, ¿e ka¿demu zapewnia siê
wolnoœæ wyra¿ania swoich pogl¹dów oraz pozyski-
wania i rozpowszechniania informacji. Cenzura
prewencyjna œrodków spo³ecznego przekazu oraz
koncesjonowanie prasy s¹ zakazane. Ustawa mo¿e
wprowadziæ obowi¹zek uprzedniego uzyskania
koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewi-
zyjnej;

3) Art. 61 zgodnie z którym, obywatel ma prawo do
uzyskiwania informacji o dzia³alnoœci organów
w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje

publiczne. Prawo to obejmuje równie¿ uzyskiwanie
informacji o dzia³alnoœci organów samorz¹du gos-
podarczego i zawodowego, a tak¿e innych osób oraz
jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wy-
konuj¹ one zadania w³adzy publicznej i gospodaru-
j¹ mieniem komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu
Pañstwa. Prawo do uzyskiwania informacji obej-
muje dostêp do dokumentów oraz wstêp na posie-
dzenia kolegialnych organów w³adzy publicznej
pochodz¹cych z powszechnych wyborów, z mo¿li-
woœci¹ rejestracji dŸwiêku lub obrazu. Ogranicze-
nie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, mo¿e nas-
t¹piæ wy³¹cznie ze wzglêdu na okreœlone w usta-
wach ochronê wolnoœci i praw innych osób i pod-
miotów gospodarczych oraz ochronê porz¹dku
publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu
gospodarczego pañstwa. Tryb udzielania informa-
cji, o których mowa w ust. 1 i 2, okreœlaj¹ ustawy, a
w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

4) Art. 74 ust.3 ka¿dy ma prawo do informacji o sta-
nie i ochronie œrodowiska.

Na podstawie tych regulacji wyró¿nia siê wolnoœæ po-
zyskiwania i rozpowszechniania informacji. Wolnoœæ
informacji zwi¹zana jest z nienaruszaniem jej, jak i
tak¹ dzia³alnoœæ organów publicznych, które stwarza-
j¹ odpowiednie warunki do korzystania z tej wolnoœci
informacji. Co do prawa do informacji publicznej, w³a-
dza publiczna powinna dzia³aæ tak by udostêpniaæ
i nie podejmowaæ dzia³añ maj¹cych na celu ogranicza-
nie prawa do informacji.

W kontekœcie granic prawa do informacji kluczowe
znaczenia ma wyk³adnia art. 61 Konstytucji RP. Wy-
k³adnia przepisów ustawy okreœlaj¹cych tryb dostêpu
do informacji powinna zmierzaæ do ich rozumienia
w sposób gwarantuj¹cy obywatelom i innym podmio-
tom szerokie uprawnienia w zakresie dostêpu do in-
formacji, a wszystkie wyj¹tki winny byæ interpretowa-
ne w¹sko. H. Knysiak-Molczyk stwierdza: „Przepisy
ustaw reguluj¹cych tryb dostêpu do informacji powin-
ny byæ interpretowane przy u¿yciu takich regu³ wy-
k³adni, które sprzyjaj¹ poszerzaniu, a nie zawê¿aniu
obowi¹zku informacyjnego.”2

Regulacje wynikaj¹ce z Konstytucji maj¹ istotne
znaczenie na definiowanie pojêcia prawa do informa-
cji, mimo postrzeganie tego prawa w sposób szeroki to
realizacja prawa do informacji musi mieæ na uwadze
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zapewnienie skutecznej ochronny innym dobrom, któ-
rych ochrona przewidziana jest w Ustawie Zasadni-
czej.

Prawo do informacji ma równie¿ swoje odzwier-
ciedlenie w aktach prawa miêdzynarodowego, jak
i w prawie Unii Europejskiej, w aspekcie prawa do in-
formacji w postêpowaniu, jak równie¿ prawa do infor-
macji o postêpowaniu. Autorka wskaza³a wybrane re-
gulacje, które najlepiej oddaj¹ specyfikê tego zagad-
nienia. Na uwagê zas³uguje akt prawny, który zapewni³
rzeczywisty dostêp obywatelom USA do informacji,
a mianowicie uchwalony 4 lipca 1966 r. Freedom of
Information Act, znowelizowany w 1974 r. Ustawa po-
cz¹tkowo mia³ niewielkie znaczenie, zmieni³a to do-
piero jej nowelizacja. Obecnie akt ten zapewnia szero-
ki dostêp do informacji znajduj¹cych siê w aktach ad-
ministracyjnych, gwarantuj¹c równie¿ mo¿liwoœæ sko-
rzystania ze œrodków prawnych w przypadku ograni-
czenia tego prawa. Akt ten jest wa¿n¹ regulacj¹, która
znalaz³a odzwierciedlenie w innych porz¹dkach praw-
nych.

Nale¿y zwróciæ uwagê równie¿ na istnienie prawa
do swobodnej wymiany idei i informacji miedzy ludŸ-
mi na dowolny temat, wyra¿one w przepisach Po-
wszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka z 10 grudnia
1948 r., Miêdzynarodowego paktu praw obywatel-
skich i politycznych3 oraz Konwencji o ochronie praw
cz³owieka i podstawowych wolnoœci, sporz¹dzonej
w Rzymie 4 listopada 1950 r.4

