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PROBLEMY – BADANIA – PRZEGL¥DY

Zbigniew OSIÑSKI 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LUBLIN

Zarz¹dzanie informacj¹ edukacyjn¹ w Internecie przez
polskie instytucje oœwiatowe

Zarz¹dzanie informacj¹ edukacyjn¹ w Internecie1

przez polskie instytucje oœwiatowe

Artyku³ jest efektem badañ jakoœciowych wybranych serwisów instytucji oœwiatowych
(Ministerstwo Edukacji Narodowej i kuratoria oœwiaty, Centralna Komisja Egzaminacyj-
na i jej okrêgowe oddzia³y, Oœrodek Rozwoju Edukacji) przeprowadzonych w celu ustale-
nia jakoœci zarz¹dzania informacj¹ edukacyjn¹ z punktu widzenia potrzeb informacyj-
nych zainteresowanych osób i grup (uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, kadra kierowni-
cza, administracja oœwiatowa). Informacja edukacyjna w przyjêtej koncepcji badañ, to
zbiory informacji potrzebnych jednostce i instytucjom do podejmowania decyzji zwi¹za-
nych z kszta³ceniem, organizacj¹ pracy placówek oœwiatowych, sprawami pracowniczy-
mi, a tak¿e informacja o rynku edukacyjnym. Celem badañ by³o uzyskanie odpowiedzi
na pytania: Na ile tworzenie zasobów internetowych przez instytucje oœwiatowe generuje
szum informacyjny, a na ile odpowiada na potrzeby informacyjne zainteresowanych?
Jaki jest poziom dostêpnoœci, u¿ytecznoœci, komunikatywnoœci, kompletnoœci i popraw-
noœci merytorycznej badanych zasobów w kontekœcie potrzeb informacyjnych osób i ins-
tytucji zainteresowanych pozyskaniem informacji edukacyjnej? Czy wykorzystywane s¹
mo¿liwoœci Internetu dla gromadzenia i udostêpniania wiedzy ukrytej (wynikaj¹cej z do-
œwiadczeñ) poszczególnych osób oraz wiedzy kolektywnej grup spo³ecznych i zawodo-
wych funkcjonuj¹cych w obszarze edukacji? Czy budowane s¹ systemy zarz¹dzania
informacj¹?

Information management education online by the Polish educational institutions.
Management of educational information on the Internet by Polish educational institu-
tions – a summary. The paper is the result of qualitative studies of selected web sites of
educational institutions (Ministry of Education and local educational authorities, the
Central Examination Commission and its provincial branches, the Education Develop-
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1 Autor podziela pogl¹d m.in. Katarzyny Materskiej, nawi¹zuj¹cy do tezy o nieistnieniu wiedzy poza ludzkim umys³em (Katarzyna Materska, Rozwój koncep-
cji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji, [w] Od informacji naukowej do technologii spo³eczeñstwa informacyjnego. Miscellanea Informatologica Var-
soviensia, red. B. Sosiñska-Kalata i M. Przastek-Samokowa, Wyd. SBP, Warszawa 2005, http://bbc.uw.edu.pl/Content/20/15.pdf) mówi¹cy, ¿e w przypadku
zasobu organizacji (tak¿e internetowych zasobów instytucji oœwiatowych) nie mo¿na oddzieliæ informacji od wiedzy, bo wszelkie tego typu zasoby s¹ zasoba-
mi informacji, a nie wiedzy. St¹d te¿ przyjête zosta³o za³o¿enie, ¿e edukacyjne zasoby Internetu, to zasoby informacji, z których u¿ytkownicy tworz¹ swoj¹
wiedzê. Tak wiêc w przypadku serwisów i portali internetowych mo¿na mówiæ, ¿e udostêpniaj¹ informacje, a nie wiedzê, ¿e za ich pomoc¹ realizowane s¹
procesy zarz¹dzania informacj¹, a nie zarz¹dzania wiedz¹, ¿e tworzone s¹ systemy informacji, a nie systemy wiedzy.



ment Centre) carried out to determine the quality of management of educational informa-
tion in terms of information needs of interested individuals and groups (pupils and their
parents, teachers, executives, educational administration). Educational Information in
the adopted concept of research is a collection of information for the individual and the
institutions to make decisions related to education, work organization of educational
institutions, labor issues, as well as information on the educational market. The purpose
of this study was to answer the following questions: To what extent the creation of online
resources by educational institution generated information noise, and which responds to
the information needs of stakeholders? What is the level of accessibility, usability, com-
munication skills, completeness and correctness of the substantive test of resources in the
context of the information needs of individuals and institutions interested in acquiring
educational information? Does the Internet is used for the collection and sharing of tacit
knowledge (resulting from the experience) of individuals and the collective knowledge of
social and professional groups operating in the field of education? Do they create
information management systems?

Artyku³ jest efektem badañ jakoœciowych wybra-
nych witryn instytucji oœwiatowych (Ministerstwo
Edukacji Narodowej i kuratoria oœwiaty, Centralna Ko-
misja Egzaminacyjna i jej okrêgowe oddzia³y, Oœrodek
Rozwoju Edukacji i regionalne oœrodki doskonalenia
nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Krajo-
wy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Usta-
wicznej, Oœrodek Edukacji Informatycznej i Zastoso-
wañ Komputerów, Fundacja Rozwoju Systemu Edu-
kacji) przeprowadzonych w celu ustalenia charakteru
i jakoœci tworzonego systemu informacji edukacyjnej
oraz zarz¹dzania informacj¹ edukacyjn¹ z punktu
widzenia potrzeb informacyjnych zainteresowanych
osób i grup (uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, kad-
ra kierownicza szkó³, administracja oœwiatowa, pra-
cownicy oœrodków dokszta³cania nauczycieli). Zainte-
resowanie tym problemem wynika z faktu, ¿e postêp
technologiczny, a zw³aszcza gwa³towny rozwój Inter-
netu, zrewolucjonizowa³ dostêp do informacji. Nato-
miast rosn¹ce znaczenie informacji w podejmowaniu
ró¿norodnych decyzji i dzia³añ generuje wzrost wyma-
gañ odbiorców w stosunku do dostêpnoœci, aktual-
noœci, kompletnoœci i jakoœci informacji. St¹d te¿
problem – jak¹ informacjê i w jaki sposób udostêpnia-
j¹ instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie
oœwiaty – staje siê kluczowy z punktu widzenia
wspomnianych osób i grup. Autora interesowa³o usta-
lenie tendencji i zjawisk dominuj¹cych, a tak¿e margi-
nalnych w sensie iloœciowym, ale istotnych z punktu
widzenia sprawnoœci systemu informacji edukacyjnej,
a nie dokonywanie analiz opartych na danych statys-
tycznych.

Informacja edukacyjna w przyjêtej koncepcji ba-
dañ, to zbiory danych potrzebnych jednostkom i insty-

tucjom do podejmowania decyzji zwi¹zanych z proce-
sem kszta³cenia i samokszta³cenia, ewaluacj¹ efektów,
organizacj¹ pracy placówek oœwiatowych oraz sprawa-
mi pracowniczymi nauczycieli. To tak¿e zbiory danych
o rynku edukacyjnym, o dostêpnych zasobach mate-
ria³ów przydatnych do kszta³cenia oraz o metodach
sprawnego uczenia siê i nauczania. Definicja ta jest
konsekwencj¹ przyjêcia takiego rozumienia pojêcia in-
formacja, o jakim wspomina Wies³aw Babik2. Za inny-
mi badaczami przyj¹³ on, ¿e informacj¹ jest ka¿dy
czynnik, który mo¿na wykorzystaæ do sprawnego i ce-
lowego dzia³ania. Jest ni¹ tak¿e czynnik zmniejszaj¹cy
niewiedzê lub niepewnoœæ odbiorcy. Informacja w ta-
kim rozumieniu ma swoj¹ aktualnoœæ, jakoœæ i war-
toœæ. Ten ostatni atrybut wi¹¿e siê z problemem wiary-
godnoœci Ÿróde³, st¹d te¿ do badania wybrano te zaso-
by Internetu, które ze wzglêdu na wiarygodnoœæ twór-
cy potencjalny u¿ytkownik zaliczyæ mo¿e do wartoœ-
ciowych.

Konkretne problemy badawcze sformu³owane zos-
ta³y m.in. z uwzglêdnieniem niektórych unikalnych
w³asnoœci informacji, o których za innymi badaczami
wspomnia³a Katarzyna Materska: informacja podnosi
swoj¹ wartoœæ wraz z rozpowszechnianiem i korzysta-
niem z niej; informacja mo¿e byæ transportowana nie-
mal natychmiast; informacja jest podzielna, przekaza-
nie komuœ innemu nie oznacza jej utraty; podobnie jak
woda, informacja ma tendencje do przenikania przez
rozmaite bariery; informacja mo¿e podlegaæ kompresji
(mo¿e byæ streszczana, kondensowana, integrowana);

4 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 2013 t. XXI nr 4

PROBLEMY – BADANIA – PRZEGL¥DY

2 Wies³aw Babik, Informacja naukowa jako przedmiot zarz¹dzania, [w] Za-
rz¹dzanie informacj¹ w nauce, red. D. Pietruch-Reizes, Wyd. Uniwersytetu
Œl¹skiego, Katowice 2008, s. 35.



wartoœæ informacji zale¿y od kontekstu, od tego, jak
konkretni u¿ytkownicy wykorzystuj¹ informacjê w po-
szczególnych okolicznoœciach; informacja jako zasób
niematerialny, aby mog³a zostaæ wykorzystana, wyma-
ga transformacji w wiedzê3. W zwi¹zku z tym analizo-
wano wybrane zasoby Internetu pod k¹tem wykorzys-
tywania rozwi¹zañ s³u¿¹cych szybkiemu i masowemu
rozpowszechnianiu informacji, likwiduj¹cych bariery
dostêpu, pozwalaj¹cych dotrzeæ do poszukiwanych in-
formacji bez koniecznoœci uci¹¿liwego przeszukiwania
du¿ych iloœci materia³ów, a tak¿e pod k¹tem adekwat-
noœci udostêpnianych informacji do potrzeb u¿ytkow-
ników.

Przedmiotem badañ sta³y siê wiêc przejawy proce-
sów zarz¹dzania informacj¹ edukacyjn¹ w Internecie
realizowanych przez wybrane instytucje. Pojêcie za-
rz¹dzanie informacj¹ wyjaœniæ mo¿na ponownie od-
wo³uj¹c siê do Wies³awa Babika. Okreœli³ on, ¿e jest to
sterowanie przebiegiem procesów informacyjnych,
maj¹ce na celu ich optymalizacjê.

Stanowi próbê doskonalenia tego jak informacja
jest tworzona, dystrybuowana i wykorzystywana. Do-
tyczy takich procesów jak: pozyskiwanie i generowa-
nie informacji, jej przechowywanie, przetwarzanie
i udostêpnianie. Zarz¹dzanie informacj¹ to tak¿e zes-
pó³ dzia³añ, dziêki którym informacja dociera tam,
gdzie powinna – do zainteresowanej osoby lub instytu-
cji. Charakteryzuje siê przy tym odpowiedni¹ form¹
i jakoœci¹4. Taka w³aœnie definicja przyjêta zosta³a na
potrzeby opisywanych badañ.

Istotne dla rozumienia pojêcia zarz¹dzanie infor-
macj¹ by³o tak¿e zastrze¿enie Katarzyny Materskiej,
¿e nie jest zasobem ekonomicznym (czyli dobrze za-
rz¹dzanym, u¿ytecznym i wartoœciowym) informacja
niedostêpna dla u¿ytkownika w odpowiednim czasie,
miejscu i formie (mimo, i¿ z punktu widzenia treœci
jest potencjalnie u¿yteczna). Nie s¹ takim zasobem
tak¿e informacje niespe³niaj¹ce wymagañ jakoœcio-
wych w danym systemie, np. informacje fa³szywe czy
nieaktualne, informacje nikomu niepotrzebne, groma-
dzone „na zapas”5. Tak wiêc badaj¹c zarz¹dzanie in-
formacj¹ edukacyjn¹ poszukiwano rozwi¹zañ zapew-

niaj¹cych u¿ytkownikom maksymalnie ³atwy i szybki
dostêp do systematycznie aktualizowanej informacji,
która charakteryzuje siê adekwatnoœci¹ do potrzeb
u¿ytkownika o daj¹cych siê przewidzieæ zainteresowa-
niach.

Z punktu widzenia kompletnoœci niniejszego teks-
tu korzystne wydaje siê wyjaœnienie tak¿e pojêcia sys-
tem informacji edukacyjnej. El¿bieta B. Zybert okreœli-
³a, ¿e system ten sk³ada siê z dwóch podsystemów:
informacji o edukacji oraz informacji dla edukacji.
W sk³ad pierwszego z tych podsystemów wchodzi in-
formacja oœwiatowa: ustawodawstwo szkolne, progra-
my nauczania, zasady reform oœwiatowych, regu³y za-
rz¹dzania oœwiat¹ i zasady tworzenia bazy materialnej
oraz informacja pedagogiczna: zasady nauczania i wy-
chowania, wymogi przygotowania zawodowego nau-
czycieli, wyniki badañ naukowych funkcjonowania
edukacji. Do podsystemu informacji dla edukacji E. B.
Zybert zaliczy³a wszelkie informacje przydatne w pro-
cesie kszta³cenia i samokszta³cenia. W³¹czy³a do tego
podsystemu dzia³alnoœæ informacyjn¹ instytucji pra-
cuj¹cych na rzecz edukacji oraz wszelkie Ÿród³a infor-
macji przydatne w procesie edukacji6. Ze wzglêdu na
takie ujêcie zagadnienia systemu informacji edukacyj-
nej istotne jest ustalenie, na ile badane zasoby tworz¹
informacjê o edukacji, a na ile dla edukacji.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze za³o¿enia celem badañ
by³o uzyskanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce szczegó³o-
we pytania:

Na ile tworzenie zasobów internetowych przez insty-
tucje oœwiatowe odpowiada na potrzeby informacyjne
zainteresowanych, a na ile generuje szum informacyjny?

Które grupy u¿ytkowników, spoœród potencjalnie
zainteresowanych informacj¹ edukacyjn¹, otrzymuj¹
przydatne treœci, a które musz¹ szukaæ, przynajmniej
czêœci informacji, w innych miejscach ni¿ badane wi-
tryny instytucji oœwiatowych?

Jaki jest poziom aktualnoœci, u¿ytecznoœci, komu-
nikatywnoœci, kompletnoœci i poprawnoœci meryto-
rycznej badanych zasobów w kontekœcie potrzeb infor-
macyjnych osób i instytucji zainteresowanych pozy-
skaniem informacji edukacyjnej?

Czy wykorzystywane s¹ mo¿liwoœci Internetu,
zw³aszcza dla gromadzenia i udostêpniania informacji
tworz¹cych wiedzê ukryt¹ (wynikaj¹c¹ z doœwiadczeñ)
poszczególnych osób oraz wiedzê kolektywn¹ grup
spo³ecznych i zawodowych funkcjonuj¹cych w obsza-
rze edukacji?

Czy stosowane s¹ mechanizmy u³atwiaj¹ce wyszu-
kiwanie informacji?
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3 K. Materska, Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organiza-
cji…, s. 10-12.
4 W. Babik, Informacja naukowa jako przedmiot zarz¹dzania, s. 41 i 47.
5 K. Materska, Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organiza-
cji…, s. 13.
6 El¿bieta B. Zybert, Koncepcja organizacyjno-programowa informacji edu-
kacyjnej w Polsce, Wyd. SBP, Warszawa 1994, s. 118.



Czy budowane s¹ systemy zarz¹dzania informacj¹
(a zw³aszcza jej pozyskiwania, kategoryzowania, wizu-
alizacji i udostêpniania)?

Czy budowany jest kompletny system informacji
edukacyjnej?

Dotychczasowe, bardzo nieliczne, badania nad
problemem zarz¹dzania informacj¹ w polskiej eduka-
cji wykaza³y, ¿e co prawda systematycznie rosn¹ zaso-
by edukacyjnych wortali internetowych, ale g³ównie
tych, dostarczaj¹cych informacje przydatne w za-
rz¹dzaniu placówkami oœwiatowymi, planowaniu pra-
cy nauczycieli i w procesie samokszta³cenia tej grupy
zawodowej. Jednak¿e sytuacja taka rodzi pewien pa-
radoks. Zasoby udostêpniane w Internecie przez insty-
tucje oœwiatowe przeznaczone s¹ g³ównie dla tych,
którzy nie s¹ najaktywniejszymi u¿ytkownikami Sieci.
W przeciwieñstwie bowiem do uczniów, dla g³ównych
odbiorców tego typu informacji: nauczycieli, kadry
kierowniczej i administracji oœwiatowej Internet nie
jest istotnym, czêsto i systematycznie wykorzystywa-
nym Ÿród³em informacji7. Wspomnieæ jednak nale¿y
tak¿e o takich badaniach, które wskazuj¹, ¿e wymie-
nione grupy pracowników oœwiaty dziêki mo¿liwoœ-
ciom Sieci (g³ównie fora dyskusyjne, blogi i serwisy
spo³ecznoœciowe) uczestnicz¹ w tworzeniu wiedzy ko-
lektywnej o ró¿nych problemach edukacji. Jan Fazla-
giæ twierdzi, ¿e istniej¹ zasoby wiedzy charakterys-
tyczne tylko dla okreœlonych zespo³ów ludzi, np. spo-
soby komunikacji, wspólnie akceptowane procedury,
powszechnie uznane metody rozwi¹zywania proble-
mów i poszukiwania rozwi¹zañ. W oœwiacie tego typu
wiedza powstaje w takich zespo³ach jak: nauczyciele
danego przedmiotu, wychowawcy danego zespo³u
uczniowskiego, pracownicy kuratoriów oœwiaty, dy-
rektorzy szkó³, urzêdnicy organów administracji sa-
morz¹dowej, pracownicy oœrodków doskonalenia
nauczycieli. Cz³onkowie tych spo³ecznoœci s¹ w stanie

osi¹gn¹æ wy¿sz¹ efektywnoœæ dziêki dzieleniu siê tzw.
wiedz¹ ukryt¹ (wynikaj¹c¹ z doœwiadczeñ), a suma in-
dywidualnych zasobów tej wiedzy poprzez proces nie-
formalnego dzielenia siê tworzy wiedzê kolektywn¹.
Tak wiêc istotnym wyzwaniem dla instytucji odpowie-
dzialnych za edukacjê staje siê tworzenie warunków
sprzyjaj¹cych nawi¹zywaniu interakcji pomiêdzy
uczestnikami oœwiatowych spo³ecznoœci8. Internet
w tym kontekœcie ma kluczowe znaczenie, poniewa¿
oferuje wiele narzêdzi u³atwiaj¹cych zaistnienie
wspomnianego procesu. Stwarza realne perspektywy
dla zarz¹dzania tymi zbiorami informacji edukacyj-
nych, które Fazlagiæ nazwa³ wiedz¹ kolektywn¹.