Art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka
stanowi, ¿e „ka¿dy cz³owiek ma prawo do wolnoœci
pogl¹dów i swobodnego ich wyra¿ania; prawo to obej-
muje swobodê posiadania niezale¿nych pogl¹dów, po-
szukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania infor-
macji i idei wszelkimi œrodkami bez wzglêdu na grani-
ce”. Równie¿ z art. 19 ust.2 Miêdzynarodowego paktu
praw obywatelskich i politycznych wynika, ¿e „Ka¿dy
cz³owiek ma prawo do swobodnego wyra¿ania opinii;
prawo to obejmuje swobodê poszukiwania, otrzymy-
wania i rozpowszechniania wszelkich informacji i po-
gl¹dów bez wzglêdu na granice pañstwowe, ustnie,
pisemnie lub drukiem, w postaci dzie³a sztuki b¹dŸ
w jakikolwiek inny sposób wed³ug w³asnego wyboru”.
Prawo do informacji reguluje równie¿ art. 10 Konwen-

cji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœ-
ci, wobec czego ka¿dy ma prawo do wolnoœci wyra¿a-
nia opinii. Szeroka jest sfera wolnoœci przys³uguj¹ca
jednostce, jednak wraz korzyœciami, które wynikaj¹
z prawa do informacji musi równie¿ liczyæ siê ona z
obowi¹zkami i ograniczeniami wynikaj¹cymi z ustawy
wprowadzonymi ze wzglêdu na bezpieczeñstwo i po-
rz¹dek pañstwa. Ograniczenia zakresu przedmiotowe-
go s¹ mo¿liwe w drodze ustawy wynikaj¹ce z wa¿nych
wartoœci przede wszystkim chodzi o ochronê intere-
sów pañstwa i ochronê prawa do prywatnoœci.

Je¿eli chodzi o standardy europejskie, H. Kny-
siak-Molczyk zwraca uwagê na rezolucjê (77) 31 Ko-
mitetu Ministrów Rady Europy o ochronie jednostki
przed aktami administracyjnymi, wymieniaj¹c¹ kilka
zasad sprawiedliwego postêpowania m.in. zasadê dos-
têpu do informacji (Access to information). W³aœciwy
sposób realizacji tej zasady powinien polegaæ na tym,
i¿ informacje o okolicznoœciach faktycznych i praw-
nych organ powinien udostêpniæ przed wydaniem
aktu administracyjnego. Wa¿ne znaczenie ma równie¿
kwestia uzasadnienia aktu administracyjnego, która
nastêpuje z urzêdu b¹dŸ na wniosek stron, co jest po-
wi¹zane z mo¿liwoœci¹ zaskar¿enia aktu administra-
cyjnego.

Zasada prawa do informacji znalaz³a siê równie¿
w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji, który
zosta³ przyjêty przez Parlament Europejski 6 wrzeœnia
2001 r. Art. 12 Kodeksu stanowi zasada uprzejmoœci,
która zobowi¹zuje urzêdników do odpowiedzi na pyta-
nia kierowane drog¹ telefoniczn¹, za poœrednictwem
poczty elektronicznej czy te¿ w formie pisemnej,
w sposób mo¿liwie dok³adny i wyczerpuj¹cy. Kodeks
mówi równie¿ o obowi¹zku uzasadnienia decyzji, któ-
ra mo¿e mieæ negatywny wp³yw na prawa lub interesy
jednostki. Zawiera równie¿ regulacjê w odniesieniu do
informowania o mo¿liwoœci wniesienia odwo³ania od
decyzji maj¹cej negatywny wp³yw na prawa jednostki.

W kontekœcie prawa do informacji przywo³ane zo-
sta³o równie¿ orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci. Art. 47 Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej przewiduje szereg uprawnieñ
zwi¹zanych z naruszeniem praw i wolnoœci gwaranto-
wanych przez prawo unijne, mo¿liwoœæ skorzystania
ze œrodka prawnego, sprawiedliwe i jawne rozpatrze-
nie sprawy przez niezawis³y i bezstronny s¹d w roz-
s¹dnym terminie, mo¿liwoœæ skorzystania z porady
prawnej, zapewnienie prawa do w³aœciwej obrony
w przypadku braku œrodków finansowych czy te¿ sku-
teczny dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci. Prawo
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dostêpu do informacji nie jest postrzegane jako
uprawnienie nieograniczone, gdy na uwagê zas³uguj¹
kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem pañstwa, mo¿na
pomin¹æ udzielenie pe³nej informacji co do podstaw
decyzji, zadbaæ o to powinien s¹d realizuj¹c zasadê
kontradyktoryjnoœci. S¹d powinien zapewniæ zaintere-
sowanemu informacjê o wydanej decyzji, a gdy w
sprawie pojawiaj¹ siê dowody niejawne ma obowi¹zek
uprzedziæ o tym strony, w innym wypadku mog¹ zos-
taæ wyci¹gniête konsekwencje wynikaj¹ce z narusze-
nia obowi¹zku powiadomienia.

Na podstawie wy¿ej wymienionych aktów praw-
nych widoczny jest odpowiedni standard prawa do in-
formacji w postêpowaniu administracyjnym i s¹dowo-
administracyjnym. W dalszej czêœci publikacji zosta³y
ukazane regulacje prawa do informacji w wybranych
systemach pañstw europejskich (m.in. w Republice
Czeskiej, we W³oszech, Federalnej Republice Niemiec,
Norwegii). W systemach tych spotkaæ mo¿na wiele od-
miennoœci, jednak wystêpuj¹ instytucje prawne gwa-
rantuj¹ce prawo do informacji w postêpowaniu czy
prawo do informacji o postêpowaniu oraz regulacje
zwi¹zane z udostêpnianiem informacji publicznych.

Kolejny rozdzia³ – Zasada udzielania informacji
w postêpowaniu administracyjnym, sk³ada siê z piêciu
podrozdzia³ów, w których wyjaœnione zosta³o pojêcie
zasad ogólnych wystêpuj¹cych w postêpowaniu admi-
nistracyjnym, zakres czasowy, podmiotowy, przedmio-
towy zasady informowania, formy realizacji zasady in-
formowania, zasady ogólne postêpowania administra-
cyjnego a zasada informowania oraz naruszenie zasa-
dy informowania a wadliwoœæ procesu podejmowania
decyzji administracyjnej. Autorka trafnie zwraca uwa-
gê na rozró¿nienie pojêæ „zasady systemu prawa” od
„postulaty systemu prawa”, które w doktrynie ³¹cznie
okreœla siê jako „ogólne zasady prawa”. Z kolei miedzy
tymi pojêciami zachodz¹ istotne ró¿nice. Zasady syste-
mu prawa znajduj¹ zastosowanie w procesie stosowa-
nia prawa, natomiast postulaty sytemu prawa mog¹
wywieraæ wp³yw na decyzje ustawodawcy w procesie
jego tworzenia.5 Zwraca równie¿ uwagê na charakter
informacji udzielanych w toku procesu administracyj-
nego oraz rozwija kwestie zwi¹zane z naruszeniem
zasady informowania, a wadliwoœci¹ podejmowania
decyzji administracyjnej. W rozdziale tym H. Kny-
siak-Molczyk ukazuje sposób, w jaki zasady ogólne
wp³ywaj¹ na ca³e postêpowanie, zale¿noœæ jednej zasa-
dy od innych, bowiem czêsto zdarza siê, i¿ realizacja

jednej zasady bez innej lub kilku innych nie jest mo¿-
liwa. Zasada informowania ma wp³yw na realizacjê in-
nych zasad ogólnych postêpowania administracyjnego
m.in. zasady praworz¹dnoœci (legalnoœci), czynnego
udzia³u stron w postêpowaniu, zasady prawdy obiek-
tywnej, przekonywania, ugodowego za³atwienia spra-
wy oraz zasada zaufania uczestników postêpowania
do w³adzy publicznej. Pierwsza zasada ma równie¿
umocowanie w konstytucji – art.2 Rzeczypospolita
Polska jest demokratycznym pañstwem prawnym,
urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoœci spo³ecz-
nej oraz art. 7 organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na
podstawie i w granicach prawa, w przypadku konflik-
tu z inn¹ zasad¹ ogóln¹ postêpowania ma ona pierw-
szeñstwo w procesie podejmowana decyzji. Druga
z zasad umieszczona w art.10 par.1 k.p.a. ma na celu
zapewniæ stronom czynny udzia³ w ka¿dym stadium
postêpowania, a przed wydaniem decyzji umo¿liwiæ
im wypowiedzenie siê co do zebranych dowodów, ma-
teria³ów i zg³oszonych ¿¹dañ. Organy administracji
publicznej odpowiadaj¹ za przygotowanie warunków,
które to bêd¹ gwarantowaæ stronie mo¿liwoœæ podej-
mowania czynnoœci procesowych w toku postêpowa-
nia. Realizacja zasady czynnego udzia³u stron w pro-
cesie w ka¿dym stadium postêpowania jest œciœle po-
wi¹zana z prawid³owo realizowan¹ zasad¹ informowa-
nia. Nieudzielenie stronie odpowiedniej informacji
wynikaj¹cych z jej uprawnieñ procesowych stanowi
naruszenie zasady czynnego udzia³u stron w postêpo-
waniu, a to z kolei mo¿e mieæ wp³yw na realizacjê ko-
lejnej zasady – prawdy obiektywnej (materialnej) wy-
ra¿onej w art. 7 k. p. a. zgodnie z któr¹ w toku postêpo-
wania organy administracji publicznej stoj¹ na stra¿y
praworz¹dnoœci, z urzêdu lub na wniosek stron podej-
muj¹ wszelkie czynnoœci niezbêdne do dok³adnego
wyjaœnienia stanu faktycznego oraz za³atwienia spra-
wy, maj¹c na wzglêdzie interes spo³eczny i s³uszny in-
teres obywateli. W zwi¹zku z obowi¹zuj¹c¹ w postêpo-
waniu administracyjnym zasad¹ oficjalnoœci (art. 77
k. p. a.) strona nie ma obowi¹zku d¹¿enia do prawdy
materialnej oraz przedstawienia wszystkich znanych
jej dowodów, co z kolei nie œwiadczy o tym, i¿ strona
nie musi wspó³dzia³aæ przy realizowaniu prawdy
obiektywnej. Orzecznictwo stoi na stanowisku, ¿e taki
udzia³ jest konieczny, w sytuacjach gdy nieudowod-
nienie okreœlonej okolicznoœci faktycznej mo¿e prowa-
dziæ do niekorzystnego dla strony rozstrzygniêcia.
Warto zaznaczyæ, i¿ prawid³owe korzystanie przez
stronê ze swoich uprawnieñ, zale¿y przede wszystkich
od przestrzegania zasady informowania przez organy
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w³adzy publicznej. Kolejna zasada ukszta³towana jest
w art. 13 k. p. a. wed³ug niej sprawy, w których uczest-
nicz¹ strony o spornych interesach, mog¹ byæ za³at-
wiane w drodze ugody sporz¹dzanej przed organem
administracji publicznej (ugoda administracyjna), § 2
organ administracji publicznej, przed którym toczy siê
postêpowanie w sprawie, powinien w tych przypad-
kach podejmowaæ czynnoœci sk³aniaj¹ce strony do za-
warcia ugody. Wynika z tego, i¿ na organie administra-
cyjnym ci¹¿y obowi¹zek zbadania czy w konkretnej
sprawie zachodzi mo¿liwoœci ugodowego jej zakoñcze-
nia, jak równie¿ kontrola czynnoœci zmierzaj¹cych do
za³atwienia sprawy czy zachodz¹ w sposób zgodny
z prawem. Organ administracyjny nie mo¿e zmusiæ
strony do zakoñczenia sprawy w sposób ugodowy, on
ma za zadanie jedynie obowi¹zek poinformowaæ stro-
nê, o jej uprawnieniu, a mianowicie mo¿liwoœci roz-
strzygniêcia sprawy w formie ugody. Nastêpna zasada,
która powinna byæ realizowana na ka¿dym etapie pos-
têpowania wyra¿ona zosta³a w art. 11 k. p. a. organy
administracji publicznej powinny wyjaœniæ stronom
zasadnoœæ przes³anek, którymi kieruj¹ siê przy za³at-
wieniu sprawy, aby w ten sposób w miarê mo¿liwoœci
doprowadziæ do wykonania przez strony decyzji bez
potrzeby stosowania œrodków przymusu. Z zasady
przekonywania wynika obowi¹zek organów admini-
stracji publicznej do zachowanie szczególnej staran-
noœci przy uzasadniania swoich rozstrzygniêæ. Z kolei
to ma doprowadziæ do tego, i¿ adresaci rozstrzygniêcia
samodzielnie wykonaj¹ na³o¿one na nich obowi¹zki,
w przekonaniu, i¿ akt administracyjny jest zgodny
z prawem. By proces ten by³ realizowany prawid³owo
koniecznej jest dostrze¿enie jeszcze jednej zasady,
a mianowicie mówi o niej art. 8 k. p. a. organy admi-
nistracji publicznej prowadz¹ postêpowanie w sposób
budz¹cy zaufanie jego uczestników do w³adzy pub-
liczne. Zasada zaufania ma swoje umocowanie rów-
nie¿ w Konstytucji, jako jeden z elementów demokra-
tycznego pañstwa prawnego. Dzia³ania organów admi-
nistracji publicznej budz¹ce zaufanie powinny
„spe³niaæ postulat przewidywalnoœci i pewnoœci, a po-
nadto opieraæ siê na przejrzystych i czystych zasa-
dach”.6 Zasad zaufania równie¿ jest œciœle zwi¹zana
z realizacj¹ innych zasad ogólnych postêpowania ad-
ministracyjnego, wymieniæ nale¿y zasadê prawdy ma-
terialnej, czynnego udzia³u stron w postêpowaniu oraz