Dotychczasowe badania autora niniejszego artyku-
³u wykaza³y, ¿e witryny instytucji oœwiatowych swoj¹
architektur¹ i zawartoœci¹ stwarzaj¹ wra¿enie, i¿ s¹
nowoczeœniejsz¹ wersj¹ tablicy og³oszeñ dla urzêdni-
ków oœwiatowych, kadry kierowniczej i nauczycieli.
Zbudowane zosta³y w oparciu o regu³y tworzenia stron
WWW pierwszej generacji. Nie oferuj¹ mo¿liwoœci
wspó³tworzenia i interakcji, charakterystycznych dla
nurtu Web 2.0.

Powodem jest, byæ mo¿e, podœwiadome przyjêcie
za³o¿enia, ¿e g³ówni u¿ytkownicy tej grupy witryn –
urzêdnicy oœwiatowi, kadra kierownicza i nauczyciele
– nie oczekuj¹ funkcjonalnoœci rodem z Web 2.0.
Ukierunkowuj¹ siê bowiem na odbiór informacji, a nie
na ich wspó³tworzenie. Autor ustali³ te¿, ¿e raczej
trudno oceniæ polskie wortale edukacyjne (z badanej
grupy) jako przyjazne, z punktu widzenia sprawnoœci
dostarczania poszukiwanych informacji, dla ka¿dego
potencjalnego u¿ytkownika. Ich zawartoœæ dobrana
jest bowiem na zasadzie – informujemy o funkcjono-
waniu urzêdów i instytucji, prawie oœwiatowym, prog-
ramach edukacyjnych, ofercie szkoleniowej, itp., ale
nie udostêpniamy zasobów do kszta³cenia siê przydat-
nych w codziennej uczniowskiej praktyce, nie udo-
stêpniamy treœci przydatnych dla rodziców usi³u-
j¹cych poradziæ sobie z problemami wychowawczymi,
nie tworzymy p³aszczyzny wspó³pracy grup zawodo-
wych zajmuj¹cych siê edukacj¹9. Badania opisane
w niniejszym artykule mia³y zweryfikowaæ i rozbudo-
waæ powy¿sze konstatacje.

Weryfikacja zasobów udostêpnianych w Internecie
przez wspomniane na wstêpie instytucje i organizacje
wykaza³a, ¿e mimo up³ywu kilku lat (poprzednie ba-
dania autor prowadzi³ na pocz¹tku 2009 r.) zakres
i charakter udostêpnianych informacji nie uleg³ wi-
docznej zmianie. W dalszym ci¹gu dominuj¹ donie-
sienia o strukturze instytucji i jej bie¿¹cej dzia³alnoœci,
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7 Jan Fazlagiæ, Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskiej oœwiacie. Diagnoza i pers-
pektywy zmian, Wyd. Uniwer sytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznañ
2009, s. 8, 122-124, 212-230.
8 Jan Fazlagiæ, Wiedza kolektywna na przyk³adzie polskiej oœwiaty,
„e-Mentor”, 2008, nr 1, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/nu-
mer/23/id/505.
9 Zbigniew Osiñski, Polskie internetowe serwisy edukacyjne – czy s³u¿¹
edukacji? „E-Mentor” 2009, nr 2, s. 45-50, http://www.e-mentor.edu.pl/
artykul_v2.php?numer=29&id=635 oraz referat „Architektura informacji
polskich, internetowych serwisów edukacyjnych” wyg³oszony na konfe-
rencji naukowej „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie
zmian”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w kwietniu 2011 r.



realizowanych projektach, planach na przysz³oœæ,
a tak¿e o ofercie kierowanej przede wszystkim do nau-
czycieli, kadry kierowniczej, pracowników oœrodków
doskonalenia nauczycieli i urzêdników oœwiatowych.
Ewentualne oferty dla uczniów kierowane s¹ do nich
najczêœciej za poœrednictwem nauczycieli. Istotn¹
czêœci¹ analizowanych zasobów jest informacja praw-
nicza oraz finansowo-organizacyjna. Bez widocznych
zmian prezentuje siê tak¿e wykorzystanie funkcjonal-
noœci hipertekstu i Web 2.0.

Bardzo rzadko do rozpowszechniania informacji
wykorzystuje siê kana³y RSS i Atom oraz konta na
Facebooku. Mo¿liwoœæ komentowania poszczególnych
informacji oraz prowadzenia na ich temat dyskusji nie
jest wprowadzona. Poszczególne witryny nie maja za-
implementowanego mechanizmu wiki. Internauci nie
maj¹ mo¿liwoœci wspó³tworzenia badanych wortali.
W dalszym ci¹gu s¹ to jedynie elektroniczne i ³atwo
dostêpne „tablice og³oszeñ”.

Z punktu widzenia potrzeb informacyjnych nau-
czycieli, kadry kierowniczej, pracowników oœrodków
doskonalenia nauczycieli i oœwiatowych urzêdników
badane witryny bardzo dobrze wywi¹zuj¹ siê z zada-
nia gromadzenia i udostêpniania informacji przydat-
nych w pracy zawodowej. Ka¿dy zainteresowany pro-
cesem kszta³cenia, organizacj¹ pracy szkó³, do-
kszta³caniem nauczycieli i sprawami pracowniczymi
tej grupy zawodowej znajdzie tam bogaty zbiór infor-
macji. Osoba znaj¹ca oœwiatowe struktury nie bêdzie
mia³a problemu z okreœleniem, która witryna jakie in-
formacje dostarcza. Bez problemu poradzi sobie ze
stosowanym przez poszczególne wortale podzia³em na
grupy informacji, wynikaj¹cym najczêœciej ze struktu-
ry i zadañ danej instytucji. Pewnym problemem mo¿e
byæ fakt, ¿e strony g³ówne najczêœciej wype³nione s¹
aktualnoœciami z ¿ycia poszczególnych urzêdów i or-
ganizacji. Z punktu widzenia potrzeb wspomnianej
grupy potencjalnie zainteresowanych informacj¹ edu-
kacyjn¹ materia³y takie najczêœciej niczego istotnego
nie wnosz¹, powielaj¹ doniesienia medialne i tworz¹
szum informacyjny. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ bada-
nych witryn zaliczyæ mo¿na do przyk³adów podsyste-
mów informacji o edukacji. Dostarczaj¹ zarówno in-
formacjê oœwiatow¹, jak i pedagogiczn¹. Jedynie
w czterech przypadkach mo¿na mówiæ o stworzeniu
pe³nego systemu informacji edukacyjnej, gdy¿ stwier-
dzono obecnoœæ materia³ów w³aœciwych dla podsyste-
mu informacji dla edukacji. Wortal Oœrodka Rozwoju
Edukacji udostêpnia pe³ne teksty ksi¹¿ek i artyku³ów
przeznaczonych do doskonalenia zawodowego nau-

czycieli. Zainteresowanych tym problemem kieruje do
zasobów Biblioteki Cyfrowej ORE oraz do czasopism
elektronicznych („Trendy”, „Jêzyki Obce w Szkole”).

Z kolei witryna Krajowego Oœrodka Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej udostêpnia pe³ne
teksty prac z zakresu orientacji i poradnictwa zawodo-
wego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na swoich
stronach umieœci³a czasopismo „Jêzyki Obce w Szko-
le” oraz pewn¹ iloœæ e-booków poœwiêconych unijnym
programom edukacyjnym. E-booki, które ze wzglêdu
na tematykê mo¿na zaliczyæ do podsystemu informacji
dla edukacji udostêpnia tak¿e wortal Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej. Dwa ostanie przypadki mo¿na zali-
czyæ do podsystemów informacji dla edukacji skiero-
wanych nie tylko do nauczycieli, lecz tak¿e do ucz-
niów. Podkreœliæ jednak nale¿y, ¿e wszystkie badane
witryny charakteryzuje dobór informacji, a tak¿e spo-
sób ich grupowania i prezentowania uwzglêdniaj¹cy
potrzeby informacyjne raczej pracowników systemu
oœwiaty, a nie jego klientów, czyli uczniów i rodziców.

Poziom aktualnoœci, u¿ytecznoœci, komunikatyw-
noœci, kompletnoœci i poprawnoœci merytorycznej ba-
danych zasobów w kontekœcie potrzeb informacyjnych
pracowników systemu oœwiaty nale¿y uznaæ za wyso-
ki. Zdecydowana wiêkszoœæ zgromadzonych informa-
cji jest wprost przydatna w pracy zawodowej. Wszyst-
kie aspekty typowych dzia³añ nauczycieli, kadry kie-
rowniczej, pracowników oœrodków doskonalenia nau-
czycieli i urzêdników oœwiatowych zosta³y uwzglêd-
nione. Prezentowane materia³y napisane zosta³y jêzy-
kiem zrozumia³ym dla œrodowiska oœwiatowego. Infor-
macje s¹ aktualizowane na bie¿¹co i cechuje je wyso-
ka poprawnoœæ merytoryczna. Ich grupowanie naj-
czêœciej odpowiada strukturze danej instytucji lub ro-
dzajowi wykonywanych zadañ. Do wyj¹tków nale¿y
witryna Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczy-
cieli gdzie zastosowano podzia³ informacji wed³ug
grup potencjalnych zainteresowanych: dla nauczycie-
li, kadry kierowniczej i samorz¹dowców.

Mankamentem stwierdzonego sposobu dostarcza-
nia informacji jest problem streszczeñ pozwalaj¹cych
wstêpnie zorientowaæ siê, czego dotyczy dany mate-
ria³. Zdecydowana wiêkszoœæ badanych witryn nie sto-
suje tego rozwi¹zania, b¹dŸ jako Streszczenie stosuje
rozbudowany tytu³ lub pierwsze zdania samego teks-
tu. Prawid³owe streszczenia pojawiaj¹ siê jedynie na
25% witryn. Równie du¿ym mankamentem jest uni-
kanie wizualizacji informacji, czyli zabiegu, który
w przypadku wielu rodzajów informacji zdecydowa-
nie u³atwia ich odbiór i zrozumienie. Tylko w kilku
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przypadkach stwierdzono stosowanie wizualizacji
informacji.

Oœrodek Rozwoju Edukacji udostêpnia filmy na
w³asnym kanale w serwisie YouTube. S¹ to zapisy me-
tod prowadzenia lekcji oraz wyjaœnienia ró¿norodnych
problemów edukacyjnych w formie filmów animowa-
nych. Z kolei Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
umieœci³a w tym wortalu filmy bêd¹ce zapisem ró¿-
nych form pracy z m³odzie¿¹ oraz filmy instrukta¿owe.
W³asnym kana³em na YouTube dysponuje tak¿e Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej. Wiêkszoœæ oferowa-
nych filmów zawiera typowe wywiady. Jednak¿e trafia-
j¹ siê te¿ takie, które mo¿na uznaæ za dobre przyk³ady
wizualizacji informacji, np. wyjaœnienia odnoœnie
przydatnoœci matematyki w ró¿nych zawodach, czy te¿
przydatnoœci przedszkola dla rozwoju dziecka. Witry-
na Centrum Edukacji Obywatelskiej poprzez menu
odsy³a do serwisu EduTuba, w którym znajduje siê
du¿o prezentacji z elementami grafiki pokazuj¹cych
ró¿norodne dobre praktyki edukacyjne. Kolejna wada
sprowadza siê do tego, ¿e w zasadzie ¿adna badana
witryna nie wykorzystuje w sposób systematyczny
mo¿liwoœci rozbudowy w³asnych tekstów o zasoby
zewnêtrzne dziêki stosowaniu hipertekstu. Nawet hi-
pertekstowe ³¹cznie materia³ów umieszczonych w ra-
mach jednego wortalu nale¿y do rzadkoœci.

Podstawow¹ wad¹ badanych witryn, z punktu wi-
dzenia zarz¹dzania informacj¹ edukacyjn¹, jest brak
mechanizmów pozwalaj¹cych gromadziæ wiedzê ukry-
t¹, bêd¹c¹ efektem doœwiadczeñ zawodowych pra-
cowników oœwiaty. ¯adna witryna nie posiada forum
dyskusyjnego ani mechanizmu komentowania opubli-
kowanych materia³ów, nie wykorzystuje mechanizmu
wiki. W³asny profil w serwisie Facebook, który mo¿e
byæ wykorzystywany do zbierania informacji i opinii
posiada jedynie Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji, Oœrodek Rozwoju Edukacji oraz
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli. Nieste-
ty, dotychczasowe wpisy sugeruj¹, ¿e instytucje te na
FB nie prowadz¹ polityki zachêcania pracowników
oœwiaty do dzielenia siê swoimi doœwiadczeniami.
Wiêkszoœæ postów odsy³a do materia³ów wczeœniej za-
mieszczonych w wortalu danej instytucji. Niekiedy po-
jawiaj¹ siê odes³ania do materia³ów zamieszczonych
na witrynach innych instytucji edukacyjnych. Od tego
schematu odbiega jedynie profil Centrum Edukacji
Obywatelskiej czêsto kieruj¹cy do platformy blogów
oœwiatowych „Oœ œwiata” (http://osswiata.pl/), na któ-
rej o problemach szkolnej praktyki wypowiadaj¹ siê

nauczyciele, dyrektorzy szkó³ i pracownicy oœrodków
doskonalenia nauczycieli. Kolejn¹ form¹ gromadzenia
wiedzy ukrytej s¹ materia³y prezentuj¹ce tzw. dobre
praktyki szkolne. Ciekawe pomys³y na dzia³ania edu-
kacyjne gromadzi Oœrodek Rozwoju Edukacji i Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej. Niestety, wœród zbiorów
odsy³aczy do polecanych stron WWW, ¿adna z witryn
nie posiada linków do zasobów z pracami nauczycieli,
nauczycielskich blogów lub forów dyskusyjnych. Naj-
wyraŸniej nie uznano pogl¹dów g³oszonych przez nau-
czycieli oraz prezentowanych przez nich pomys³ów za
warte propagowania.

Z mechanizmów u³atwiaj¹cych wyszukiwanie naj-
bardziej popularne s¹ wewnêtrzne wyszukiwarki za-
implementowane w prawie ka¿dej z badanych witryn
oraz linki do zasobów zewnêtrznych, których tematyka
powi¹zana jest z edukacj¹. Wiêkszoœæ witryn oferuje
subskrypcjê newslettera, ale tylko dwie pozwalaj¹ na
subskrypcjê nowoœci poprzez kana³y RSS i Atom
(OKE w Krakowie i ORE). Wortale Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Oœrodka Rozwoju Edukacji, Podkarpackiego Centrum
Edukacji Nauczycieli oraz Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej dostarczaj¹ informacji o nowoœciach poprzez
profil na Facebooku. Nie wykorzystywany jest przez
badane witryny inny sk³adnik Web 2.0, stworzony
z myœl¹ o u³atwieniu wyszukiwania, czyli tagowanie.

Podsumowuj¹c – badane instytucje zajmuj¹ce siê
w Polsce edukacj¹ wykorzystuj¹ swoje witryny inter-
netowe do tworzenia g³ównie podsystemów informacji
o edukacji. Gromadzone informacje dobrane s¹ pod
k¹tem potrzeb zawodowych pracowników systemu
oœwiaty. Je¿eli pojawiaj¹ siê przypadki budowania
kompletnego systemu informacji edukacyjnej, obej-
muj¹cego tak¿e podsystem informacji dla edukacji,
tworzy go w zasadzie wy³¹cznie informacja s³u¿¹ca
dokszta³caniu nauczycieli. Badane serwisy raczej nie
gromadz¹ informacji s³u¿¹cej budowaniu wiedzy edu-
kacyjnej uczniów i rodziców. Je¿eli informacje tego
typu pojawiaj¹ siê, to ich umiejscowienie i charakter
wskazuj¹, ¿e do wspomnianych grup powinny dotrzeæ
raczej za poœrednictwem pracowników szkó³ i urzê-
dów oœwiatowych.

Systemy zarz¹dzania informacj¹, funkcjonuj¹ce
w ramach badanych witryn, opieraj¹ siê na pozyskiwa-
niu informacji wytwarzanych przez instytucje oœwiato-
we, z przewag¹ informacji wytworzonych przez w³aœci-
ciela danej witryny. Poszczególne instytucje udostêp-
niaj¹ informacje pogrupowane zgodnie ze struktur¹
organizacyjn¹ lub zakresem swojej dzia³alnoœci. Taka
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strategia budowania systemu informacji edukacyjnej
oraz zarz¹dzania informacj¹ powiela rozwi¹zania ist-
niej¹ce jeszcze przed upowszechnieniem Internetu,
gdy do przekazu informacji s³u¿y³y rozsy³ane po insty-
tucjach ni¿szego szczebla programy, oferty, akty praw-
ne i ró¿nego rodzaju pisma instytucji nadrzêdnych
oraz prasa skierowana to grup zawodowych funkcjo-
nuj¹cych w systemie edukacji. Tak¿e forma udostêp-
niania pozostaje bez zmian od wielu lat. Dominuje
s³owo pisane, a wszelkie rodzaje wizualizacji danych
wykorzystywane s¹ incydentalnie, g³ównie spotkaæ
mo¿na zdjêcia i filmowe doniesienia medialne o dzia-
³alnoœci instytucji oraz niezbyt liczne przyk³ady prak-
tyki edukacyjnej, maj¹ce formê filmu lub prezentacji
multimedialnej. Dostêpnoœæ do zgromadzonych zaso-
bów informacji jest bezproblemowa dla pracowników
systemu edukacji. Dziêki czytelnej dla nich strukturze
danych, wewnêtrznym wyszukiwarkom oraz nowym
rozwi¹zaniom typu newsletter i profil na Facebooku
bez trudu odnajd¹ poszukiwane informacje, które
bêd¹ aktualne, kompletne i merytorycznie poprawne.
Wartoœæ informacyjn¹ omawianych zasobów podno-
sz¹ dobrze dobrane, z punktu widzenia pracowników
systemu oœwiaty, linki do zasobów zewnêtrznych. Is-
totn¹ wad¹ badanych wortali jest unikanie rozwi¹zañ
specyficznych dla nowoczesnych zasobów interneto-
wych – hipertekstu, wizualizacji, tagowania oraz mo¿-
liwoœci wspó³tworzenia zasobów przez u¿ytkowników.
W ten sposób najczêœciej, a w przypadku wiêkszoœci
witryn systemowo, poza stworzonym systemem infor-
macji edukacyjnej, poza sfer¹ zarz¹dzania t¹ informa-
cj¹ pozostaj¹ zjawiska zwane wiedz¹ ukryt¹ pracowni-
ków oœwiaty i wiedz¹ kolektywn¹ tej grupy zawodo-
wej. Jest to niew¹tpliwe zubo¿enie wartoœci, a zw³asz-

cza praktycznej przydatnoœci, zgromadzonych zaso-
bów.
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New media (web 2.0 tools) have been applauded as new and effective means of discover-
ing and sharing scientific (scholarly) knowledge. The reality, nonetheless, does not show
any revolution in this field. On the other hand we cannot deny that researchers do use
new media, though they are likely to accept new methods if they improve research and do
not threaten its reputation. They welcome new media practices if they do not make them
to deviate from their existing priorities and principles. Not surprisingly new media is of-
ten used to support the informal conversations between esearchers, while there is no evi-
dence that it would function as an alternative way of formally publishing research find-
ings. Information professionals, especially academic librarians have to keep an eye on
these developments, including issues of big data, data citation and open access without
losing sight of the main mission of the library, as professionalism means that we are
neither masters nor slaves of technology.