przekonywania przez co poœrednio realizowana jest
zasada informowania. Z kolei naruszenie zasady infor-
mowania mo¿e skutkowaæ uchyleniem decyzji w pos-
têpowaniu odwo³awczym lub postêpowaniu nadzwy-
czajnym maj¹cym na celu weryfikacjê decyzji osta-
tecznej, zarówno w administracyjnym trybie wznowie-
nia postêpowania administracyjnego, jak równie¿
w trybie zewnêtrznym, s¹dowoadministracyjnym.

Rozdzia³ III zatytu³owany jest Zasada udzielania
informacji w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym.
Sk³ada siê on z dwóch podrozdzia³ów, które ukazuj¹
formy realizacji zasad w postêpowaniu s¹dowoadmi-
nistracyjnym, rozwa¿ania na temat konstrukcji po-
uczeñ, przejawów zasady jawnoœci w postêpowaniu
s¹dowo administracyjnym, uzasadnieñ orzeczeñ
s¹dowych oraz wp³ywu naruszenia zasady informowa-
nia na wadliwoœæ procesu podejmowania orzeczenia
s¹dowego. W tym rozdziale autorka dokonuje analizy
zasad udzielania informacji w postêpowaniu s¹dowo-
administracyjnym, opisuje konstytucyjn¹ zasadê jaw-
noœci postêpowania s¹dowego, zgodnie z któr¹ ka¿dy
ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia
sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³aœciwy,
niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d. Wymienia
rozró¿nienie na jawnoœæ wewnêtrzn¹ oraz jawnoœæ
zewnêtrzn¹. Wskazuje sytuacjê ograniczaj¹ce jawnoœæ
posiedzeñ jawnych. Zaznacza równie¿ wa¿n¹ rolê jak¹
pe³ni¹ uzasadnienia orzeczeñ s¹dowych, które umo-
¿liwiaj¹ stronom poznanie motywów rozstrzygniêcia.

W ostatnim rozdziale zatytu³owanym Prawo dostê-
pu do akt postêpowania administracyjnego i s¹dowo
administracyjnego, wystêpuj¹ cztery podrozdzia³y zaj-
muj¹ce siê problematyk¹ jawnoœci wewnêtrznej postê-
powania administracyjnego i s¹dowo administracyjne-
go, podstawami jawnoœci zewnêtrznej w obu procedu-
rach oraz prawem do informacji o postêpowaniu admi-
nistracyjnym i s¹dowoadministracyjnym a ustaw¹ o
dostêpie do informacji publicznej. H. Knysiak-Mol-
czyk analizuje prawo dostêpu do akt postêpowania ad-
ministracyjnego i s¹dowoadministracyjnego, które sta-
nowi bardzo wa¿ny aspekt w kontekœcie prawa do in-
formacji. Pytanie, które sobie stawia autorka, dotyczy
charakteru informacji znajduj¹cych siê w aktach,
a tak¿e dotyczy granic prawa ¿¹dania udostêpnienia
informacji znajduj¹cych siê w aktach. Wynika z tego,
i¿ dostêp bezpoœredni do akt postêpowañ ma charak-
ter szerszy, natomiast czym innym jest dostêp do kon-
kretnej informacji znajduj¹cej siê w aktach. Autorka
powo³uje siê równie¿ na ciekawe orzeczenia s¹dów,
z których wynika, i¿ informacja obejmuje swoim zna-
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czeniem pojêciowym szerszy zakres ni¿ dokument
i nie mo¿na zawê¿aæ i uto¿samiaæ dostêpu do informa-
cji publicznej z dostêpem do dokumentu.7 Autorka
s³usznie zauwa¿a równie¿, i¿ z przepisów k.p.a. nie
wynika mo¿liwoœæ udostêpniania akt postêpowania
podmiotom nieuczestnicz¹cym w tym postêpowaniu,
z czego wynika, i¿ w kodeksie brakuje regulacji doty-
cz¹cej jawnoœci zewnêtrznej w postêpowaniu admini-
stracyjnym, a podstaw¹ udzielania informacji znajdu-
j¹cej siê w aktach sprawy mog¹ byæ wy³¹cznie przepisy
ustawy z 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji
publicznej.8 Ustawa ta budzi szereg w¹tpliwoœci ze
wzglêdu na wystêpowanie pojêæ niezdefiniowanych,
uregulowañ niejasnych co prowadzi do licznych w¹t-
pliwoœci interpretacyjnych, przez co utrudniona jest
prawid³owa realizacja prawa do informacji w postêpo-
waniach. Warto zaznaczyæ, i¿ prawid³owe korzystanie
przez stronê ze swoich uprawnieñ zale¿y przede
wszystkich od przestrzegania zasady informowania
przez organy w³adzy publicznej. W orzecznictwie
s¹dów administracyjnych wystêpuje podzia³ informa-
cji publicznej na informacjê prost¹ i przetworzon¹. In-
formacja publiczna przetworzona stanowi kwalifiko-
wan¹ postaæ informacji publicznej, jej szczególn¹ kate-
goriê. Z kolei informacj¹ prost¹ jest taka informacja,
której treœæ nie ulega zmianie przed udostêpnieniem.9

Organ zobowi¹zany do udzielenia informacji powinien
oceniæ czy podmiot domaga siê udzielenia informacji
prostej czy te¿ przetworzonej. Wa¿ne jest równie¿ od-
ró¿nienie noœnika informacji, którym byæ mo¿e doku-
ment, fotografia, cz³owiek, od pojêcia informacji pub-
licznej.

Obszerna monografia stanowi niezwykle istotn¹ i
dog³êbn¹ analizê granic prawa do informacji w postê-
powaniu administracyjnym i s¹dowoadministracyj-
nym. Prowadzi do interesuj¹cych wniosków autorki, i¿
granice prawa do informacji kszta³towane s¹ nie tylko
przez ustawodawcê, ale kluczow¹ rolê odgrywa
orzecznictwo i praktyka. Ustawodawca ma przed sob¹
trudne zadnie polegaj¹ce na formu³owaniu jedno-
znacznych i zrozumia³ych regu³ procesowych, które z
jednej strony zapewniaj¹ stronom dostêp do informa-
cji w trakcie procesu, natomiast z drugiej – gwarantuj¹
ochronê wartoœci, z racji których prawo do informacji
podlega ograniczeniom. Jest to interesuj¹ca ksi¹¿ka
opisuj¹ca w sposób wnikliwy regu³y procesu z uwz-
glêdnieniem prawa do informacji w ró¿nych jego as-
pektach. Autorka odpowiedzia³a na wiele szczegó³o-
wych pytañ, które postawi³a w monografii, w sposób
zadowalaj¹cy ka¿dego czytelnika, zarówno praktyka,
jak i teoretyka prawa. Lektura ma równie¿ istotne zna-
czenie dla doktryny. Pisana w sposób przystêpny dla
czytelnika pozwala nieco inaczej spojrzeæ na postêpo-
wanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne, dla-
tego bez w¹tpienia stanowi pozycjê wydawnicz¹ godn¹
polecenia.

7 H. Knysiak-Molczyk, Granice prawa do informacji …, s 153.
8 Tam¿e, s 170.
9 Tam¿e, s 182.

Magdalena Jêdrocha
doktorantka

Studia Doktoranckie Wydzia³u Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego
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V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Informacja w œwiecie cyfrowym.

Technologia – Zarz¹dzanie – Edukacja”
7-8 marzec 2013 r., D¹browa Górnicza

Biblioteki naukowe swoje zadania realizuj¹ po-
przez gromadzenie, opracowanie i udostêpnianie
ksi¹¿ek oraz czasopism zgodnie z kierunkami
kszta³cenia na danej uczelni, a tak¿e zapewnienie dos-
têpu do elektronicznych Ÿróde³ informacji oraz baz da-
nych. Celem dzia³alnoœci tych instytucji jest równie¿
rozwijanie i kszta³towanie gustów czytelniczych stu-
dentów przez organizowanie wystaw, ekspozycji oraz
organizowanie form upowszechniania czytelnictwa.
Jako jednostki wpisane w konkretne otoczenie s¹
otwarte na wspó³pracê z lokalnym, a czêsto i ogólno-
polskim œrodowiskiem nauki i kultury. Przejawem jej
s¹ organizowane: konkursy, szkolenia, warsztaty oraz
konferencje maj¹ce na celu wymianê doœwiadczeñ
miêdzy pracownikami naukowymi, pracownikami
bibliotek i oœrodków informacji naukowej.

Biblioteka G³ówna Wy¿szej Szko³y Biznesu od
2008 roku organizuje Ogólnopolsk¹ Konferencjê Nau-
kow¹ „Informacja w Œwiecie Cyfrowym”. Jej celem
jest popularyzowanie nowoczesnych technologii
wspieraj¹cych zarz¹dzanie informacj¹ naukow¹. S³u-
¿y wymianie doœwiadczeñ miêdzy specjalistami zaj-
muj¹cymi siê na co dzieñ zagadnieniem informacji
naukowej. Skierowana jest do: grona osób zajmu-
j¹cych siê informacj¹ naukow¹, zarz¹dzaniem infor-
macj¹ oraz technologiami informacyjnymi, studentów
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, biblioteka-
rzy pracuj¹cych na co dzieñ w oœrodkach informacji
oraz ka¿dego kto jest zainteresowany informacj¹ nau-
kow¹ w ka¿dym jej aspekcie.

Poprzednie edycje konferencji dotyczy³y zagadnieñ
zwi¹zanych z/ze: zjawiskiem wolnej kultury i jej prze-

jawami w postaci ró¿norodnych projektów, nauk¹ 2.0,
budowaniem œwiadomoœci informacyjnej, innowacja-
mi w zakresie informacji i jej przep³ywu, kompeten-
cjami u¿ytkowników, edukacj¹ informacyjn¹, ksi¹¿ka-
mi oraz czasopismami dostêpnymi online, bazami da-
nych i repozytoriami. Wœród zaproszonych goœci zna-
laz³y siê takie osobistoœci jak: prof. Tomasz Go-
ban-Klas, Pawe³ Drozd i Artur Fija³kowski – Stowarzy-
szenie Wikimedia Polska, Jakub Szprot – Interdyscy-
plinarne Centrum Modelowania Matematycznego,
prof. Bogdan Zeler, dr Grzegorz Czapnik.