Nowe rozwi¹zania w nauce: wnioski dla informacji profesjonalnej. Nowe media
(narzêdzia Web 2.0) zosta³y uznane jako nowe i skuteczne sposoby odkrywania i udo-
stêpniania naukowej wiedzy. W rzeczywistoœci jednak, nie wykazuj¹ ¿adnej rewolucji
w tej dziedzinie. Z drugiej strony nie mo¿emy zaprzeczyæ, ¿e naukowcy nie korzystaj¹
z nowych mediów, s¹ sk³onni zaakceptowaæ te nowe metody, jeœli poprawiaj¹ badania
i nie zagra¿aj¹ ich wa¿noœci. Przyjmuj¹ nowe praktyki medialne pod warunkiem, ¿e nie
powoduj¹ one zmiany dotychczasowych priorytetów i zasad. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e
nowe media s¹ czêsto u¿ywane do obs³ugi nieformalnej wymiany informacji i rozmów
miêdzy badaczami, podczas gdy nie ma dowodów na to, ¿e funkcjonuj¹ jako alterna-
tywny sposób publikowania wyników badañ. Pracownicy informacji, szczególnie bibliote-
karze akademiccy, powinni zwracaæ uwagê na te zmiany, szczególnie dostêp do danych,
cytowania oraz otwartego dostêpu do wiedzy, uwzglêdniaj¹c jednak podstawowe zada-
nia biblioteki akademickiej.

There is no doubt that scholarship is experiencing
changes that have been caused by the growing and ex-
tensive use of information and communication tech-
nologies. Transformations that potentially may change
configurations in the principles of science are a result
of technological innovations initiated by the Web 2.0.
In order to express these substantial changes, the
terms Science 2.0 and Research 2.0 were coined.
These terms refer to new approaches in research that

promote collaborative knowledge construction, rely on
providing online access to raw results, theories and
ideas and focus on opening up the research process
[31]. There is no doubt that a number of changes hap-
pened. However, we must ask questions about the ex-
tent and depth of these changes. This paper, based
mainly on desk research, is an attempt to examine
some of the issues, related to this problem in order to
direct the attention of information professionals to
those trends that may determine their future work.
First of all, we will outline what we know about the
role that social media, powered by Web 2.0 tools, plays
among researchers. It has to be added here that the
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words researcher, scientist and scholar will be used sy-
nonymously, in a similar way to science and scholar-
ships that will be treated as synonyms.

Then, taking as default that different literacies are
decisive not only for education, but in science, we will
point towards the literacies that researchers are sup-
posed to be familiar with. All these issues will be sum-
marized in order to help information professionals in
finding their way in this environment and learning
their own lessons.

Social media in Research 2.0

Social media is a subset of new media that encom-
passes social networking tools and services [8]. For
scholarly goals there is not only Facebook or Twitter,
but there are purpose built sites like LinkedIn (http://
www.linkedin.com/), Academia.edu (http://acade-
mia.edu/) or ResearchGate (https://www.research-
gate.net/). LinkedIn is a hybrid in the sense that it is
geared not exclusively towards the needs of scientists,
but all kinds of professionals. Behind these applica-
tions there is the intention of some publishers and
other enterprises to consolidate their online presence.
These social media tools are used to promote, discover
and organize published material. Services such as
Mendeley (http://www.mendeley.com/) or Zotero
(http://www.zotero.org/) serve not only for social net-
working, but reference management, though, the use
of these services needs not be as open as Web 2.0
principles might suggest [12].

As Collins [12, 89] pointed it out, “social media
have been hailed as a significant opportunity for scho-
larly communications, offering researchers new and
effective ways to discover and share knowledge.” How-
ever, the reality is not supporting the idea that online
tools would revolutionize scientific communication
[33]. We can see that social media is used in ways that
do not deviate from the researchers’ existing priorities
and principles [12]. This is one of the reasons, why the
extent of using social media tools is discipline specific.
Use is most prominent in those disciplines which
already had a tradition of working in extended colla-
borations or of sharing draft papers [33].

We know that massive reliance on informal com-
munication has always characterized scholarship.
Prior to social networks, the range of those with whom
scholars shared ideas and collaborate was limited to
those with whom they could interact regularly. Online
social networks undoubtedly allow interaction with

a wider group of peers. Having said this, we should
add that it remains questionable if online relation-
ships are inferior to face-to-face ones, and we cannot
be certain if they are different in nature or are comple-
mentary to existing networks [33].

In any case, it is not surprising that social media is
often used as a tool to support the conversations be-
tween researchers. On the other hand, there is no evi-
dence that social media would function as an alterna-
tive way of formally publishing research findings.
Overall, then, social media are not yet shifting the na-
ture of scholarly communications. They are extending
the reach and ease of traditional scholarly functions
such as finding, sharing and organizing information
instead [12]. All this reminds us that we have to be
cautious with the rhetoric that surrounds technology.
This is true not only generally, but we can say that so-
ber assessment is needed in the discussion around
Research 2.0 [33].

Researchers remain risk averse. While there are no
marked differences between different generations of
doctoral students in using social media [11], establi-
shed scholars seem to enjoy more freedom in the
choice of publication channels than their younger,
untenured colleagues. Younger researchers thus don’t
seem to counteract traditional publishing practices.
On the other hand, there is some indication that facul-
ty in newer and less established departments in the
humanities and social sciences may be more willing to
take risks in publication practices [18].

Researchers usually accept new methods if they
improve the efficacy of research and do not threaten
its reputation [28]. We could add that reputation is of
high esteem among researchers, also if we speak about
their personal reputation, which deeply influences
their career. It is natural then that they do not want to
risk it, either. All in all, in order to build their acade-
mic careers, researchers must publish their work in
books and scholarly journals. In most fields, an out-
standing publication record in prestigious peer-revie-
wed journals is the source of recognition and promo-
tion [18]. That is the reason why they are often reluc-
tant to share professional information to a wide and
uncontrolled audience and do not see social media as
a replacement of full value for formal publication
channels [12].

Open access is often named as one important fea-
ture of Research 2.0. While many researchers support
open access in principle, there are also reservations
about quality and perceptions by other researchers
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[20]. This problem roots in the issues of reward, men-
tioned above. As it is well known, if someone publi-
shes in well-renowned journals, they are likely to gain
recognition in the form of tenure or promotion. Conse-
quently, there is little incentive to explore new forms of
publication, and print journals are still rated as more
important than online ones [28].

A cornerstone of the academic reward system is
that most universities intend to use an objective pro-
cess for evaluating teaching staff. The easiest way is to
apply mechanical processes in which publication in
peer-reviewed journals is central [4]. Obviously, there
are more sophisticated instruments of quantitative as-
sessment in the form of citation indexes that come in
a number of different forms and some of them use va-
ried alternative metrics. Still, reliance on quantitative
measures generates high rewards for publishing in
journals that are regarded to be the most important
ones by the fact that citation indexes regularly monitor
them. In contrast, primary publishing in relatively un-
known open access journals is of very low priority. As a
result, the use of citation indexes by university admi-
nistrations as a decision support tool has become one
of the strongest barriers to the success of open access
journals, since this practice favours established jour-
nals. All this produces a kind of a vicious circle. It is
namely very difficult to get new journals accepted in
citation indexes before they have established a reputa-
tion, and being outside the core literature of these in-
dexes makes it very difficult to get good submissions
and establish a reputation. [10] This is true, even
though citation studies have shown that open access
materials often have high citation impact [17].

As already said, established researchers are more
willing to contribute to open access and to experiment
with new technologies and forms of dissemination.
The situation is rather strange as younger researchers
are encouraged to be conservative while the reinter-
pretation of practice and exploration is left to their
established colleagues [33]. Or, as Harley et al. [18]
put, the advice given to young researchers is to focus
on publishing in the right venues, to avoid spending
too much time on any other engagement.

All in all, researchers use new tools in conjunction
with existing ones, and try to find appropriate and
more effective uses for them [33]. There is little evi-
dence that the use of web 2.0 services would lead in
the short or medium term to radical changes in scho-
larly communications. Web 2.0 supplements establi-
shed channels, rather than replacing them [28].

In summary, social media are beginning to make
their mark on scholarly communications, but not yet
in a sustained or systematic way. Researchers are
adopting some social media tools, where they see an
advantage in doing so, and other actors in the scholar-
ly communications system are responding by provi-
ding some social media functionality as part of their
services [12].

The role of literacies among researchers

Social media also has its literacy dimension, from
which critical consumption has to be emphasized. The
essence of the latter is in finding out what and who is
trustworthy and who is an authority, especially online.
As these qualities are no longer vested in the writer
and the publisher, the consumer of information has to
be a critic instead [29] and this is an imperative for the
scientist.

To approach this issue in more detail, we can diffe-
rentiate three levels of competencies:
— conceptual competencies that include among

others innovative thinking, problem solving and
critical thinking;

— human competencies: social networking skills,
self-management and cross-cultural interaction
skills;

— practical competencies: media and information li-
teracy [24].

It is rather obvious that from the above skills and abili-
ties researchers have to possess innovative thinking
and problem solving skills. Self-management is indis-
pensable, as well. Our earlier argument has shown
that social networking skills are gaining importance,
while this development is diverse in different environ-
ments. With the globalization and expanding collabo-
ration of research, cross-cultural skills may become
needed.

We can add to this a selection from the vital skills,
identified by Davies, Fidler and Gorbis [14]. The ideal
researcher is accordingly characterized by adaptive
thinking. Researchers manage their cognitive load pro-
perly, including the ability to filter information for im-
portance, and the ability to use a variety of tools and
techniques. This must be accompanied by a design
mindset that allows the use of these tools and techni-
ques in work processes that address desired out-
comes. Without sense-making, i.e. the ability to deter-
mine the deeper meaning of what is being expressed,
there is no serious scholarship. Data-based reasoning
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is typical in a number of research settings, coupled
with the ability to translate large amounts of data into
abstract concepts. As scholarship is largely determi-
ned by computing, these abilities can fit into a compu-
tational thinking framework.

The complexities of the current information environ-
ment require complex and broad forms of literacies that
are not restricted to any particular technology and foster
understanding, meaning and context [6]. Different lite-
racies depend on the varying social contexts and the va-
rying social conditions of reading and writing. Conse-
quently, they change in time, according to purposes and
circumstances and to the people and tools involved [22].
Among the changing circumstances, the rapid develop-
ment of information and communication technologies
(ICTs) is one of the most decisive factors.

The work of today’s researcher mobilizes a number
of literacies (categorized above as practical competen-
cies). These are reading literacy, information literacy,
scientific literacy and academic literacy.

Reading literacy

In a broader sense, reading literacy involves the in-
tegration of listening, speaking, reading, writing, and
numeracy. It can be defined as an individual’s ability to
understand printed text and to communicate through
print. Closely tied to it is functional literacy which most
commonly denotes the ability to read and use informa-
tion essential for everyday life [6]. Functioning in mo-
dern society requires that we master the skills of written
communication [27], thus reading literacy remains im-
portant. Nevertheless, it has to be supplemented with
multiple literacies that react to technological change,
first of all to the existence of the World Wide Web and
partially to the emergence of Web 2.0.

Information literacy

Although the breadth of information literacy is
constantly discussed, we can argue that it is the litera-
cy, which covers overarching general needs of the re-
searchers to a substantial and satisfactory extent. Ob-
viously, this requires an approach to IL that is similar
to the one, outlined below.

The developments of the last decade proved the va-
lidity of the well known definition of information lite-
racy, worded by the American Library Association in
1989 [3]. Here we will concentrate on one of its featu-
res. It is the act of organizing the information, found in

the information seeking process. As librarians, we
would think that this information is organized by the
library and in the library. We would do this rightfully.
However it is more plausible to interpret this in the
context of organizing information by the users them-
selves. In other words, organization of the information
in this context equals to Personal Information Mana-
gement (PIM), which is the practice and the study of
the activities that people perform in order to acquire,
organize, maintain and retrieve information for every-
day use in the right form and quality [21]. PIM is
mainly a concern for those, who use relatively large
quantities of information, which obviously includes
researchers. Apparently, the appearance of the need
for PIM has been caused to a substantial extent by in-
formation overload (IO), especially as scholarly com-
munication is far from being exempt from it. If used in
the right way and if coupled with IL education, PIM
may prove to be an efficient toolset to combat IO, espe-
cially in research settings.

The general background to IO is that the majority
of present day information environments are characte-
rized not only by greater amounts of information and
greater variety of formats and types available, but by
a delivery through a limited number of interfaces [7].
Besides the quantity, a substantial part of information
we consume and have to manage is becoming more
and more volatile [15]. These factors contribute to
a growing complexity, which materializes in diverse
and abundant information choices in almost all fields
[27]. This paradox of choice [7] and the sensation that
there is too much information are often coupled with
people’s general inefficiency in performing a given
task [15]. While this is true, IO often remains unre-
cognized [5] and even questioned by some authors.
For instance, Tidline [32] is of the opinion that the
concept of information overload functions as a mo-
dern-day myth.

If we accept the existence of IO, it is serviceable to
distinguish between two levels of IO: the macro level
and the micro level. The first one is related to the li-
mits of physical storage and processing capacities that
present an obstacle to information access. IO at the
micro level is essentially a failure to filter information
[15].

We can certainly say that the existence of informa-
tion overload may make the originality of some scien-
tific discoveries somewhat questionable. Nonetheless,
scholarship generates information, based on organi-
zed scepticism also in regard to the results of research.
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It favours cautiously reaching conclusions rather than
building on conviction [26].

We do not have to forget that information literacy
can bring relief to IO. As Badke [5] states it, in a world
of information overload, information literacy has the
power to train us how to process the content.

In their different, nonetheless closely related writing,
Herman and Nicholas [19] pointed out that – while we
have truly vast amounts of information at disposal
around the clock – a number of information needs re-
main unmet. They rightly call for re-intermediation as it
has become an absolute must, even though this idea
seems to have gone relatively “out of fashion”. Let us
add that re-intermediation is associated with disinter-
mediation, so intermediaries are not taken out of the
communication system, but their roles are changed [30].

Going back to the breadth of IL, mentioned above, we
have to add that information literate persons are requi-
red to effectively communicate verbal and visual infor-
mation in oral and in written form, in their native lan-
guage and in a second [foreign] language [1]. This requi-
rement is undoubtedly pertinent to the work of the re-
searcher. No less important are the following actions:
— Choosing a communication medium and format

that best supports the purposes and the intended
audience;

— Using a range of information technology applica-
tions in creating the product or performance;

— Incorporating principles of design and communi-
cation;

— Communicating clearly and with a style that sup-
ports the purposes of the intended audience [2].

All the above skills and abilities build a foundation for
higher level skills that remain in the framework of in-
formation literacy, while reflecting these abilities, then
going beyond them. These higher level skills can be
summarised as follows:
— Transforming information into knowledge and

knowledge into judgment and action [1];
— Recognizing, understanding, and analyzing the

context within which language, information and
knowledge are communicated and presented;

— Understanding the relationships among language,
knowledge, and power;

— Using appropriate technologies to manage informa-
tion collected or generated for future use;

— Critiquing our own and others’ works [13].
It is important to know that the difference between
being knowledgeable with the body of writing of aes-
thetic merit and being able to cope with the so-

cio-technological changes and challenges brought by
the convergence between media, telecommunication
and ICTs is considerable [25]. Due to this convergence
media literacy has to be briefly mentioned. Both infor-
mation literacy and media literacy aim to foster critical
thinking and are competencies-oriented. Besides of
that both include the concept of information within
their definitions, though IL does it more in the literal
sense [23].

Scientific literacy and academic literacy

Even though the abilities below are far less com-
prehensive than information literacy, they acquire par-
ticular importance in the scholarly context in virtue of
their goal-oriented nature.

Scientific literacy is a complex set of knowledge of
methods, approaches, attitudes and skills, revolving
around these questions: how to do scientific research,
how to think scientifically, critically, how to plan a re-
search project, etc. [34].

Academic literacy is more goal-oriented and it is
more closely associated with formal learning, espe-
cially in higher education.

Scholars are united into communities by their tra-
ditions, customs and practices. They share meanings
and knowledge and they use regulated forms of com-
munication, which often take the form of norms [9].
Academic literacy thus involves the comprehension of
the entire system of thinking, values and information
flows of academia. All this is based on a cultural iden-
tity of academia in which professional language and
literature play a key role [16].

It is relatively easy to see that both are prerequisites
of becoming a researcher and fulfilling a research role
effectively. It seems to be clear, as well, that these two
literacies are complementing each other, while they
are not valid without information literacy, at least not
in a research environment.

Conclusion

The rapidly changing environment of scholarship
represents a challenge for the information professio-
nal. In the word, characterized by disintermediation
on a large scale, academic librarians are required, as
a minimum to follow developments, caused by the
growing influence of social media on researchers.
While doing this, they should not forget that making
scholars familiar with the appropriate literacies is an
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important educational activity that may bring part of
the importance of the information professional back,
at least to a certain extent.
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Innowacje w interfejsach u¿ytkownika
elektronicznych œrodowisk informacyjnych

Interfejs u¿ytkownika to element oprogramowania obs³uguj¹cy komunikacjê miêdzy nim
a odbiorc¹. Wspó³czesny cz³owiek styka siê z interfejsami na co dzieñ: korzystaj¹c z ban-
komatu, smartfona, samochodu, a nawet windy. Najwa¿niejszym celem interfejsu jest
u³atwienie komunikowania siê z u¿ytkownikiem, do innych cech nale¿¹ m.in.: zrozumia-
³oœæ, zwiêz³oœæ, znajomoœæ, przystêpnoœæ, spójnoœæ, estetyka i wydajnoœæ. Interfejsy nie-
zale¿nie od przeznaczenia powinny zawieraæ mechanizmy intuicyjne, dobrze znane
u¿ytkownikom, dziêki którym ³atwo wykonaj¹ oni okreœlon¹ operacjê. Ka¿da grupa
interfejsów posiada tak¿e cechy specyficzne zwi¹zane z obs³ugiwanym przez nie funkcja-
mi programu oraz potrzebami u¿ytkowników. Do takiej grupy nale¿¹ interfejsy systemów
o charakterze informacyjno-wyszukiwawczym, tj. OPAC-ów (Virtua, Aqua Browser),
bibliotek cyfrowych (Europeana, dLibra) i baz danych (iG Library, Proquest). W niniej-
szym referacie przedstawia wybrane propozycje innowacji w graficznych interfejsach
u¿ytkownika tej grupy œrodowisk informacyjnych. Analizê porównawcz¹ przeprowadzo-
no w oparciu o layout, kszta³t i rozmiar elementów, szatê zewnêtrzn¹ (kolorystyka, kon-
trast, czytelnoœæ komunikatów itp.) oraz mechanizmy innowacyjne – w sposób nowator-
ski u³atwiaj¹ce wykonanie zadania.

Innovation of the Electronic Information Environments Interfaces. A user interface
is an software elements providing communication between a software and user. Now-
adays people use interface in everyday life: using cash machine, smartphone, car and
even elevator. The most important aim of interface is to facilitate communicating with
user, there are also another feature of interfaces i.e.: clearness, consistency, accessibility,
coherence, aesthetic and efficiency. Every interface should contain intuition options,
familiar for users, easy to complete a task. There are also specific features of interfaces re-
lated to specific options and users’ needs. One of the specific groups of interface is the
information-searching system (ISS) interfaces, i.e.: OPAC, digital libraries, data bases.
This paper present innovation in graphic user interfaces of ISS. Comparison analyzes will
based upon interface layout, shape, size of elements, display form and completely new
and original mechanisms apply for better fulfilling their destination.

1. Badania nad interfejsami

Wspó³czesny cz³owiek styka siê z interfejsami na
co dzieñ korzystaj¹c nie tylko z komputera, ale tak¿e z:
bankomatu, smartfonu, samochodu, a nawet windy.
Zagadnienie interfejsu u¿ytkownika posiada bardzo
bogat¹ literaturê opisuj¹c¹ zasady projektowania i
ewaluacji z perspektywy technologicznej, informacyj-
nej oraz psychologicznej. Celem niniejszego artyku³u
jest dokonanie przegl¹du nowych trendów w interfej-

sach u¿ytkownika bibliograficznych systemów infor-
macyjnych.

Pojêcie interfejsu ma wiele znaczeñ w zale¿noœci
od punktu widzenia i dyscypliny. Dla celów niniejszej
pracy autor przyj¹³ stosunkowo prost¹, opisuj¹c¹
z perspektywy u¿ytkownika, definicjê cytowan¹ za D.
Bawdenem i L. Robinson: interfejs jest to komponent
systemu wyszukiwawczego pozwalaj¹cy u¿ytkowniko-
wi formu³owaæ zapytania oraz uzyskiwaæ i przegl¹daæ
rezultaty. Niniejszy tekst poœwiêcony jest interfejsom
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graficznym, które s¹ obecnie dominuj¹cym rodzajem
interfejsu u¿ytkownika. Interfejs graficzny zapewnia
kontakt z komputerem za pomoc¹ okien, rozmaitych
menu, widgetów (przycisków, suwaków, ikon, pasków
itp.), aktywowanych przy u¿yciu klawiatury, myszki,
dotykowo lub g³osem. Najwa¿niejszym celem interfej-
su jest u³atwienie komunikowania siê u¿ytkownika z
programem. Interfejs u¿ytkownika (IU) to element
oprogramowania obs³uguj¹cy komunikacjê miêdzy
odbiorc¹ a urz¹dzeniem. Funkcjonalny IU umo¿liwia
osi¹gniêcie celu poprzez pos³ugiwanie siê odpowied-
nimi narzêdziami widocznymi na ekranie, bez ko-
niecznoœci uczenia siê zasady dzia³ania danego syste-
mu, lecz w oparciu o konwencje, czyli znane i rozpo-
znawalne przez u¿ytkownika zjawiska.

Interfejsy w zale¿noœci od przeznaczenia posiadaj¹
specyficzne cechy, zwi¹zane z kontekstem, obs³ugiwa-
nymi przez nie zadaniami programu oraz potrzebami
u¿ytkowników – odmienne funkcje bêdzie realizowaæ
interfejs gry komputerowej, sklepu internetowego, od-
twarzacza muzyki lub e-czasopisma. Mimo to mo¿na
zaryzykowaæ tezê, i¿ podczas tworzenia okreœlonego
typu interfejsu projektanci inspiruj¹ siê doœwiadcze-
niami lub wzorcami zastosowanymi wczeœniej w in-
nych programach. Osobn¹ grupê tworz¹ interfejsy bib-
liograficznych systemów informacyjnych (SIW) takich
jak: elektroniczne katalogi (OPAC), biblioteki cyfrowe
i bazy danych, zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ informacyj-
no-biblioteczn¹. By³y one przedmiotem badañ omó-
wionych w niniejszym artykule. Analizê przypadków
interfejsów przeprowadzono na podstawie najczêœciej
wystêpuj¹cych w polskich bibliotekach akademickich
systemach. I tak, za przyk³ad katalogów bibliotecz-
nych przyjêto systemy: VTLS, Horizon, Aleph oraz
Prolib; bibliotek cyfrowych: Dlibra. Spoœród baz da-
nych badano interfejsy: iG Books, Proquest i Ebsco.
Jako przyk³ady dobrych praktyk przytoczone zosta³y
równie¿ katalogi elektroniczne Biblioteki Narodowej
Walii, TRNL Search, Biblioteki Uniwersytetu w Wied-
niu.

Trudno przyj¹æ na potrzeby niniejszego tekstu jed-
noznaczn¹ cezurê czasow¹, która precyzyjnie wyzna-
cza³aby nowy trend w dziedzinie rozwoju interfejsów,
poniewa¿ ewoluuj¹ one od pocz¹tku istnienia kompu-
terów. Na zmianê podejœcia do projektowania syste-
mów informacyjnych w ostatnich latach mia³o wp³yw
pojawienie siê zjawiska o nazwie Web 2.0, którego ce-
ch¹ jest m.in. zapewnienie u¿ytkownikom mo¿liwoœci
umieszczania w³asnych treœci oraz dzielenie siê zaso-
bami. Czynnikiem wywo³uj¹cym zmiany w wygl¹dzie

interfejsów s¹ równie¿ urz¹dzenia mobilne oraz tele-
fonia bezprzewodowa, która umo¿liwia korzystanie
z Internetu.

Innowacja to pojêcie bardzo dziœ popularne, ozna-
cza nowy produkt, us³ugê, proces, podejœcie do prob-
lemu lub nowy sposób myœlenia w danej dziedzinie.
Termin ten wykorzystuje siê równie¿ w nazwach firm,
tytu³ach publikacji i projektów o charakterze gospo-
darczym. �ród³ami innowacji w interfejsach u¿ytkow-
nika s¹ m.in. postêpuj¹cy rozwój technologii informa-
cyjnej oraz wymagania u¿ytkowników. Pierwszy z wy-
mienionych powodów zwi¹zany jest ze stale wzrasta-
j¹cymi mo¿liwoœciami urz¹dzeñ oraz oprogramowa-
nia, a tak¿e pojawianiem siê nowych narzêdzi s³u-
¿¹cych do wyszukiwania oraz komunikacji. Drugi zaœ
dotyczy rosn¹cych wymagañ odbiorców oczekuj¹cych
³atwej i szybkiej realizacji swoich celów. Z tego powodu
projektowanie funkcjonalnych interfejsów powinno
odbywaæ siê z uwzglêdnieniem preferencji u¿ytkowni-
ków. Innowacyjnoœci¹ w odniesieniu do IU bêdzie za-
stosowanie u¿ytecznych i funkcjonalnych rozwi¹zañ
u³atwiaj¹cych u¿ytkownikom wykonanie konkretnych
zadañ w odmienny i efektywniejszy sposób lub ofero-
wanie wczeœniej nieznanych narzêdzi.

Do cech funkcjonalnego interfejsu nale¿¹ m.in.:
zrozumia³oœæ, zwiêz³oœæ, znajomoœæ, przystêpnoœæ,
spójnoœæ, estetyka i wydajnoœæ. Niezale¿nie od rodzaju
oprogramowania powinien on zawieraæ mechanizmy
intuicyjne, dobrze znane u¿ytkownikom, dziêki któ-
rym ³atwo wykonaj¹ oni okreœlon¹ czynnoœæ.

Cechy efektywnego interfejsu bada³ m.in. Ben
Shneiderman, który w swojej ksi¹¿ce stwierdzi³, i¿:

„Dobrze zaprojektowane, skuteczne systemy kom-
puterowe powoduj¹ pozytywne odczucia sukcesu,
kompetencji, bieg³oœci i jasnoœci w spo³ecznoœci u¿yt-
kowników. Gdy system interaktywny jest dobrze za-
projektowany, interfejs jest praktycznie niewidoczny,
pomagaj¹c u¿ytkownikom skupiæ siê na ich pracy,
badaniu lub przyjemnoœciach.”

Badania nad interfejsami prowadzone by³y z pers-
pektywy ró¿nych dziedzin: technologii informacyjnej
(Ben Shneiderman, Ricardo Baeza-Yates, Berthier
Ribeiro-Neto), informatologii (Gary Marchionini, Mar-
ti A. Hearst, Maria Próchnicka), architektury informa-
cji (Peter Morville), kognitywistyki (Peter Ingwersen).

Projektowaniem interfejsów u¿ytkownika (IU) zaj-
muj¹ siê m.in. architekci informacji, specjaliœci od in-
terakcji cz³owiek-komputer, graficy oraz informatycy.
Proces budowy interfejsu to osobne zagadnienie, zbyt
szerokie aby zmieœciæ je w ramach niniejszej pracy, na
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rynku ukaza³o siê jednak sporo ksi¹¿ek poruszaj¹cych
tê problematykê (m.in. Ben Shneiderman, Catherine
Plaisant, Marti A. Hearst, Jeniffer Tidwell).

2. Architektura informacji IU

Na architekturê informacji interfejsu u¿ytkownika
(AI IU) sk³ada siê okreœlona struktura i organizacja
elementów sk³adowych widocznych na ekranie, za-
pewniaj¹cych komunikacjê z systemem informacyj-
nym oraz optymalny dostêp do okreœlonych funkcji
systemu. Dobrze zaprojektowana AI IU kszta³tuje ele-
menty ekranu w sposób logiczny i intuicyjny dla u¿yt-
kownika, pokazuj¹c dok³adnie tyle informacji, ile jest
on w stanie zrozumieæ by podj¹æ dzia³anie. Zasada ta
nosi nazwê „ujawniania progresywnego” i polega na
ukrywaniu zbêdnych szczegó³ów przed u¿ytkowni-
kiem, dopóty dopóki on sam po nie siêgnie lub nie bê-
dzie musia³ ich zobaczyæ. Podstaw¹ do budowy archi-
tektury interfejsów s¹, jak ju¿ wspomniano testy u¿y-
tecznoœci prowadzone z udzia³em przedstawicieli
grup odbiorców koñcowych.

Interfejsy u¿ytkownika wg G. Marchioniego sk³ada-
j¹ siê z dwóch komponentów: koncepcyjnego i fizycz-
nego (Rys. nr 1). Z jednej strony reprezentuj¹ wiedzê,
z drugiej zaœ s¹ narzêdziem, zbiorem zasad i mecha-

nizmów dostêpu i manipulacji. Warstwa fizyczna IU
sk³ada siê z obiektów wspieraj¹cych wejœcie i wyjœcie,
a tym samym kontrolê interakcji. Dziêki warstwie fi-
zycznej daje siê zauwa¿yæ, jak wielki postêp dokona³
siê w tej dziedzinie – od wiersza poleceñ i komend
wpisywanych z klawiatury do ekranu z interaktywny-
mi obiektami graficznymi. Interfejs u¿ytkownika de-
terminuje ³atwoœæ – lub trudnoœæ – pos³ugiwania siê
danym programem. Mo¿e byæ umieszczony lokalnie
na komputerze u¿ytkownika, a tak¿e poœredniczyæ po-
miêdzy u¿ytkownikiem a wieloma systemami infor-
macyjno-wyszukiwawczymi, np. multiwyszukiwarki.

Inne podejœcie do analizy interfejsów zapropono-
wali P. Ingwersen i K. Jarvelin. Wyodrêbnili oni trzy
wymiary interfejsu, bêd¹ce równie¿ podstaw¹ do ich
badania, tj.: obiekty prezentacji, oferowane funkcjo-
nalnoœci oraz wykorzystane technologie interakcji
cz³owiek-komputer (HCI).

Chc¹c uzyskaæ przyjazne dla u¿ytkownika narzê-
dzie do komunikacji z komputerem projektanci stosu-
j¹ siê do wielu regu³ u¿ytecznoœci i funkcjonalnoœci
(ang. usability), wœród nich wskazaæ mo¿na, m.in.:
heurystyki Jakoba Nielsena lub tzw. Osiem z³otych za-
sad wg B. Shneidermana, s¹ to:

1. D¹¿enie do spójnoœci.
2. Zaspokojenie wszechstronnej u¿ytecznoœci.
3. Oferowanie sprzê¿enia zwrotnego.
4. Projektowanie dialogów.
5. Unikanie b³êdów.
6. Umo¿liwienie ³atwego odwrócenia dzia³añ.
7. Wsparcie wewnêtrznego poczucia kontroli.
8. Zmniejszenia obci¹¿enia pamiêci krótkotrwa³ej.
Analizuj¹c AI interfejsu u¿ytkownika pamiêtaæ na-

le¿y, i¿ nie opisuje ona jedynie zewnêtrznej (wizualnej)
formy jakiegoœ programu widzianej na ekranie przez
u¿ytkownika. Ale obejmuje tak¿e procesy zachodz¹ce
po wybraniu okreœlonej funkcji. Innymi s³owy rozpa-
truj¹c interfejs z punktu widzenia architektury infor-
macji nie mo¿na pomin¹æ zjawisk zachodz¹cych
w wyniku okreœlonego dzia³ania u¿ytkownika i me-
chanizmów, które „pod powierzchni¹” ekranu wyko-
nuj¹ dzia³ania niewidoczne dla szukaj¹cego.

Pos³ugiwanie siê interfejsami przypomina dialog z
komputerem, podczas którego u¿ytkownik „wypowia-
da siê” u¿ywaj¹c systemu nawigacji lub wyszukiwarki.
Funkcjonowanie AI IU polega m.in. na udostêpnianiu
lub wy³¹czaniu okreœlonych opcji w odpowiedzi na
konkretne zachowania u¿ytkownika i reakcji systemu,
który powinien zapewniæ optymalne wykonanie okre-
œlonego dzia³ania z danego poziomu interakcji.
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Rys. 1. Elementy systemu wyszukiwania
wg G. Marchioniniego (s. 39)



3. Rola IU w poszukiwaniu informacji

Interfejs ma zasadniczy wp³yw na strategiê wyszu-
kiwania informacji. Dlatego omawiaj¹c problematykê
IU nie sposób nie wspomnieæ o tym istotnym aspekcie.
Zagadnienie to równie¿ posiada obszern¹ literaturê –
na potrzeby dalszych rozwa¿añ warto przytoczyæ wy-
brane przyk³ady modeli strategii poszukiwania infor-
macji, w których interakcja z komputerem poprzez
interfejs zosta³a mniej lub bardziej wyraziœcie zaak-
centowana.

Jednym z przyk³adów koncepcji przebiegu wyszu-
kiwania informacji jest opisana w sposób metaforycz-
ny tzw. technika „zbierania jagód”. Opracowana przez
Marciê Bates oddaje dynamiczny charakter poszuki-
wania informacji przedstawiaj¹c j¹ jako wyprawê lub
konwersacjê, która pozwala u¿ytkownikowi zrozu-

mieæ, jakie jest prawid³owe zapytanie, które powinien
zadaæ, aby zaspokoiæ potrzebê informacyjn¹. Akcentu-
je równie¿ zmiany potrzeby u¿ytkownika podczas
uczenia siê na podstawie napotkanych informacji
(Rys. 2).

Innym przyk³adem modelu interakcji jest tzw. piê-
cioetapowe dzia³anie u¿ytkownika poszukuj¹cego in-
formacjê (ang.: The five steps of action), obejmuje ono:

• Formu³owanie – wyra¿anie potrzeby wyszuki-
wania

• Zainicjowanie dzia³ania
• Przegl¹d rezultatów
• Udoskonalanie
• U¿ycie.
Nieco szerzej proces wyszukiwania informacji

przedstawili G. Marchioni i R. White. Ich model obej-
muje nastêpuj¹ce etapy:

• Rozpoznawanie potrzeby informacyjnej,
• Zaakceptowanie wyzwania do podjêcia dzia³añ

w celu zaspokojenia potrzeby,
• Formu³owanie problemu,
• Wyra¿anie potrzeby informacyjnej,
• Badanie wyników,
• Przeformu³owanie problemu,
• Wykorzystywanie wyników.
Istotna rola IU w procesie poszukiwania informacji

oraz interakcji cz³owieka z komputerem polega na ob-
s³ugiwaniu dwóch kana³ów komunikacji, tj. z u¿yt-
kownikiem i aplikacj¹. M. Próchnicka okreœli³a te rela-
cje jako dialog zewnêtrzny i wewnêtrzny. Relacjê miê-
dzy u¿ytkownikiem, interfejsem (poœrednikiem) i sys-
temem wyszukiwawczym przedstawiono na rysunku
nr 3. Podobnie architekturê IU przedstawi³ G. Mar-
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Rys. 2. Szkic przedstawiaj¹cy technikê zbierania jagód
wg Marcii Bates

Rys. 3. Model relacji interfejsu u¿ytkownika i zasobów SIW (Próchnicka, 2004, s. 45)



chioni wyró¿niaj¹c elementy, którymi manipuluje
u¿ytkownik oraz elementy, którymi manipuluje inter-
fejs w systemie.

Czynnikami wp³ywaj¹cymi na sposób pos³ugiwa-
nia siê interfejsami, a zatem i ca³ym systemem infor-
macyjnym, s¹ cele, jakie chc¹ zrealizowaæ u¿ytkowni-
cy szukaj¹cy, takie jak: znalezienie obiektów nawi¹zu-
j¹cych do kryteriów wyszukiwawczych; identyfikacja
obiektu bêd¹ca potwierdzeniem, ¿e odnaleziona infor-
macja jest t¹ poszukiwan¹; selekcja obiektu – odpo-
wiednia do potrzeb u¿ytkownika oraz uzyskanie dos-
têpu do opisanego przedmiotu.

Badania nad SIW wykazuj¹, ¿e interfejsy œrodo-
wisk informacyjnych, o których tu mowa czêsto nie s¹
u¿yteczne, niekiedy wrêcz utrudniaj¹ odnalezienie
dokumentu – s¹ niefunkcjonalne i skomplikowane
w obs³udze.