Tegoroczna konferencja zatytu³owana „Informacja
w œwiecie cyfrowym. Technologia – Zarz¹dzanie – Edu-
kacja” zorganizowana by³a wspólnie z Polskim Towarzy-
stwem Informacji Naukowej. Uczestnikami spotkania
byli pracownicy naukowi i dydaktyczni z oœrodków aka-
demickich z ca³ej Polski, bibliotekarze z bibliotek nau-
kowych, publicznych i szkolnych, przedstawiciele oœrod-
ków informacji naukowej oraz studenci.

7 marca br. inauguracji konferencji dokona³ Pro-
rektor ds. Nauki prof. nadzw. dr hab. W³odzimierz
Sroka witaj¹c przyby³ych prelegentów oraz goœci.

Pierwsze wyst¹pienie zatytu³owane „Zarz¹dzanie
Internetem. Dostêpnoœæ, otwartoœæ, przejrzystoœæ i
bezpieczeñstwo” wyg³osi³a dr hab. Diana Pietruch-Re-
izes (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa Uniwersytetu Jagielloñskiego). W wyst¹pieniu
wskazano na wszechstronnoœæ pojêcia „zarz¹dzanie
Internetem” oraz okreœlono podstawowe zasady tym¿e
zarz¹dzaniu.

Drugim prelegentem by³ prof. nadzw. dr hab. Ma-
rek Walancik (Wy¿sza Szko³a Biznesu w D¹browie
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Górniczej), który wyg³osi³ referat „Ku potrzebie infor-
macji – zaistnieæ w spo³eczeñstwie potrzeb¹ wspó³-
czesnego cz³owieka”. Autor w swoim wyst¹pieniu za-
prezentowa³ oblicza wspó³czesnych potrzeb cz³owieka
w odniesieniu do potrzeb informacyjnych. W referacie
przyjêto, ¿e w przypadku informacji spo³ecznej jest
ona t¹ czêœci¹ przekazywanej wiedzy, która wykorzys-
tywana jest do orientowania siê i dzia³ania we
wspó³czesnym œwiecie. Autor wskaza³ na ró¿ne ujêcia
potrzeb informacyjnych i trudnoœæ w ich zdefiniowa-
niu ze wzglêdu na zró¿nicowania w grupach u¿ytkow-
ników.

„Internet wszystkich rzeczy: w kierunku Big Data”
to temat wyst¹pienia dr in¿. Macieja Rostañskiego
(Wy¿sza Szko³a Biznesu w D¹browie Górniczej).
Wskazano w nim na bardzo wa¿ny aspekt rosn¹cej
iloœci informacji w Sieci oraz problem z jej przetworze-
niem i wyodrêbnieniem. Autor przedstawi³ próby roz-
wi¹zania tej kwestii na przyk³adzie technologii Web
3.0 czy te¿ bardziej ogólnych rozwi¹zañ popularnych
jako Big Data.

Nastêpny prelegent dr in¿. Pawe³ Buchwald (Wy¿-
sza Szko³a Biznesu w D¹browie Górniczej) przedsta-
wi³ uczestnikom referat „Nowoczesne interfejsy HMI”.
Ukazano w nim ewolucjê w dziedzinie komunikacji
cz³owieka z komputerem, przedstawiono interfejsy,
które musz¹ sprostaæ wymaganiom mobilnoœci, intui-
cyjnoœci i ³atwoœci obs³ugi. Omówiono problemy i
osi¹gniêcia rozwoju metod u³atwiaj¹cych komunika-
cjê i dostarczenie treœci u¿ytkownikom systemów
przetwarzania informacji.

Ró¿nice pomiêdzy „Zarz¹dzaniem informacj¹ a za-
rz¹dzaniem wiedz¹” stara³ siê wyjaœniæ dr Rados³aw
Molenda (Wy¿sza Szko³a Biznesu w D¹browie Górni-
czej). Ukaza³ on przyjête w literaturze fachowej defini-
cje, opisa³ tradycyjne rozumienie tego podzia³u i zwró-
ci³ uwagê na predyspozycje cz³owieka i rolê intuicji
w aspekcie zarz¹dzania wiedz¹.

Po pierwszej czêœci obrad uczestnicy konferencji
zostali zaproszeni do Biblioteki G³ównej, Wy¿szej
Szko³y Biznesu w D¹browie Górniczej, gdzie zapre-
zentowano system RFID wdro¿ony w 2011 roku. Goœ-
cie mieli mo¿liwoœæ sprawdzenia jak taki system dzia-
³a w praktyce. Dodatkowym elementem by³a mo¿li-
woœæ zwiedzenia samej Biblioteki.

Drug¹ czêœæ obrad rozpoczê³a dr Katarzyna Boraw-
ska-Kalbarczyk (Uniwersytet w Bia³ymstoku, Wydzia³
Pedagogiki i Psychologii) referatem „Pokolenie sieci
w obliczu zalewu informacyjnego – problemy i próby
rozwi¹zañ edukacyjnych”. Na naszych oczach doko-

na³o siê przeobra¿enie spo³eczeñstwa industrialnego
w spo³eczeñstwo informacyjne. Zalew nieprzefiltrowa-
nych informacji jakiemu codziennie jesteœmy podda-
wani nie wp³ywa na nasz¹ aktywnoœæ umys³ow¹.
Wrêcz przeciwnie, powoduje, ¿e jesteœmy biernymi
odbiorcami. Autorka szczególny nacisk po³o¿y³a na
zachowanie m³odzie¿y w otaczaj¹cej j¹ cyfrowej rze-
czywistoœci.