Funkcjonalnoœæ katalogów elektronicznych zaim-
plementowanych przez znaczn¹ liczbê polskich biblio-
tek akademickich jest nierówna, jednak, podobnie jak
wiêkszoœæ baz danych, realizuje model doœwiadczeñ
u¿ytkownika zwany from discovery to delivery (od od-
krycia do dostawy). W niektórych przypadkach (w
systemach Prolib, Aleph, Horizon, VTLS) – w zale¿-
noœci od trybu wyszukiwania – dotarcie do szczegó³o-
wego opisu ksi¹¿ki wymaga „przejœcia” przez indeks
lub spis tzw. wariantów wyra¿enia wyszukiwawczego.
Dzieje siê tak m.in. za spraw¹ nielogicznej lokalizacji
odnoœników kieruj¹cych do g³ównego celu, czyli
pe³nego opisu. Podczas obserwacji u¿ytkowników
zauwa¿ono, ¿e znaczna czêœæ szukaj¹cych zamiast

w link Poka¿ egzemplarze, klika³a w tytu³ publikacji,
który przenosi³ u¿ytkowników do indeksu tytu³owego
(Rys. nr 3), podczas gdy intencj¹ szukaj¹cego by³o do-
tarcie do strony z pe³nym opisem ksi¹¿ki. Jest to spora
niedogodnoœæ wyd³u¿aj¹ca czas dotarcia do informacji
i mog¹ca zaskoczyæ u¿ytkownika przyzwyczajonego
do bezpoœredniego dostêpu ze strony wynikowej. Ta-
kie zjawisko zaobserwowano podczas poszukiwania
informacji w e-katalogach systemów wczeœniej wy-
mienionych. Zjawisko to mo¿e byæ równie¿ efektem
stosowania przestarza³ego interfejsu, prawdopodobnie
nietestowanego przez u¿ytkowników przed wdro¿e-
niem. Aktualizacja systemu katalogowego jest czêsto
bardzo kosztowna, wielu bibliotek zwyczajnie na ni¹
nie staæ. Przyk³adem funkcjonalnego rozwi¹zania
szybkiego dotarcia do odszukanej pozycji s¹ m.in.
ksiêgarnie internetowe (PWN, Merlin, Gandalf itp.),
dostêp do pe³nego opisu ksi¹¿ki nastêpuje najdalej
w trzecim kroku (klikniêciu).

Do scharakteryzowania architektury informacji
interfejsów postanowiono podzieliæ je na trzy typy:

• Formularz wyszukiwawczy;
• Strona wynikowa
• Strona z obiektem (produktem).
Uzasadnieniem dla takiego wyboru by³y wyniki ob-

serwacji zachowañ informacyjnych – te trzy rodzaje
stron u¿ytkownik wykorzystywali najczêœciej podczas
poszukiwania informacji w elektronicznym katalogu,
co przedstawiono w postaci modelu na rys. 4. Powy¿-
sze typy stron odzwierciedlaj¹ równie¿ zasadê: Naj-
pierw przegl¹d, nastêpnie zoom i filtrowanie, potem
szczegó³y na ¿yczenie (ang. Overview first, zoom and
filter, then details on demand) zwana równie¿ przez
projektantów mantr¹ wizualizowania wyszukiwania
informacji.

Analizê porównawcz¹ IU pod k¹tem innowacji
przeprowadzono w oparciu o layout, kszta³t i rozmiar
elementów, szatê zewnêtrzn¹ (kolorystyka, kontrast,
czytelnoœæ komunikatów itp.) oraz mechanizmy inno-
wacyjne – w sposób nietypowy u³atwiaj¹ce wykonanie
zadania lub oferuj¹ce nowe us³ugi.

4. Interfejsy systemów
informacyjno-wyszukiwawczych

Cechami wspólnymi omawianej grupy œrodowisk
informacyjnych (zwanych równie¿ systemami infor-
macji dokumentacyjnej) s¹: bazodanowa architektura,
jednolita struktura zasobów (opisy ksi¹¿ek, wydaw-
nictw ci¹g³ych, dokumentów graficznych, dŸwiêko-
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Rys. 4. Przyk³adowy scenariusz wyszukiwania realizowany
na przyk³adzie systemu VTLS Virtua – cztery klikniêcia

zamiast trzech



wych itp.) oraz przeznaczenie do dzia³alnoœci informa-
cyjnej i naukowej. W grupie SIW omówionych w tym
artykule znalaz³y siê: katalogi online (np. Virtua, Hori-
zon, Prolib, Aleph), biblioteki cyfrowe (Europeana,
dLibra) i bazy danych (iG Library, Proquest).

Celem wprowadzenia innowacji w przypadku SIW
jest u³atwianie u¿ytkownikom osi¹gania celów, jakie
sobie wyznaczaj¹. W raporcie OCLC poœwiêconym ba-
daniom funkcjonalnoœci katalogów elektronicznych,
u¿ytkownicy za ich najwa¿niejsze cechy uznali:
— Bezpoœrednie linki do treœci online (tekstów, me-

diów itp.),
— Podpowiedzi w ocenie zawartoœci (abstrakty, spisy

treœci),
— Relewantne wyniki wyszukiwania,
— Informacje o dostêpnoœci obiektu (miejsce prze-

chowywania, sposób udostêpnienia),
— Proste wyszukiwanie z opcj¹ przewodnika wyszu-

kiwania zaawansowanego.
W rozdziale tym omówiono cechy wspólne przyjêtych
grup interfejsów z uwzglêdnieniem powy¿szych kryte-
riów, a nastêpnie przedstawiono wybrane innowacje
zaimplementowane w sieci.

4.1. Formularz wyszukiwawczy

Ta grupa interfejsów dzieli siê na: formularze wy-
szukiwawcze (proste i zaawansowane) s³u¿¹ce do for-
mu³owania zapytañ oraz strony z nawigacj¹ umo¿li-
wiaj¹ce przegl¹danie wg tematów. Na tej podstawie
wyró¿nia siê dwa style interakcji: wype³nianie formu-
larzy oraz wybór z menu. Formularze wyszukiwawcze
zawieraj¹ pola has³owe i przycisk uruchamiaj¹cy wy-
szukiwanie. Istniej¹ równie¿ interfejsy ³¹cz¹ce te dwie
techniki wyszukiwania informacji, tj. formu³owanie
zapytañ oraz nawigowanie. Podejœcie to jest przyk³a-
dem dopasowania interfejsu do wymagañ u¿ytkowni-
ków, zrealizowane zosta³o nie tylko w bazie Proquest,
ale równie¿ Elsevier i Bibliotece Kongresu. O atrakcyj-
noœci takiego rozwi¹zania mo¿e œwiadczyæ równie¿
fakt udostepnienia jednej z dwóch technik wyszuki-
wania w ksiêgarniach online: Gandalf, Empik, Merlin
czy PWN.

Interfejs wyszukiwawczy jest formularzem zawiera-
j¹cym kilka powszechnie rozpoznawalnych elementów:

• Pole has³owe
• Przycisk „Szukaj”
• Rozwijana lista indeksów
• Link do zaawansowanego formularza wyszuki-

wania

• Pomoc / instrukcje wyszukiwania.
Interfejsy formularzy wyszukiwawczych baz da-

nych i OPAC-ów ró¿ni¹ siê od siebie. Jedn¹ z podsta-
wowych cech odró¿niaj¹cych jest cel u¿ycia wyszuka-
nych dokumentów – poprzez katalog u¿ytkownicy
przewa¿nie chc¹ wypo¿yczyæ dan¹ publikacjê (o ile
jest dostêpna), baza danych kieruje zaœ do pe³nej wer-
sji wyszukanego dokumentu. Ró¿nice dostrzec mo¿na
równie¿ w szacie graficznej, która w przypadku kata-
logów nie zawsze jest czytelna i atrakcyjna oraz w licz-
bie elementów na ekranie – mo¿e byæ ograniczona do
podstawowych narzêdzi, którymi pos³uguj¹ siê u¿yt-
kownicy (Proquest) lub obejmowaæ nawet osiem ekra-
nów opcji i filtrów, jak w przypadku Ebsco.

4.1.1. Innowacje
U¿yteczn¹ funkcj¹ w tych interfejsach jest miêdzy

innymi dodanie do wyszukiwarki systemu nawigacji
w postaci tzw. siatki równorzêdnych elementów (Pro-
quest) oraz mechanizm uzupe³niania wyra¿eñ (iGLib-
rary, dLibra). Pierwsza z wymienionych funkcji umo-
¿liwia poszukiwanie dwoma metodami: zapytañ i na-
wigowania. Druga z funkcji zwan¹ te¿ autouzupe³nia-
niem jest ju¿ dobrze znana internautom – Google
wprowadzi³ j¹ ju¿ kilka lat temu. W niektórych formu-
larzach wyszukiwawczych pojawia siê równie¿ okre-
œlenie „wyszukiwanie szybkie” (NUKAT) zamiast nie-
jednoznacznego okreœlenia „wyszukiwanie proste”,
które nadal jest czêœciej spotykan¹ etykiet¹ na ozna-
czenie interfejsu z jednym polem has³owym. Za inno-
wacyjny mo¿na te¿ uznaæ formularz wyszukiwawczy z
pojedynczym polem has³owym, w którym szybko
wprowadza siê zapytanie, w przeciwieñstwie do d³u-
giego formularza zawieraj¹cego du¿¹ liczbê pól do wy-
pe³nienia. Najlepszym przyk³adem jest prostota inter-
fejsu wyszukiwarki Google.

4.2. Interfejsy stron wynikowych

Zadaniem strony wynikowej (ang. search engine re-
sult page – SERP) jest prezentacja rezultatów wyszuki-
wania oraz u³atwienie u¿ytkownikowi wyboru jednego
lub kilku z nich. Strony wynikowe SIW ró¿ni¹ siê od
klasycznych, oferowanych przez Google, Bing lub
AltaVistê. Podstawow¹ ró¿nic¹ jest struktura opisów
poszczególnych obiektów wskazanych jako relewant-
ne do zapytania – tzw. trafieñ lub hitów. Struktura hitu
wyszukiwarki internetowej sk³ada siê m.in. z linku do
strony – najczêœciej jest nim tytu³ strony WWW – oraz
fragmentów tekstów, w których znajduj¹ siê u¿yte
przez u¿ytkownika wyra¿enia.
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W strukturze SERP wydzieliæ mo¿na cztery katego-
rie elementów podzielonych wg ich przeznaczenia:

• Elementy wejœcia (pole has³owe, mechanizm
autopodpowiedzi, przycisk „Szukaj”),

• Funkcje informacyjne: liczba znalezionych po-
zycji, wsparcie poprawnoœci pisowni

• „Czy chodzi³o ci o…”, autokorekta, lista wyni-
ków (podlinkowane tytu³y, podgl¹d strony po
najechaniu myszk¹, „podobne wyszukiwania”,
linki sponsorowane.

• Funkcje kontrolne: nawigacja fasetowa, menu
narzêdzi wyszukiwania, nawigacja stronicowa,
opcje wyszukiwania zaawansowanego, pomoc.

• Funkcje personalizacji: ustawienia profilu, po-
wiadomienia itp.

W przypadku katalogów online, bibliotek cyfrowych
oraz pe³notekstowych baz danych, wynikiem s¹ skróco-
ne opisy bibliograficzne publikacji dodatkowo zawiera-
j¹cych w zale¿noœci od rodzaju systemu: sygnatury bib-
lioteczne, abstrakt, link do pe³nego tekstu itp.

Najczêœciej stosowanymi elementami layoutu stron
wynikowych SIW s¹:

• Liczba odnalezionych pozycji,
• Powtórzone wyra¿enie wyszukiwawcze,
• Nawigacja stronicowa (Nastêpna strona, Po-

przednia strona),
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Rys. 5. Fragment strony wynikowej w katalogu Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie



• Trafienia czyli rekordy – spis wyszukanych po-
zycji w postaci jednolitej struktury; autor, tytu³,
wydawca, rok wydania, has³a przedmiotowe
itp.,

• Funkcje sortowania i filtrowania wyników, np.
rosn¹co – malej¹co, wg has³a g³ównego, tytu³u,
sygnatury itp.,

• Pole has³owe do ponownego prowadzenia wyra-
¿enia wyszukiwawczego.

O ile w przypadku stron wynikowych wyszukiwa-
rek internetowych istnieje pewien standard zarówno
dla struktury rezultatów, jak i jej wygl¹du, to w przy-
padku SIW, a szczególnie OPAC-ów sposobów wy-
œwietlania rezultatów jest prawdopodobnie tyle, ile ty-
pów systemów. Mo¿na wrêcz stwierdziæ, i¿ nie istnieje
¿adna konwencja, tak w przypadku zawartoœci treœcio-
wej poszczególnych rezultatów, jak i ich wizualizacji.
U¿ytkownik przyzwyczajony do jednego SIW, w przy-
padku gdy skorzysta z innego, konkurencyjnego syste-
mu – bêdzie musia³ poznawaæ go od pocz¹tku.

4.2.1. Innowacje
Wœród nowych funkcjonalnoœci zastosowanych w

ostatnich latach na stronach wynikowych znajduj¹ siê
filtry lub inaczej fasety pozwalaj¹ce zawêziæ zakres i
zasiêg przeszukiwanych zasobów. Wyszukiwarka fase-
towa to mechanizm pozwalaj¹cy stopniowo, metod¹
kolejnych kroków, zawê¿aæ zbiór odpowiedzi do tych,
które najbardziej pasuj¹ do jego potrzeb, poprzez
wskazywanie konkretnych cech. W rodzimych syste-
mach bibliotecznych jest ono rzadkie m.in. ze wzglêdu
na bardzo wysokie koszty implementacji. Wœród pols-
kich bibliotek posiadaj¹cych ten mechanizm znajduj¹
siê, m.in. biblioteki politechnik: warszawskiej i gliwic-
kiej (oprogramowanie Summon). Funkcjonowanie
wyszukiwania fasetowego mo¿na poznaæ w praktyce

przeszukuj¹c katalogi zagranicznych bibliotek, m.in.:
TRNL Search, Bibliotekê Narodow¹ Walii, Bibliotekê
Uniwersyteck¹ w Wiedniu oraz bazy danych: Pro-
quest, Ebsco, Scopus.

Inn¹ ciekaw¹ formê prezentacji wyników oferuje
iG Library – baza ksi¹¿ek elektronicznych. Wizualiza-
cjê nazwano foam tree (piankowe drzewo), tematy
zbli¿one do trafieñ zosta³y przedstawione w postaci
sektorów proporcjonalnie obrazuj¹cych wielkoœæ da-
nego zbioru wyszukiwawczego, umo¿liwiaj¹c równo-
czeœnie zawê¿enie obszaru poszukiwañ poprzez wska-
zanie konkretnego tematu (oczka pianki). Oprócz try-
bu foam tree baza ta oferuje równie¿ przegl¹danie te-
matów podobnych w trybie circle (wizualizacja w pos-
taci okrêgu) oraz text tree (drzewo tematów).

Coraz czêœciej interfejsy zawieraj¹ równie¿ elemen-
ty wspó³pracuj¹ce z serwisami spo³ecznoœciowymi,
m.in. „Lubiê to” (Politechnika Gliwice), link do profilu
na Facebooku, dodawanie do Del.icio.us (TRNL
Search).

Atrakcyjny graficznie model prezentacji terminów
powi¹zanych z sesj¹ wyszukiwawcz¹ oferuje OPAC
Biblioteki Narodowej Walii. Dziêki zaimplementowa-
niu tzw. wtyczki Aqua Browser otrzymujemy wizuali-
zacjê pokrewnych terminów w postaci chmury s³ów
(words cloud). Wyœwietla siê ona w lewym panelu
wraz z list¹ rekordów i dzia³a podobnie do omówione-
go wczeœniej wyszukiwania fasetowego, tzn. po wska-
zaniu wyra¿enia z chmury otrzymujemy listê trafieñ
odpowiadaj¹cych temu kryterium.

Ciekaw¹ innowacjê oferuje baza danych Proquest,
która u³atwia poszukiwanie informacji dodaj¹c auto-
matycznie tzw. sugerowane tematy, dziêki czemu u¿yt-
kownik mo¿e zweryfikowaæ has³a, którymi siê pos³ugi-
wa³ i wybraæ inne – byæ mo¿e lepiej odzwierciedlaj¹ce
potrzebê informacyjn¹ (rys. 6).
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Rys. 6. Okienko z sugerowanymi tematami w bazie danych Proquest



4.3. Strony produktów

Podczas przegl¹dania wyników wyszukiwania
u¿ytkownik mo¿e dokonaæ wyboru interesuj¹cej go
pozycji. Po jej wybraniu klikniêciem system w odpo-
wiedzi wyœwietla informacje szczegó³owe dok³adniej
charakteryzuj¹ce wyszukany obiekt. Z regu³y informa-
cje te znajduj¹ siê na oddzielnej podstronie, która dla
niniejszych rozwa¿añ nazwana zosta³a stron¹ obiektu,
w nawi¹zaniu dla funkcjonuj¹cej w œrodowisku pro-
jektantów nazwy strona produktu. Strona produktu
jest prezentacj¹ szczegó³owych cech danego przed-
miotu stosowana zwykle w serwisach komercyjnych
zawiera przede wszystkim: zdjêcia obiektu, opis, infor-
macje o dostêpnoœci i dostawie, dalsze szczegó³y, linki
do produktów powi¹zanych. Przedstawiana wg jedno-
litej struktury i layoutu w obrêbie danego serwisu
(Rys. 7).

Strona obiektu w SIW najczêœciej zawiera:
— pe³ny opis bibliograficzny wraz z jego wariantami

(format MARC, widok karty katalogowej itp.),
— nawigacjê do hase³ indeksowanych,
— liczba i dostêpnoœæ egzemplarzy,
— opcjê zmiany podgl¹du
— funkcje eksportu opisu bibliograficznego do innego

formatu tekstowego.

Innowacje

Najwiêcej nowych funkcjonalnoœci w omawianym
rodzaju interfejsu zwi¹zanych jest z tzw. us³ugami
Web 2.0. S¹ to m.in. mechanizmy umo¿liwiaj¹ce tago-
wanie, komentowanie oraz rekomendacjê i wspó³dzie-
lenie siê w serwisach spo³ecznoœciowych informacj¹
na temat przegl¹danych dokumentów.

Strona z artyku³em w bazie danych zawiera tak¿e
odnoœniki do innych artyku³ów o podobnej tematyce
(np. w bazie Proquest). Tworz¹c tym samym system
nawigacji kontekstowej, której wêz³y tworz¹ publika-
cje powi¹zane treœciowo lub za pomoc¹ cech formal-
nych.

W SIW zaprojektowanych wg zasad funkcjonal-
noœci strona z opisem obiektu nawi¹zuje uk³adem do
stron produktów stosowanych w sklepach interneto-
wego oferuj¹c wsparcie dla ró¿nych dzia³añ u¿ytkow-
ników, np. wyœwietlenie produktów tzw. „podobnych”.
Przyk³adem funkcjonalnego interfejsu takiej strony
jest katalog TRNL Search. Strona prezentuj¹ca ksi¹¿-
kê oprócz opisu bibliograficznego zawiera fotografiê
ok³adki, streszczenie, lokalizacjê w bibliotece, tematy,
spis treœci oraz tzw. widgety wspó³dzielenia – funkcje
informowania swoich znajomych o ksi¹¿ce przegl¹da-
nej za pomoc¹ serwisów spo³ecznoœciowych.
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Rys. 7. Przyk³ad struktury opisu publikacji w Katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu



5. Podsumowanie

Omówione w poprzednich rozdzia³ach przyk³ady
innowacyjnych rozwi¹zañ w wybranych interfejsach
SIW pogrupowane zosta³y w trzech kategoriach: wizu-
alizacja, narzêdzia web 2.0 (w tym tak¿e serwisy spo-
³ecznoœciowe) oraz mechanizmy wsparcia (tab. 1).

Najwiêcej nowych funkcji posiada³y interfejsy stron
wynikowych oraz stron zawieraj¹cych szczegó³owe
opisy obiektów. Strony wynikowe wskazuj¹ u¿ytkow-
nikowi, czy wybrane przezeñ wyra¿enia wyszukiwaw-
cze przynios¹ mu wartoœciowe informacje i u³atwi¹
eksplorowanie zasobów. Strona obiektu jest celem po-
szukiwañ, ale jednoczeœnie rozpoczyna etap u¿ywania
i zastosowania zdobytej informacji do okreœlonych ce-
lów. Realizacjê wiêkszoœci z tych zadañ wspieraj¹
omówione tu innowacje.

Z punktu widzenia innowacyjnoœci interfejsy u¿yt-
kownika w SIW rozwijaj¹ siê wolniej w stosunku do
ich odpowiedników w e-ksiêgarniach i komercyjnych
bazach danych. U¿ytkownicy, do których zaliczaj¹ siê
równie¿ bibliotekarze, niestety nie maj¹ du¿ego wp³y-
wu na wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu i wy-
gl¹dzie systemów informacyjnych. Ponadto w tradycji
bibliotekarstwa i informacji naukowej przyjê³o siê
„dopasowywaæ” u¿ytkownika do systemu, a nie od-
wrotnie. Pos³ugiwanie siê specjalistycznymi jêzykami
informacyjno-wyszukiwawczymi wymagaj¹ posiada-
nia odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Pozosta³oœci
tradycyjnego podejœcia „najpierw technologia – potem
u¿ytkownik” funkcjonuj¹ choæby w stosowaniu w for-

mularzach wyszukiwawczych terminologii zrozumia-
³ej g³ównie dla bibliotekarzy, np. etykiety: „rekord”
(np. VTLS Virtua, Aleph, Horizon) zamiast „wynik”
lub „rezultat”, oznaczenia typów wyszukiwania (pros-
te, z³o¿one, rozproszone). Nie oznacza to, i¿ w obsza-
rze interfejsów SIW mamy do czynienia z zastojem.
Zmiany owszem, nastêpuj¹, lecz pojawiaj¹ siê d³ugo

po tym, gdy zaimplementuj¹ je takie marki jak np.
Amazon lub Biblioteka Kongresu. Przyk³adem takiego
rozci¹gniêtego w czasie adaptowania innowacyjnej
funkcjonalnoœci w OPAC-ach s¹ wspomniane ju¿ wy-
szukiwanie i nawigacja fasetowa, znane ju¿ od roku
2003.

Rozwój interfejsów u¿ytkownika trwa nieustannie,
nie wiadomo jak bêd¹ one wygl¹daæ za dwadzieœcia
lat, ale ju¿ dziœ mo¿na przewidzieæ, które z ich funkcji
bêd¹ rozwijane. Nowym trendem w tej dziedzinie jest
projektowanie skalowalnych (responsywnych) inter-
fejsów, tzn. dopasowanych zarówno do komputerów,
jak i ró¿nego rodzaju urz¹dzeñ mobilnych. Pojawi³y
siê ju¿ interfejsy sterowane g³osem (voice recognition)
m.in. w smartfonach – ich zastosowanie w systemach
informacji dokumentacyjnej jest kwesti¹ czasu. Kolej-
nym rozwijaj¹cym siê trendem s¹ interfejsy wyszuki-
wania multimediów np. obrazów, plików audio i wi-
deo. Wyszukiwanie spo³eczne to kolejny kierunek roz-
woju interfejsów, w którym tzw. „m¹droœæ t³umu” od-
grywa wiod¹c¹ rolê podczas zaspokajania potrzeby in-
formacyjnej. Omawiane w tej pracy przyk³ady doty-
czy³y formularzy dedykowanych obs³udze przez u¿yt-
kownika indywidualnego, Web 2.0 przynios³o us³ugi
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Tab. 1. Zestawienie innowacyjnych elementów preferencji u¿ytkowników i mo¿liwoœci ich zastosowania

Cecha Formularz wyszukiwarki Strona wynikowa Strona produktu

Wizualizacja
funkcjonalna etykieta, np.
„wyszukiwanie szybkie”,

jedno pole has³owe

zastosowanie metafor do
prezentacji tematów podobnych,
np. foam tree, chmura tematów

(word cloud)

miniaturki ok³adek,

miniaturka ok³adki

odnoœniki od materia³ów
powi¹zanych tematycznie

Narzêdzia
Web 2.0

Lubiê to

Google Books

Lubiê to,

Facebook,

Twitter

mo¿liwoœæ tagowania,

rekomendacja w serwisach
spo³ecznoœciowych

Wsparcie
uzupe³nianie hase³,

mo¿liwoœæ przegl¹dania
wg tematów

Linki do ksi¹¿ek/artyku³ów
o podobnej tematyce

sugerowane tematy,

mechanizm czy chodzi³o o…

wyszukiwanie fasetowe (filtry)

spis treœci,

pe³ny tekst z zaznaczonymi
wyra¿eniami wyszukiwawczymi,

podobne produkty



wymiany i wspó³dzielenia siê treœci¹, a tak¿e przyczy-
ni³o siê do powstania zjawisk spo³ecznego rankingu i
wyszukiwania wspólnego (collaborative search). Wy-
szukiwarki staj¹ siê coraz bardziej wyrafinowane, ofe-
ruj¹ mo¿liwoœæ formu³owania zapytañ w jêzyku natu-
ralnym – to zjawisko wyraŸnie wskazuje, jak wa¿ne
dla funkcjonalnoœci interfejsu s¹ testy z udzia³em
u¿ytkowników.

Omówione w niniejszej publikacji przypadki no-
woczesnych rozwi¹zañ w projektach interfejsów nie s¹
jedynymi – w sieci mo¿na znaleŸæ ich o wiele wiêcej.
Ograniczone ramy artyku³u nie pozwoli³y na dog³êbn¹
charakterystykê porównawcz¹ wybranych interfejsów
systemów informacji dokumentacyjnej. W pracy nie
omówiono równie¿ interfejsów towarzysz¹cych prze-
gl¹daniu pe³nych tekstów, temat ten autor omawia³
w innej publikacji poœwiêconej bibliotekom cyfrowym.
Badania nad interakcj¹ cz³owieka z systemami infor-
macji dokumentacyjnej nie s¹ w Polsce zbyt popular-
ne, wydaje siê, ¿e w tym obszarze jest wiele do zrobie-
nia, szczególnie, jeœli chodzi o funkcjonalnoœæ SIW, za-
chowania i doœwiadczenia u¿ytkowników koñcowych.
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Nauka o informacji (Information Science)
czy nauka o wiedzy (Knowledge Science)?

Zarz¹dzanie wiedz¹ w nauce o informacji (informatologii)

Przedstawiono kszta³towanie siê nazwy i przedmiotu nauki o informacji (informatologii)
w Polsce i na œwiecie. W zwi¹zku z rosn¹c¹ popularnoœci¹ badañ z zakresu zarz¹dzania
wiedz¹, jak te¿ jego silnych zwi¹zków z badaniami informatologicznymi, a tak¿e œwiato-
wych propozycji o redefinicji Information Science na Knowledge Science, zaproponowano
bardziej adekwatn¹ nazwê dla tej dziedziny, tzn. Nauka o informacji i wiedzy. Propozy-
cjê nale¿y traktowaæ jako kolejny g³os w dyskusji trwaj¹cej w Polsce od kilkudziesiêciu
lat.

Information Science or Knowledge Science? Knowledge management in Informa-

tion Science. The development of the name and the subject of Information Science (IS) is
described. The Polish name of IS (currently ‘informatologia’) is under discussion among
theoreticians and professionals for some decades. The new proposal “Information and
Knowledge Science (IKS)” has been proposed as the more appropriate name in compari-
son to Information Science and Knowledge Science as well.

Wprowadzenie

Inspiracj¹ do podjêcia tematu nazwy dyscypliny
wiedzy okreœlanej w jêzyku angielskim terminem
Information Science (IS), a w jêzyku polskim jako nau-
ka o informacji (informatologia, dawniej informacja
naukowa,) s¹ trzy fakty. Pierwszym jest brak jednolitej,
powszechnie u¿ywanej nazwy tej dziedziny w naszym
kraju. Nazwa „informatologia”, która zosta³a uwzglêd-
niona w ministerialnej klasyfikacji nauk w 2011 r., po-
wsta³a jeszcze w latach siedemdziesi¹tych XX w.; nie-
stety, ani wtedy, ani dzisiaj nie cieszy siê ona po-
wszechn¹ aprobat¹ œrodowiska reprezentantów IS
w Polsce. Jednak¿e dopisanie tej nazwy do bibliologii
w dziedzinie nauk humanistycznych (Rozporz¹dzenie
MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wykaz obszarów
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin nauko-
wych i artystycznych, poz. 2 „bibliologia i informatolo-
gi”) zniwelowa³o przynajmniej wczeœniejszy efekt, ja-
kim by³o przyznawanie tytu³ów doktora nauk huma-
nistycznych w zakresie bibliologii na podstawie prac
de facto z dziedziny nauki o informacji (informatolo-
gii). Po drugie odnotowaæ nale¿y zg³oszenie na arenie

miêdzynarodowej w roku 2006 propozycji nowej naz-
wy, która mog³aby zast¹piæ Information Science, tj.
Knowledge Science (nauka o wiedzy). Nowa nazwa
by³a jedn¹ z refleksji Chaima Zinsa, autora miêdzyna-
rodowych badañ poœwiêconych przedmiotowi
wspó³czesnej nauki o informacji [29]. Trzecim powo-
dem jest tak ogromny przyrost piœmiennictwa z zakre-
su okreœlanego w jêzyku angielskim terminem know-
ledge management, czyli zarz¹dzanie wiedz¹, ¿e poja-
wiaj¹ siê nawet g³osy o wy³anianiu siê odrêbnej dys-
cypliny wiedzy [5], a ostatnio nawet dowody na to, ¿e
ju¿ mamy do czynienia z now¹ dyscyplin¹ oraz ca³¹
list¹ reprezentuj¹cych j¹ czasopism naukowych, w
tym z wysokim wspó³czynnikiem Impact Factor [16,
17]. Z pewnoœci¹ zarz¹dzanie wiedz¹ stanowi g³êbokie
Ÿród³o nowych pomys³ów do badañ dla przedstawicie-
li wielu nauk, w tym tak¿e nauki o informacji. Podsta-
w¹ do podjêcia rozwa¿añ na temat nazwy dyscypliny
(nauki o informacji) s¹ œcis³e zwi¹zki pomiêdzy pojê-
ciami informacji i wiedzy oraz trudnoœci w ich rozró¿-
nieniu [25]. Poniewa¿ jednak na ogó³ przyjmuje siê, ¿e
pojêcie wiedzy ma szerszy zakres od pojêcia informa-
cji, zrozumia³e wydaj¹ siê coraz czêœciej pojawiaj¹ce
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siê na ³amach literatury z nauki o informacji pogl¹dy,
¿e zarz¹dzanie wiedz¹ jest szans¹ rozwoju tej nauki
[8, 25], która wci¹¿ walczy o odrêbne miejsce w klasy-
fikacji nauk (w sensie oddzielenia od bibliologii).

Nauka o informacji (Information Science) –
geneza nazwy

Nauka o informacji jako dyscyplina wiedzy powsta-
³a w drugiej po³owie ubieg³ego wieku i by³a œciœle
zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ praktyczn¹, tj. z prac¹ wyko-
nywan¹ jeszcze we wczeœniejszym stuleciu przez tzw.
specjalistów informacji. W roku 1953 John Farradane
stworzy³ nazwê Information scientist, opisuj¹c¹ przed-
stawiciela tej wy³aniaj¹cej siê dyscypliny, tzn. naukow-
ca bêd¹cego zarazem profesjonalist¹ informacji. Dwa
lata póŸnej, tj. w 1955 roku, Farradane wprowadzi³
termin Information Science, zaznaczaj¹c przy tym, ¿e
odnosi siê on do dyscypliny naukowej, a nie do dzia-
³alnoœci praktycznej, jak np. bibliotekoznawstwo. W li-
teraturze przedmiotu podkreœla siê, ¿e intencj¹ Farra-
dana przy wprowadzaniu obu nowych nazw by³o wy-
raŸne rozró¿nienie dzia³alnoœci profesjonalistów in-
formacji od pracy bibliotekarzy [20]. Profesjonalista
informacji (Information scientist) mia³ siê charaktery-
zowaæ proaktywn¹ postaw¹ w poszukiwaniu literatury
i prezentowaniu otrzymanych wyników. Dokonywan¹
przez profesjonalistê informacji ocenê wartoœci litera-
tury, selekcjonowanie wyników wyszukiwania, okre-
œlano jako tzw. wartoœæ dodan¹ (adding value) tej pra-
cy, np. w porównaniu z prac¹ bibliotekarza. Termin
bibliotekarz w Wielkiej Brytanii mia³ wówczas, tj.
w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, nieco nega-
tywny wydŸwiêk, co zdaniem badaczy z Loughbo-
rough University by³o aktualne jeszcze pod koniec
ubieg³ego wieku [20, s. 1154].

Information science nie jest powszechnie u¿ywan¹ na
œwiecie nazw¹ na okreœlenie nauki o informacji, chocia¿
zapewne najbardziej popularn¹. Tylko w jêzyku angiel-
skim u¿ywa siê tak¿e nazwy science information lub in-
formation sciences, tej ostatniej dla podkreœlenia inter-
i multi- dyscyplinarnego charakteru nauki (grupa nauk
o informacji). T³umaczenia nazwy w innych jêzyka ob-
cych tak¿e nie s¹ ujednolicone [23].

Jednak wiêkszy problem dotyczy okreœlenia przed-
miotu badañ i zakresu nauki o informacji (informato-
logii). Od pocz¹tku kszta³towania siê tej dyscypliny nie
wypracowano wspólnego stanowiska w tej sprawie,
sprawie zasadniczej dla ka¿dej nauki i wp³ywaj¹cej na
nazwê dyscypliny. Ró¿ne pogl¹dy na temat przedmiotu

badañ Information science g³oszone przez œwiatowych
przedstawicieli nauki o informacji, szczególnie z lat
siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wie-
ku, opisa³ na ³amach polskiej literatury przedmiotu
m.in. Jerzy Ratajewski [13]. Jak poda³ Ratajewski, H.
Wellish, jeden z ówczesnych zagranicznych badaczy,
w roku 1972, czyli po dwudziestu latach od wprowa-
dzenia nazwy, doliczy³ siê ju¿ 39 ró¿nych okreœleñ
nauki o informacji, a Eugene Garfield, pierwszy dy-
rektor Instytutu Nauki o Informacji w Filadelfii, w ro-
ku 1977 w eseju o profesjonaliœcie informacji (Essays
on an Information Scientist) przyzna³, ¿e wci¹¿ du¿y
problem sprawia mu odpowiedŸ na pytanie: „Kim Pan
jest z zawodu?” [13, s. 40].

W Polsce, podobnie jak na œwiecie, tak¿e podjêto
dyskusjê na temat „zakresu pojêcia i nazwy dla wyod-
rêbniaj¹cej siê dyscypliny naukowej, która zajmuje siê
teori¹ informacji”, nazywanej wówczas najczêœciej
„informacj¹ naukow¹” [28]. W latach 1974-1979 na
³amach czasopisma Aktualne Problemy Informacji
i Dokumentacji (APID) ukaza³o siê a¿ trzynaœcie arty-
ku³ów na temat. Oto przyk³ady zg³oszonych propozy-
cji oraz nazwiska ich autorów:
— informatologia (Maria Dembowska)
— informatoryka (Olgierd A. Wojtasiewicz)
— informologia (Krystyna Tittenbrun)
— bibliotronika (Feliks Widy-Wirski)
— informatyka (Wac³aw Przelaskowski)
— informacja naukowa (za utrzymaniem nazwy opo-

wiedzieli siê: Hanna Uniejowska, Adam Górski,
Zbigniew ¯migrodzki).

Poni¿ej wymieniono w porz¹dku chronologicznym ko-
lejne propozycje nazwy tej dyscypliny, zg³aszane przez
polskich przedstawicieli, niektóre nazwy propagowa-
no poprzez zastosowanie w tytu³ach ksi¹¿ek (przyto-
czono je w nawiasie):
— 1980 – infoscientyka (Konrad Fia³kowski)
— 1987 – wiedza o informacji naukowej (Barbara

Sordylowa)
— 1991 – informatologia (Maria Dembowska, Nauka

o informacji naukowej (informatologia). Organiza-
cja i problematyka badañ w Polsce)

— 1994 – informologia nauki (Jerzy Ratajewski, Wy-
brane problemy metodologiczne informologii nauki
(informacji naukowej))

— 1997 – wiedza o informacji i komunikacji nauko-
wej (Barbara Sordylowa, Z problematyki bibliotek
i informacji naukowej)

Dyskusja na temat nazwy nauki o informacji i jej za-
kresu nie zosta³a w Polsce zamkniêta, pomimo dopisa-
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nia we wspomnianych wczeœniej dokumentach mini-
sterialnych nazwy informatologia do nazwy bibliologii.
Warto przypomnieæ, ¿e informatologia jest swoistym
powrotem do pomys³u z lat siedemdziesi¹tych ubieg-
³ego wieku. Nie sam wiek tej nazwy jest jej wad¹, ale
nieuwzglêdnienie najnowszych trendów badawczych.
Trzeba przyznaæ, ¿e nazwa ta jest z pewnoœci¹ o wiele
lepsza, ni¿ u¿ywana dawniej „informacja naukowa”.
Pozwala na tworzenie, jak twierdzi³a ju¿ Maria Dem-
bowska, terminów pochodnych: informatolog, infor-
matologiczny, analogicznie do innych nauk – matema-
tyk, matematyczny. W¹tpliwoœci budzi jednak fakt, czy
w obliczu doniesieñ z najnowszej literatury przedmio-
tu, o których wspomniano powy¿ej (tj. 1. propozycja
Knowledge Science, 2. ogromny przyrost piœmiennic-
twa z zarz¹dzania wiedz¹), a tak¿e innych, opisanych
w dalszej czêœci tekstu, nazwa informatologia nie sta-
nie siê ograniczeniem dla rozwoju tej nauki.

Przedmiot badañ nauki o informacji –
informacja czy wiedza?

Problem nazwy dyscypliny wiedzy, jak ju¿ powie-
dziano, nie jest z pewnoœci¹ najwa¿niejszy. Kwesti¹
priorytetow¹ jest okreœlenie przedmiotu badañ. Ponie-
wa¿ szczegó³owa analiza tego zagadnienia nie jest
mo¿liwa w objêtoœciowych ramach niniejszego tekstu,
starano siê zwróciæ uwagê na wybrane ustalenia z lite-
ratury przedmiotu, a œciœlej te potwierdzaj¹ce tezê, ¿e
nauka o informacji zajmuje siê tak¿e wiedz¹, nie tylko
informacj¹. Zreszt¹ problem zasadniczy polega na od-
ró¿nieniu informacji od wiedzy, co wobec mnogoœci
definicji [23,25] jest trudne i chyba musi pozostaæ
umowne. Tak wiêc poni¿ej przedstawiono niektóre
pogl¹dy na temat przedmiotu Information Science jej
czo³owych przedstawicieli, od lat siedemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku po czasy wspó³czesne, w porz¹dku
chronologicznym.