Wa¿ny – szczególnie z punktu widzenia osób
chc¹cych wydaæ publikacjê naukow¹ – by³ wyk³ad
mgr Ma³gorzaty Caban (Uniwersytet Œl¹ski, Instytut
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej) opisu-
j¹cy „Warsztat pracy nowoczesnego naukowca”. Au-
torka pokaza³a jak krok po kroku rozpocz¹æ pisanie
opracowania. Od poszukiwania Ÿróde³ (Scirus,
World Wide Science, openDOAR, Ranking Web of
Repositories), przez organizacjê pracy (kalendarze,
organizery i platformy: Mendeley, Google Drive,
Moodle, PB Works) i publikowanie (Sigil, Prezi,
Simplebooklet), a¿ do etapu promocji (acade-
mia.edu, ResearchGate).

Na podstawie w³asnych doœwiadczeñ na temat
„Przygotowania u¿ytkownika biblioteki akademickiej
do korzystania z zasobów wiedzy na przyk³adzie Bazy
Pedagog” referat wyg³osi³a mgr Danuta Szew-
czyk-K³os (Dyrektor Biblioteki G³ównej Uniwersytetu
Opolskiego). Autorka omówi³a kszta³cenie u¿ytkowni-
ków bibliotek akademickich w zakresie wykorzystania
elektronicznych Ÿróde³ informacji naukowej. Przed-
stawi³a tak¿e proces tworzenia bazy PEDAGOG, reje-
struj¹cej opisy publikacji z zakresu edukacji wczes-
noszkolnej, wychowania przedszkolnego oraz pedago-
giki opiekuñczo-wychowawczej.

„Polskie repozytoria dziedzinowe” przedstawi³a i
omówi³a mgr Marlena Borowska (Biblioteka Wy¿szej
Szko³y Biznesu w D¹browie Górniczej). Zaprezento-
wane zosta³y biblioteki cyfrowe, repozytoria instytu-
cjonalne oraz archiwa czasopism polskich. W refera-
cie ukazano tak¿e problematykê „wolnego dostêpu”
do badañ i zasobów naukowych.

Wyk³ad dotycz¹cy „Wybranych narzêdzi TI w ba-
daniach humanistycznych” wyg³osi³a dr Aleksandra
Dziak (Katedra Dydaktyki Literatury i Jêzyka Polskie-
go, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II). Au-
torka przedstawi³a zestaw aplikacji u³atwiaj¹cych pro-
wadzenie badañ w zakresie szeroko rozumianej hu-
manistyki. Omówiono narzêdzia u³atwiaj¹ce dotarcie
do materia³ów Ÿród³owych, aplikacje umo¿liwiaj¹ce
prowadzenie analiz (NgramViewer, Wordle, Image-
Plot) i badañ empirycznych (eBadania.pl).
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Pierwszy dzieñ konferencji zakoñczony zosta³ wy-
cieczk¹ po³¹czon¹ ze zwiedzaniem Centrum Informa-
cji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

Tematyka drugiego dnia konferencji oscylowa³a
wokó³ edukacji medialnej. Pierwszy wyk³ad „Znacze-
nie wyboru koncepcji information literacy dla roztrop-
nego funkcjonowania w œrodowisku informacyjnym”
wyg³osi³a prof. UP dr hab. Hanna Batorowska (Insty-
tut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uni-
wersytetu Pedagogicznego). Prelegentka omówi³a roz-
maite mo¿liwoœci zdefiniowania terminu „information
literacy”. Przedstawiono tak¿e za³o¿enia „information
literacy” wp³ywaj¹ce na strategiê dzia³ania w dziedzi-
nie edukacji informacyjnej.

Motyw „Spo³ecznych i edukacyjnych konsekwencji
cyfrowej rewolucji” by³ treœci¹ wyst¹pienia prof.
nadzw. dr hab. Mariusza Jêdrzejko (Wy¿sza Szko³a
Biznesu w D¹browie Górniczej). Podj¹³ on w¹tek
problemów i przestrzeni aktywnoœci m³odzie¿y w cy-
berprzestrzeni. Zaprezentowa³ równie¿ modele relacji
dziecko-multimedia i ukaza³ wp³yw mediów cyfro-
wych na rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka.

Ideê i genezê portalu „Informacja w œwiecie cyfro-
wym” omówi³a mgr Marta Bednarczyk (Biblioteka
G³ówna Wy¿szej Szko³y Biznesu w D¹browie Górni-
czej). Efektem pracy bibliotekarzy jest stworzenie
w 2008 roku repozytorium linków odsy³aj¹cych do
pe³notekstowych zasobów rozproszonych w sieci. Przy
tworzeniu repozytorium zastosowano formu³ê Subject
Gateway.

Dr Aneta Drabek (Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka) przybli¿y³a zebranym goœ-
ciom bazê Arianta w swoim wyst¹pieniu „Arianta –
wszechstronne Ÿród³o informacji o polskich czasopis-
mach elektronicznych”. Scharakteryzowana zosta³a jej
struktura, zawartoœæ oraz zakres umieszczanych w
niej danych. Przedstawione zosta³y równie¿ dane licz-
bowe dotycz¹ce polskich czasopism elektronicznych
oraz problemy w podawaniu punktacji przyznawanej
przez MNiSW.

Nastêpnie zosta³a zaprezentowana baza Web of
Science w referacie Marcina Kapczyñskiego (Thom-
son Reuters) „Platforma Web of Science – wsparcie
dla nauki w Polsce i na œwiecie”. Baza ta obejmuje
swoj¹ zawartoœci¹ ponad 6650 czasopism naukowych
ze 150 dyscyplin. Dziêki niej mo¿liwe jest szczegó³owe
przeszukiwanie literatury oraz sprawdzanie cytowañ
prac naukowych danego autora.