Jednym z pierwszych badaczy, który zaj¹³ siê
kwesti¹ podstawow¹ dla poruszanych w tej pracy
rozwa¿añ, tj. wzajemnych relacji pomiêdzy pojêcia-
mi informacji i wiedzy, by³ B. C. Brookes, którego
pogl¹dy ju¿ wielokrotnie by³y prezentowane na ³a-
mach polskiej literatury przedmiotu, m.in. w pracy
J. Ratajewskiego [13]. Brooks twierdzi³, ¿e Informa-
tion Science to nauka o wzajemnym wspó³dzia³aniu
spo³ecznego systemu wiedzy i poszczególnych u¿yt-
kowników informacji. Podkreœli³, ¿e informacja i
wiedza to podstawowe kategorie nauk spo³ecznych,
podobnie jak pojêcia przestrzeni i czasu, materii i

energii w naukach przyrodniczych. Relacje pomiê-
dzy pojêciami opisa³ wzorem [2]:

[W] + I(K, U) = [W + �W]
gdzie:

W – dotychczasowa wiedza u¿ytkownika U
I (K, U) – nowa informacja w³¹czona do wiedzy U
�W – przyrost wiedzy nastêpuj¹cy dziêki informa-

cji I
Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku

wspomniany ju¿ John Farradane [4] okreœli³ naukê
o informacji (Information Science) jako naukê kogni-
tywn¹, która bada procesy myœlenia. Twierdzi³, ¿e jest
ona czêœci¹ szerszego pola badañ, tj. komunikacji,
nauczania i uczenia siê. Uwa¿a³, ¿e wiedza to proces
zachodz¹cy w umyœle, a informacja to swoisty surogat
wiedzy u¿ywany do komunikowania. W swoim obra-
zie nauki o informacji (the picture of IS) skupi³ siê na
przep³ywie informacji od nadawcy do odbiorcy. Uwz-
glêdni³ przy tym, co trzeba podkreœliæ, konwersje wie-
dzy w informacje i informacji w wiedzê, tê ostatni¹
opisywa³ te¿ jako ustrukturyzowane myœli w pamiêci
d³ugotrwa³ej. Farradane twierdzi³, ¿e dla rozwoju IS
wa¿ne s¹ m.in.: badanie zwi¹zków informacji z wiedz¹
oraz komunikacji ustnej (verbal communication).

W roku 1999 Tefko Saracevic opisa³ Information
Science jako dziedzinê badañ naukowych i dzia³alnoœ-
ci profesjonalnej zogniskowanych na problemie efek-
tywnego komunikowania wiedzy i zapisów wiedzy
miêdzy ludŸmi w kontekœcie spo³ecznych, instytucjo-
nalnych lub indywidualnych potrzeb informacyjnych
i wykorzystywania informacji. Wymieni³ trzy cechy
charakterystyczne dyscypliny, które wci¹¿ s¹ aktualne,
tj. interdyscyplinarnoœæ, immanentny zwi¹zek z tech-
nologi¹ informacyjn¹, udzia³ w transformacji wspó³-
czesnego spo³eczeñstwa w spo³eczeñstwo informacyj-
ne [15].

Chronologicznie rzecz ujmuj¹c, w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych ubieg³ego wieku rozpocz¹³ siê okres
ogromnej i wci¹¿ trwaj¹cej popularnoœci badañ w za-
kresie nazywanym knowledge management, czyli za-
rz¹dzanie wiedz¹. Najwiêcej publikacji na ten temat
powstaje w naukach o zarz¹dzaniu, niemniej tak¿e
przedstawiciele innych dyscyplin wiedzy, w tym
zwi¹zani z Information Science, od dawna w³¹czaj¹ siê
do œwiatowej dyskusji na ten temat. Szerzej na ten te-
mat autorka pisze w ksi¹¿ce [25], w tym miejscu ogra-
nicza siê tylko do kilku przyk³adów.

Na pocz¹tek warto wróciæ do owych konwersji wie-
dzy i informacji, o których Farradane pisa³ w 1980
roku [4]. Te konwersje s¹ dzisiaj przedmiotem badañ
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tak¿e na polu nauk o zarz¹dzaniu, s¹ te¿ punktem
stycznym teorii zarz¹dzania wiedz¹ i zarz¹dzania
informacj¹.

W 1998 roku ukaza³a siê publikacja Brendy Der-
vin, której nazwisko ³¹czone jest wprawdzie przede
wszystkim z naukami o komunikacji, ale tak¿e z Infor-
mation Science. Dervin twierdzi³a, ¿e jej teoria nada-
wania sensu rzeczywistoœci od samego pocz¹tku (lata
siedemdziesi¹te ubieg³ego wieku) „traktowa³a o za-
rz¹dzaniu wiedz¹, choæ pod inn¹ nazw¹” [3, s. 37].

W roku 2000 ukaza³a siê praca Birgera Hj�rlanda
poœwiêcona filozoficznym podstawom biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej (Library and Infor-
mation Science, LIS). Duñski badacz stwierdzi³, ¿e
podstawy te s¹ œciœle zwi¹zane z obszarami tworzenia
i wykorzystywania wiedzy (knowledge producing field
and knowledge utilizing field) [6, s. 502]. Wymieni³
przy tym ró¿ne rodzaje wiedzy i umiejêtnoœci potrzeb-
nych do wykonywania tzw. information work, czyli
pracy specjalisty informacji, dokumentalisty oraz bib-
liotekarza. S¹ to: wiedza kulturowa, wiedza o ró¿nych
obszarach komunikowania (muzyka, prawo, medycy-
na), wiedza o filozofii i socjologii nauki, wiedza ekono-
miczna i administracyjna, wiedza o Ÿród³ach informa-
cji (bazy danych, Internet), wiedza o technologii infor-
macyjnej, umiejêtnoœci jêzykowe i komunikacyjne itd.

Z polskich przedstawicieli nauki o informacji
autorka chcia³aby powtórnie [23] przytoczyæ pogl¹dy
Barbary Sordylowej [18]. Jak wspomniano wy¿ej, Sor-
dylowa w roku 1997 zaproponowa³a alternatywn¹
nazwê w stosunku do „informacji naukowej” („wiedza
o informacji i komunikacji naukowej”), która z dzisiej-
szego punktu widzenia, tj. rozwa¿añ o relacjach po-
miêdzy pojêciami informacji i wiedzy, nie jest ju¿ od-
powiednia, niemniej jej definicje komunikacji nauko-
wej oraz wyprowadzone na ich podstawie definicje
informacji naukowej wpisuj¹ siê w prowadzone tu roz-
wa¿ania. Przypominaj¹c, termin komunikacja nauko-
wa ma zdaniem Sordylowej trzy znaczenia:
1) jednostkowy akt przekazu informacji przez bada-

cza kana³ami formalnymi (publikacja, wyk³ad,
odczyt) lub nieformalnymi (rozmowa, korespon-
dencja);

2) infrastruktura komunikowania naukowego (ogó³
œrodków i metod);

3) dyscyplina zajmuj¹ca siê problematyk¹ naukowe-
go komunikowania;

a termin informacja naukowa nastêpuj¹ce:
1) treœci zawarte w komunikatach naukowych ró¿ne-

go rodzaju (publikacje, referaty, wypowiedzi, filmy,

wystawy itp.), czyli nowa wiedza, która zosta³a
ukszta³towana w formie nadaj¹cej siê do zakomu-
nikowania;

2) zorganizowana dzia³alnoœæ informacyjna;
3) dyscyplina naukowa (multidyscyplina) obejmu-

j¹ca teoriê, metodykê, organizacjê i historiê dzia-
³alnoœci informacyjnej [18, s. 55-57].

Z punktu widzenia prowadzonych wspó³czeœnie ba-
dañ z zakresu zarz¹dzania wiedz¹, a œciœlej miesz-
cz¹cego siê w tym pojêciu dzielenia siê wiedz¹, np. ba-
rier w dzieleniu siê wiedz¹ [22] w powy¿szych defini-
cjach podkreœliæ nale¿y wskazanie na przekaz infor-
macji w formie ustnej, o którym, jako o zaniedbywa-
nym przedmiocie badañ Information Science, pisa³
przed trzydziestoma laty wspomniany Farradane.
W najnowszej literaturze przedmiotu tak¿e zwraca siê
uwagê na znaczenie informacji ustnej w badaniach
informatologicznych [27], co szerzej omówiono w dal-
szej czêœci tekstu. Ponadto w rozwa¿aniach, czy nasza
nauka zajmuje siê informacj¹, czy wiedz¹, cenne jest
okreœlenie Sordylowej „nowa wiedza ukszta³towana w
formie nadaj¹cej siê do zakomunikowania”, co suge-
ruje ró¿ne formy: pisemn¹, graficzn¹, a tak¿e ustn¹.

Sordylowa pisa³a o informacji naukowej, a we
wspó³czesnej literaturze przedmiotu podkreœla siê te¿,
¿e okreœlenie „naukowa” w polskiej nazwie dyscypliny
(informacja nuakowa) nie oznacza, ¿e jest to jedynie
informacja o nauce i dla ludzi nauki. Katarzyna Ma-
terska zwróci³a uwagê, ¿e przedmiotem nauki o infor-
macji s¹ tak¿e: problematyka procesów, obiektów i za-
chowañ informacyjnych odnosz¹cych siê do codzien-
nego ¿ycia cz³owieka (everyday-life information seek-
ing ELIS), problem przypadkowoœci w pozyskiwaniu
informacji, zagadnienia informacji biznesowej, zdro-
wotnej, publicznej, przestrzennej oraz innych jej ro-
dzajów s³u¿¹cych rozwojowi spo³eczeñstwa poinfor-
mowanego [10]. Materska odnosz¹c siê do propozycji
Zinsa dotycz¹cej nazwy dyscypliny s³usznie zaznaczy-
³a, ¿e „przy obecnie istniej¹cych problemach z zakre-
sem i nazw¹ nauki o informacji, dodatkowe zmiany
nie wp³yn¹ na uporz¹dkowanie dyscypliny i nie uzys-
kaj¹ powszechnej akceptacji” [10, s. 31]. Dalej doda³a,
¿e jeœli informacjê traktowaæ jako zapisan¹ (utrwalo-
n¹) wiedzê, „to nauka o informacji jest i tak jednoczeœ-
nie nauk¹ o skodyfikowanej wiedzy” [10, s. 31].

Problem le¿y jednak w tym, ¿e przed nauk¹ o infor-
macji stoi wyzwanie, jakim s¹ badania wiedzy niesko-
dyfikowanej, w znaczeniu nie utrwalonej w jakiejœ
postaci (pisemnej, dŸwiêkowej), ale ukszta³towanej
(pos³uguj¹c siê terminologi¹ Sordylowej) w formie

30 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 2013 t. XXI nr 4

PROBLEMY – BADANIA – PRZEGL¥DY



nadaj¹cej siê do komunikowania. Ostatnio, jak wy¿ej
wspomniano, ukaza³a siê publikacja Deborah Turner
o tzw. informacji opartej na przekazie ustnym, co w jê-
zyku angielskim okreœla siê terminem orally-based
information [24]. Wprawdzie przekazy ustne od daw-
na s¹ przedmiotem badañ ró¿nych nauk, np. historii,
jak te¿ nauki o informacji, tu pod has³em m.in. niefor-
malnych kana³ów komunikowania [9], jednak inten-
cj¹ Turner by³o zwrócenie uwagi na koniecznoœæ objê-
cia tego zagadnienia przysz³ymi badaniami – jak
powiedzielibyœmy w Polsce – informatologicznymi.

Informacja oparta na przekazie ustnym (orally-ba-
sed information) sk³ada siê, zdaniem Turner [27] z ta-
kich form komunikacji, jak:
— rozmowy bezpoœrednie, twarz¹ w twarz (face to

face),
— rozmowy telefoniczne,
— wideokonferencje,
— kontakty mailowe, blogi, czaty itp.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e formy wymienione w ostat-
nim punkcie zawieraj¹ w sobie element pisemny, jed-
nak znacz¹co ró¿ni¹ siê od formalnej komunikacji
pisemnej (za poœrednictwem np. publikacji). Ponadto
ta forma informacji, tj. zwi¹zana z przekazem ustnym,
jest bliska pewnej formie wiedzy, tzn. okreœlanej w
naukach o zarz¹dzaniu terminem wiedzy cichej (tacit
knowledge). Ogólnie mówi¹c, pojêcie wiedzy, w odró¿-
nieniu od pojêcia informacji, zawiera w sobie pewien
nieuchwytny element, trudno poddaj¹cy siê bada-
niom, zwi¹zany nie tylko z komunikacj¹ ustn¹, ale
tak¿e inn¹, np. niewerbaln¹, jak naœladowanie, ucze-
nie siê poprzez dzia³anie. Trudno tak naprawdê roz-
ró¿niæ, czy komunikuj¹c siê, dzielimy siê informacja-
mi, czy w³asn¹ wiedz¹ – jest to kwestia umowna, za-
le¿na od przyjêtych definicji. Jednak wydaje siê, ¿e
w badaniach informatologicznych powinniœmy u¿y-
waæ okreœleñ bardziej adekwatnych do wspó³czesnych
tendencji w œwiatowej nauce. Zdaniem autorki bez-
pieczniejsze i zarazem otwieraj¹ce szersze perspekty-
wy dla naszej nauki (Information Science) ma fraza
„informacja i wiedza”. Wystêpuje ona zreszt¹ w obsza-
rach badawczych we wspó³czesnej nauce o informacji,
wyodrêbnionych przez Barbarê Sosiñsk¹-Kalatê [19]:
1. U¿ytkownicy informacji. Zachowania informacyj-

ne. U¿ytkowanie informacji. Socjologia informacji.
2. Metody organizacji i reprezentacji wiedzy.
3. Komunikacja. Zarz¹dzanie sieciami informacyjny-

mi. Wspó³praca. Transfer wiedzy.
4. Modele i metody wyszukiwania informacji.
5. Teoria informacji. Zagadnienia ogólne.

6. Projektowanie systemów informacyjnych.
7. Zarz¹dzanie informacj¹ i wiedz¹.
8. Polityka informacyjna. Prawo informacyjne.
9. Przetwarzanie informacji. Generowanie, zapisywa-

nie, archiwizowanie, dystrybucja.
10. Przetwarzanie jêzyka naturalnego. Lingwistyka

komputerowa.
11. Bibliometria. Informetria. Webometria. Nauko-

metria.
12. Biznes informacyjny. Ekonomia informacji.
13. Systemy inteligentne.
W powy¿szych kategoriach czasami u¿ywany jest ter-
min informacja, czasami wiedza, co œwiadczy o trud-
noœciach w badaniach dotycz¹cych informacji w oder-
waniu od szerszego pojêcia wiedzy. Czasami wskazuje
po prostu na popularnoœæ nowych kierunków badañ,
np. zarz¹dzania informacj¹, zarz¹dzania wiedz¹, orga-
nizowania informacji i wiedzy. Warto wspomnieæ, ¿e
w³aœnie frazê „informacja i wiedza” zastosowano tak¿e
w tytule pracy zbiorowej z serii Miscellanea Informa-
tologica Varsoviensia wydanej w 2008 roku pt. „Orga-
nizowanie œrodowiska informacji i wiedzy” [12].

Poni¿ej przedstawiono najwa¿niejsze ustalenia
z miêdzynarodowych badañ Zinsa, które by³y czêœciowo
prezentowane ju¿ na ³amach polskiej literatury przed-
miotu [10, 23], niemniej z uwagi na omawiane w tej pra-
cy kwestie, zwi¹zane z przedmiotem badañ Information
Science i z wynikaj¹c¹ z nich zmian¹ nazwy, warte s¹
przypomnienia. Z badañ tych wynika³o przede wszyst-
kim bowiem, ¿e zdaniem wiêkszoœci wspó³czesnych
przedstawicieli Information Science, to w³aœnie pojêcie
wiedzy, a nie informacji, stawiane jest w centrum zainte-
resowania reprezentantów IS [30, 31, 32].

Nauka o wiedzy (Knowledge Science)

Badania Chaima Zinsa z lat 2003-2005 to naj-
wiêksze i najwa¿niejsze badania, jakie ostatnio prze-
prowadzono w dziedzinie Information Science. Wziê³o
w nich udzia³ (zastosowano metodê delfick¹) 57 re-
prezentantów IS z 16 krajów. Byli wœród nich m.in.
(wymieniono jedynie tych, do których pogl¹dów na-
wi¹zano w dalszej czêœci tekstu): M. Buckland (Uni-
versity of Kalifornia, Berkeley, USA), B. Hjorland (Ro-
yal School of Library & Information Science Univer-
sity, Dania), W. Hersh (Oregon Health&Science Uni-
versity, USA), A. Debons (University of Pittsburgh,
USA), R. Smiraglia (Long Island University, USA).

Izraelski badacz opisa³ wyniki swoich badañ w kil-
ku publikacjach [29, 30, 31, 32]. W jednej z nich Zins
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[30] przytoczy³ dwadzieœcia osiem map obszarów ba-
dawczych IS, stworzonych przez uczestników badañ.
Ciekawy i wa¿ny jest fakt, ¿e w ponad 20 schematach
klasyfikacyjnych, jak pisa³a te¿ Materska [10, s. 30],
pojêcie wiedzy by³o g³ówn¹ kategori¹ lub podkategori¹
badanego pola.

Nic wiêc dziwnego, ¿e jedn¹ z refleksji Zinsa, opisa-
n¹ w chronologicznie pierwszej z jego publikacji [29],
by³a propozycja zmiany nazwy z Information Science
na bardziej adekwatn¹, tj. Knowledge Science, czyli
nauka o wiedzy.

Efektem jego badañ, poza ow¹ refleksj¹ o zmianie
nazwy, by³o tak¿e oko³o 130 nowych definicji danych,
informacji i wiedzy, z których najciekawsze przytoczono
w innej pracy [23]. Innym efektem by³o stworzenie szeœ-
ciu podstawowych modeli IS (Hi-tech, Technology, Cul-
ture/Society, Human World, Living World, Living & Phy-
sical Worlds), z których najpopularniejszy, tj. najliczniej
reprezentowany wœród uczestników badañ, by³ model
kulturowy. W modelu tym wyró¿niono 10 kategorii:
1. Podstawy/za³o¿enia (Foundations)
2. Zasoby (Resources)
3. Pracownicy wiedzy (Knowledge Workers)
4. Treœci (Contents)
5. Zastosowania (Applications)
6. Dzia³ania i procesy (Operations and Processes)
7. Technologie (Technologies)
8. Œrodowisko/warunki (Environments)
9. Organizacje (Organizations)
10. U¿ytkownicy (Users)
Kategoria druga, tj. zasoby (Resources) po³¹czona zos-
ta³a z kategori¹ dziesi¹t¹, czyli u¿ytkownikami (Users)
za pomoc¹ kilku pytañ, na które odpowiedzi udzielaj¹
badania z zakresu pozosta³ych kategorii (od trzeciej do
dziewi¹tej). S¹ to nastêpuj¹ce pytania:
— Kto komunikuje? (mediator – Knowledge Worker,

kat. 3)
— Co jest komunikowane ? (matter – Contents, kat. 4)
— Dlaczego to jest komunikowane? (motive – Appli-

cations, kat. 5)
— Jak to jest komunikowane? (method – Operation

and Processes, kat. 6; means – Technology, kat. 7)
— Gdzie i kiedy zachodzi proces komunikowania?