„Problemy i metody nauczania Technologii Infor-
macyjnej na przyk³adzie studentów Informacji Nauko-

wej i Bibliotekoznawstwa i Filologii Polskiej na Uni-
wersytecie w Bia³ymstoku” omówi³ mgr Marcin Pê-
dich (Uniwersytet w Bia³ymstoku, Wydzia³ Filologicz-
ny). Autor przedstawi³ program i metodykê nauczania
TI na Uniwersytecie w Bia³ymstoku, na przyk³adzie
wybranych grup studentów. Wskaza³ zakres tematycz-
ny dla przedmiotu TI oraz jak w praktyce wygl¹da jego
nauczanie.

Na temat adnotowanej bibliografii zagadnieñ eko-
nomicznych i pokrewnych – BazEkon – referat „Co no-
wego w ekonomii… sprawdŸ BazEkon” wyg³osi³a mgr
Urszula Cieraszewska (Biblioteka G³ówna Uniwersy-
tetu w Krakowie). Baza ta zawiera opisy bibliograficz-
ne artyku³ów z 400 tytu³ów polskich periodyków nau-
kowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydaw-
niczych uczelni ekonomicznych.

Tematyka nauczania Technologii Informacyjnej
zosta³a tak¿e poruszona w wyst¹pieniu „Edukacja in-
formacyjna studentów kierunków technicznych. Czy
tylko szkolenie biblioteczne” dr Renaty Fr¹czek (Uni-
wersytet Œl¹ski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej). Prelegentka zwróci³a uwagê na przy-
gotowanie studentów kierunków technicznych i INiB
do prowadzenia przedmiotu TI. Przedstawione zosta³y
wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych przez
autorkê wœród studentów na poszczególnych uczel-
niach publicznych.

„Baza danych BazTech – historia, twórcy, zasoby”
to tytu³ wyk³adu mgr Doroty Buzdygan (Biblioteka Po-
litechniki Krakowskiej). Przedstawiono w nim ewolu-
cjê bazy przez 15 lat jej istnienia. Omówiono wspó³-
pracê pomiêdzy bibliotekarzami tworz¹cymi bazê oraz
zakres i zasiêg samej bazy.

Na temat bibliotek cyfrowych referat zatytu³owany
„Nawigacja do otwartych zasobów edukacyjnych w
bibliotekach cyfrowych” wyg³osi³a mgr El¿bieta Sroka.
Na podstawie badañ porówna³a sposoby dotarcia do
Ÿróde³, intuicyjnoœæ oraz przyjaznoœæ nawigacji w bib-
liotekach cyfrowych opartych na oprogramowaniu
dLibra oraz bibliotek posiadaj¹cych inne oprogramo-
wanie.

Mgr Katarzyna Trojañczyk (Uniwersytet Œl¹ski,
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)
wyst¹pi³a z artyku³em „Otwarte kursy e-learningowe
w Polsce. Analiza i ocena narzêdzi szkoleñ zdalnych”.
Autorka zanalizowa³a i oceni³a ok. 125 otwartych
(darmowych) kursów e-learningowych zamieszczo-
nych w Internecie. Do celów badania wyró¿ni³a piêæ
grup narzêdzi: multimedialne, interaktywne, Web 2.0,
komunikacji, ewaluacji.
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Na temat „Ukrytych edukacyjnych zasobów Inter-
netu” g³os zabra³a dr Danuta Morañska (Wy¿sza
Szko³a Biznesu w D¹browie Górniczej). Zwróci³a uwa-
gê na rolê bibliotek oraz bibliotekarzy w powszechnej
edukacji spo³eczeñstwa na temat zasobów w Interne-
cie. Wskaza³a na zasoby tzw. Ukrytego Internetu (ang.
Invisible Web).

„Wspó³czesna edukacja w kontekœcie wyzwañ
technologii informacyjnych” to tytu³ referatu mgr
Agnieszki Niewiary (Uniwersytet Œl¹ski, Wydzia³ Pe-
dagogii i Psychologii). Omówiony zosta³ obraz wspó³-
czesnej edukacji w odniesieniu do wyzwañ technologii
informacyjnych. Przeanalizowano ró¿ne aspekty wp³y-
wu i propozycji praktycznych rozwi¹zañ kierowanych
pod adresem dzisiejszej edukacji.

Drugi dzieñ obrad, zarazem ostatni dzieñ V Ogól-
nopolskiej Konferencji, podsumowany zosta³ dyskusj¹
na temat wp³ywu otaczaj¹cego nas cyberœwiata na
wspó³czesne dzieci i m³odzie¿. Uczestnicy zastanawia-
li siê czy za kilkanaœcie lat bêdziemy w stanie porozu-

mieæ siê m³odszym pokoleniem. Czy wartoœci jakie
przekazuje filozofia, historia socjologii, logika s¹ jesz-
cze na tyle atrakcyjne i aktualne, ¿e zainteresuj¹ przy-
sz³ych studentów? A ich nauczanie, czy powinno od-
bywaæ siê w tradycyjny sposób w salach wyk³adowych,
a mo¿e ju¿ poprzez platformy e-learningowe na table-
tach i laptopach.

Tematyka podjêta na V Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej „Informacja w œwiecie cyfrowym” jest stale
aktualna i obowi¹zuj¹ca. Zagadnienia te z pewnoœci¹
bêd¹ podejmowane w trakcie kolejnych spotkañ z cyk-
lu „Informacja w œwiecie cyfrowym”. Wiêkszoœæ z pre-
zentacji przestawionych podczas konferencji, za zgod¹
autorów, zosta³o umieszczonych na portalu Informa-
cja w œwiecie cyfrowym – http://informacjacyfro-
wa.wsb.edu.pl/.

Mgr Anna Suchecka
Biblioteka Akademicka Wy¿szej Szko³y Biznesu

w D¹browie Górniczej
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