(milieu – Environment, kat. 8 i Organization, kat. 9)
Nadano im nazwy zaczynaj¹ce siê w jêzyku angiel-
skim na „m”, st¹d nazwa ca³ej tej teorii „6Ms”. Zna-
mienne dla prowadzonych tu rozwa¿añ o przedmiocie
badañ informatologicznych jest, ¿e w wymienionych
wy¿ej nazwach kategorii nie u¿yto ani terminu infor-
macja, ani wiedza, z wyj¹tkiem kategorii trzeciej, tj.

pracowników wiedzy. U¿ycie terminu informacji by³o-
by, jak mo¿na przypuszczaæ, znacznym zawê¿eniem.

Kolejnym efektem opisywanych badañ by³o oko³o
50 definicji Information Science, z których autorka
pragnie zwróciæ uwagê na cztery. M. Buckland stwier-
dzi³, ¿e IS to nauka zwi¹zana z tworzeniem, rozpo-
wszechnianiem i wykorzystywaniem wiedzy. Wyró¿ni³
jej dwa g³ówne aspekty: spo³eczny (zachowania u¿yt-
kowników) i technologiczny (systemy informacyjne).
A. Debons powiedzia³, ¿e obszar badañ IS zwi¹zany
jest z prób¹ okreœlenia praw i zasad dotycz¹cych anali-
zy, przedstawienia i oceny danych, informacji i wiedzy.
Zaznaczy³, ¿e ka¿dy organizm ludzki jest swoistym
systemem danych, informacji i wiedzy. Z kolei W.
Hersh zdefiniowa³ IS jako naukê o danych, informacji
i wiedzy oraz o ich wykorzystywaniu przez jednostki.
Natomiast R. Smiraglia doda³, ¿e jest to nauka, która
³¹czy ró¿ne obszary takie, jak zarz¹dzanie wiedz¹, bib-
liotekoznawstwo i dokumentacja [31].

Na podstawie wy¿ej przytoczonych, ale te¿ innych
wypowiedzi, Ch. Zins skonstatowa³, ¿e wspó³czesna
Information Science koncentruje siê na uniwersalnym
(obiektywnym) znaczeniu pojêæ: danych, informacji
i wiedzy. Przeciwstawi³ wiêc wiedzê uniwersaln¹ (któ-
r¹ nazwa³ te¿ intersubiektywn¹), obecn¹ w zewnêtrz-
nym œwiecie jednostki, wiedzy subiektywnej istnie-
j¹cej w jej œwiecie wewnêtrznym. Informacjê zdefinio-
wa³ jako specyficzny rodzaj wiedzy [29, s. 452]. Infor-
mation Science jest, zdaniem Zinsa, rodzajem me-
ta-wiedzy, a jej centralnym problemem badawczym
jest wiedza ludzka w ujêciu uniwersalnym. Nauka ta
bada wp³yw ró¿nych aspektów, np. kognitywnych,
spo³ecznych i technologicznych oraz innych warun-
ków na rozpowszechnianie wiedzy ludzkiej (jej prze-
p³yw od twórcy, nadawcy do odbiorcy, u¿ytkownika).

Ponadto Zins wymieni³ inne nauki, które podobnie
jak Information Science zajmuj¹ siê wiedz¹ ludzk¹
(meta-knowledge of human knowledge), a s¹ to:

— Nauka o informacji (IS)
— Filozofia wiedzy (epistemologia)
— Filozofia nauki
— Historia nauki
— Socjologia wiedzy
— Metodologia nauki
Z propozycj¹ Zinsa dotycz¹c¹ zmiany nazwy naszej

dziedziny wiedzy koresponduje inny fakt zaznaczony
na wstêpie, tj. ogromny przyrost piœmiennictwa z za-
kresu zarz¹dzania wiedz¹, który wskazuje nawet na
mo¿liwoœæ powstania w niedalekiej przysz³oœci odrêb-
nej dyscypliny.
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Zarz¹dzanie wiedz¹ (Knowledge
Management) perspektyw¹ rozwoju IS

Na wstêpie tej czêœci rozwa¿añ autorka pragnie
wspomnieæ, szerzej pisze o tym w monografii pt. „Za-
rz¹dzanie wiedz¹ i informacj¹” [25], o innych kierun-
kach badañ, które ostatnio rozwijaj¹ siê lub zaczynaj¹
siê rozwijaæ na œwiecie, tj. o zarz¹dzaniu kompetencja-
mi (competence management) oraz o zarz¹dzaniu
m¹droœci¹ (wisdom management) [14]. Problem pole-
ga na tym, ¿e oba pojêcia, tj. kompetencje, jak i m¹d-
roœæ, zawieraj¹ w sobie pojêcie wiedzy, a co za tym
idzie tak¿e informacji. Innymi s³owy s¹ uznawane za
wy¿sze w hierarchii pojêæ (rys. 1).

Trudno dzisiaj przewidzieæ, jak bêdzie wygl¹da³ za
kilka, kilkanaœcie lat, stan badañ z takich obszarów,
jak: zarz¹dzanie informacj¹, zarz¹dzanie wiedz¹, za-
rz¹dzanie m¹droœci¹, itd. Który z nich bêdzie wiod¹cy,
a które uznane zostan¹ za jego pochodne. Prawo chro-
nologii nie musi mieæ tu ¿adnego zastosowania (za-
rz¹dzanie informacj¹ jest najstarszym obszarem z wy-
mienionych, a jeszcze wczeœniej pisano o zarz¹dzaniu
danymi, data management) [23,25]. Wci¹¿ trwaj¹ spo-
ry dotycz¹ce relacji pomiêdzy pojêciami, tj. który z
dwóch obszarów: zarz¹dzanie wiedz¹, czy zarz¹dzanie
informacj¹, jest nadrzêdny, a który podrzêdny. Jedno
jest pewne nie oznaczaj¹ tego samego, zapewne uzu-
pe³niaj¹ siê i odczuwa siê potrzebê zintegrowanego
podejœcia do nich, o czym w Polsce mówi³ np. Wies³aw
Babik [1]. Propozycja zintegrowanego podejœcia do

zarz¹dzania informacj¹ i zarz¹dzania wiedz¹, opisana
we wspomnianej monografii [25] jest kolejnym dowo-
dem na u¿ytecznoœæ frazy „informacja i wiedza”.

Jak wspomniano na wstêpie niniejszego artyku³u,
jednym z powodów podjêcia problematyki przedmiotu
i nazwy wspó³czesnej nauki o informacji jest rosn¹ca
popularnoœæ pola badawczego, jakim jest obecnie za-
rz¹dzanie wiedz¹. Wydaje siê, ¿e jest to obszar zwi¹za-
ny w sposób naturalny z Information Science, do któ-
rego jednak nauka ta, przynajmniej jak do tej pory, nie-
wiele wnosi, a przynajmniej zdaniem niektórych ba-
daczy, np. Jashapary [7].

W tym miejscu autorka pragnie zwróciæ uwagê na
dwie nowe publikacje z dziedziny IS, których autorzy
odnosz¹ siê do pola badawczego, jakim jest zarz¹dza-
nie wiedz¹.

Pierwsza z tych publikacji ukaza³a siê pod koniec
2009 roku i dotyczy³a analizy terminów wykorzysty-
wane przez przedstawicieli bibliotekoznawstwa i in-
formacji naukowej (LIS – library and information
science) do opisywania problematyki zarz¹dzania wie-
dz¹ [11]. Autorzy O. Onyancha i D. Ocholla wykorzys-
tali bazê danych LISTA – Library and Information
Science and Technology Abstracts, rejestruj¹c¹ piœ-
miennictwo z ponad 500 czasopism z ca³ego œwiata.
Analizie informetrycznej (model centro-peryferyjny,
wspó³wystêpowanie s³ów) poddano piœmiennictwo z
lat: 1961-2007 (badanie przeprowadzono w po³owie
2008 roku). Jednym z efektów tej analizy by³o u³o¿e-
nie listy 100 terminów wspólnych w obu obszarach
badañ, a œciœlej u¿ywanych w literaturze z LIS i
wspó³wystêpuj¹cych trzynaœcie i wiêcej razy z termi-
nem zarz¹dzanie wiedz¹. Pierwsze czterdzieœci termi-
nów z tej listy wraz z liczb¹ wspó³wystêpowania zapre-
zentowano poni¿ej (tabela 1).

Na potrzeby swoich badañ autorzy wprowadzili
podzia³ publikacji wed³ug okresów chronologicznych,
tj. 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000 oraz
2001-2007. W pierwszych okresach wskazywano kil-
ka takich wspó³wystêpuj¹cych s³ów, czy te¿ terminów
kluczowych (core terms). W przedostatnim okresie, tj.
w czasie kiedy wprowadzono termin zarz¹dzanie wie-
dz¹, liczba ta wynios³a 26, a w ostatnim 28. Znalaz³y
siê wœród nich m.in. nastêpuj¹ce: kultura, dane, bazy
danych, digitalny, pracownicy, Internet, bibliotekarze,
organizacja, Ÿród³a, wyszukiwanie, systemy, uniwersy-
tety i in. Wizualne mapy kluczowych terminów w po-
szczególnych okresach autorka prezentowa³a na III
konferencji z cyklu „Zarz¹dzanie informacj¹ w nauce”
w grudniu 2010 roku [24]. W tym miejscu warto pod-

ISSN 1230-5529 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 33

Nauka o informacji (Information Science) czy nauka o wiedzy (Knowledge Science)?

Rys. 1. Relacje pomiêdzy pojêciami
�ród³o: opracowanie w³asne.



kreœliæ, ¿e podstawowym wnioskiem wysuniêtym
przez autorów publikacji by³o stwierdzenie, ¿e za-
rz¹dzanie wiedz¹ koncentruje siê na obszarze zwanym

w naszej dziedzinie zarz¹dzaniem zasobami informa-
cji (KM focuses on IRM) [11, s. 14]. Przytoczono przy
tym definicjê (opis autorstwa Schneymana z lat dzie-
wiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku) tego rodzaju za-
rz¹dzania, nazywanego te¿ skrótowo zarz¹dzaniem
informacj¹ (information resources management/infor-
mation management) – zarz¹dzanie (planowanie, orga-
nizowanie, operowanie i kontrola) zasobami (ludzkimi
i fizycznymi) zwi¹zane ze wsparciem systemów (roz-
wijanie, udoskonalanie) oraz serwisowaniem (prze-
twarzanie, transformowanie, dystrybucja, przechowy-
wanie i wyszukiwanie) informacji (dane, tekst, g³os,
obraz) w organizacji [11, s. 12]. W zacytowanej defini-
cji warto podkreœliæ szerokie ujêcie zagadnienia, tzn.
obejmuj¹ce nie tylko informacjê zapisan¹, czy te¿ wie-
dzê skodyfikowan¹, ale tak¿e ludzi (zasoby ludzkie)
oraz wszelkie formy informacji, tj. pisemn¹ i ustn¹.
Powtórzyæ mo¿na za Zinsem, ¿e swoist¹ form¹ infor-
macji jest w³aœnie wiedz¹ [29]. Jest to zbie¿ne z pre-
zentowan¹ w tej pracy tez¹, ¿e nauka o informacji zaj-
muj¹c siê informacj¹, poœrednio zajmowa³a siê te¿
wiedz¹, a wiêc zarz¹dzaniem wiedz¹ tak¿e.

W drugiej ze wspomnianych najnowszych publika-
cji stwierdzono wrêcz, ¿e zarz¹dzanie wiedz¹ jest na-
turaln¹ i d³ugo oczekiwan¹ perspektyw¹ rozwoju nau-
ki o informacji (KM is a natural and long-awaited de-
velopment in IS) [8, s. 416]. Celem zarz¹dzania wiedz¹
w Information Science jest usprawnienie dostêpu do
informacji i wiedzy potrzebnych w podejmowaniu de-
cyzji i rozwi¹zywaniu problemów w ¿yciu zawodowym
i prywatnym (The goal of KM in IS is basically to help
facilitate human acces to information and konwledge
for effective decision making and problem solving in
work situation as well as every day life) [8, s. 421].
Usprawnienie owego dostêpu do informacji i wiedzy
oznacza m.in. niwelowanie barier informacyjnych
[21,22], czy te¿ zgodnie z prezentowan¹ tendencj¹ ter-
minologiczn¹ – barier w dostêpie do wiedzy i informa-
cji [26].

Podsumowuj¹c, zarz¹dzanie wiedz¹ rozwija siê
naprawdê prê¿nie [16, 17], o wiele dynamiczniej, ni¿
nauka o informacji. Ta z kolei ma do tego obszaru na-
turalne prawo i ogromny potencja³ aby wnieœæ istotny
wk³ad w rozwój problematyki zarz¹dzania zarówno
informacj¹, jak i wiedz¹.

Wnioski koñcowe

Odpowiadaj¹c na pytanie zawarte w tytule niniej-
szego tekstu warto rozwa¿yæ, w œwietle powy¿szych
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Tabela 1. Terminy zwi¹zane z zarz¹dzaniem wiedz¹ stosowane w li-
teraturze z nauki o informacji

Termin (liczba u¿yæ)
1. Information resources management (555)
2. Information science (417)
3. Information technology (385)
4. Information services (200)
5. Information retrieval (170)
6. Library science (131)
7. Management information systems (124)
8. Libraries (113)
9. Management (111)

10. Information resources (100)
11. Information storage and retrieval systems (78)
12. Organisational learning (77)
13. Data mining (76)
14. Electronic data processing (76)
15. Intellectual capital (74)
16. Knowledge workers (69)
17. Associations, institutions (67)
18. Information professionals (66)
19. Corporate culture (66)
20. Business enterprises (65)
21. Industrial management (59)
22. Librarians (58)
23. Information theory (56)
24. Digital libraries (55)
25. Congresses and conventions (55)
26. Web sites (54)
27. Research (52)
28. Electronic information resources (48)
29. Decision making (45)
30. Information architecture (44)
31. Concepts (42)
32. Computer software (39)
33. Information literacy (39)
34. Organisation (38)
35. Technological innovations (37)
36. Business intelligence (35)
37. Internet (35)
38. Universities and colleges (34)
39. Computer network resources (33)
40. Documentation (33

�ród³o: opracowano na podstawie [10, s. 5-6].



ustaleñ, powszechne u¿ywanie frazy „informacja i
wiedza” w badaniach dotychczas okreœlanych mia-
nem informatologicznych. Frazy tej mo¿na by u¿yæ
tak¿e w nazwie dyscypliny, która mog³aby brzmieæ
„Nauka o informacji i wiedzy”, a w jêzyku angielskim
Information and Knowledge Science (IKS). Taka nazwa
by³aby bardziej adekwatna do rzeczywistego przed-
miotu badañ tej nauki, pomimo braku uniwersalnych
definicji zasadniczych pojêæ, jakimi s¹ informacja i
wiedza.

Po pierwsze trudne, sztuczne, a mo¿e nawet nie-
mo¿liwe, jest badanie informacji w oderwaniu od jej
kontekstu, którym jest przede wszystkim wiedza ludz-
ka, czyli wiedza u¿ytkownika informacji, nadawcy in-
formacji, odbiorcy informacji oraz poœrednika w jej
przekazywaniu. Jest to zgodne z opisanymi w tej pracy
pogl¹dami klasyków IS – Brookesa, czy Farradana. Po
drugie – wobec stale rosn¹cej popularnoœci zarz¹dza-
nia wiedz¹ – nauka o informacji nie powinna pozostaæ
obojêtna. Bior¹c pod uwagê przedstawione w tym arty-
kule dowody na to, ¿e nasza dyscyplina zajmowa³a siê
od dawna zarz¹dzaniem wiedz¹, choæ pod innym ter-
minem, tym bardziej warto rozwa¿yæ zaznaczenie na-
turalnego prawa do tego obszaru bardziej adekwatn¹
nazw¹ naszej dyscypliny. Przedstawione w tym arty-
kule pogl¹dy s¹ g³osem w dyskusji trwaj¹cej w Polsce
od kilku dziesiêcioleci, dyskusji nie tylko o nazwie
nauki o informacji, ale przede wszystkim o zmianach
jej pola badawczego (zmiany te s¹ przedmiotem obrad
wielu naszych dziedzinowych konferencji, np. Forum
INT w Zakopanem, Zarz¹dzania informacj¹ w nauce
w Katowicach, czy cyklu konferencji warszawskich pt.
Nauka o informacji w okresie zmian).

Tekst zmieniony i poprawiony 6 sierpnia 2013 r.
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Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy, WARSZAWA

TematykaTematyka
Monitorowanie zapytañ u¿ytkowników informacji wspomaga prace zwi¹zane z doskona-
leniem gromadzeniem zasobów informacyjnych oraz ich katalogowaniem w Bibliotece 
CIOP-PIB. W referacie przedstawiono wybrane przyk³ady najnowszej tematyki zapytañ 
oraz odpowiadaj¹ce im wyniki wyszukiwañ w bazach komputerowego systemu biblio-
tecznego.

Topics of information users search queries. Monitoring queries of information users 
supports work on improving the collection of information resources and their 
cataloging at the Library CIOP-PIB. This paper presents some examples of the latest 
topics and que-ries and the corresponding results of searches of computer databases the 
library system.

Wprowadzenie

Biblioteka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy –
Pañstwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) jest
bibliotek¹ specjalistyczn¹, dysponuj¹c¹ bogatym ksiê-
gozbiorem z dziedziny bezpieczeñstwa i ochrony zdro-
wia cz³owieka w œrodowisku pracy. Interdyscyplinarny
charakter zbiorów – zasoby biblioteki reprezentuj¹
niemal wszystkie dziedziny nauki, zarówno humanis-
tyczne jak i techniczne, a tak¿e obszerne zbiory o cha-
rakterze uniwersalnym – s³owniki, encyklopedie, lek-
sykony i poradniki. U¿ytkownikami zbiorów Biblioteki
s¹ pracownicy naukowi, dydaktyczni i studenci pub-
licznych i niepublicznych wy¿szych uczelni, szkó³,
pracownicy, pracodawcy oraz wszystkie osoby zainte-
resowane problematyk¹ szeroko rozumianej ochrony
pracy. Struktura zasobów Biblioteki obejmuje: ksiêgo-

zbiór „tradycyjny” (ok. 31 tys. woluminów wydaw-
nictw zwartych, ok. 250 tytu³ów czasopism polskich i
zagranicznych), a tak¿e coraz obszerniejsze zasoby
udostêpniane za poœrednictwem witryny internetowej
Biblioteki: czasopisma elektroniczne, bazy danych,
zestawienia bibliograficzne, linki i inne zasoby infor-
macyjne.

Katalog elektroniczny utrzymywany jest w biblio-
tecznym systemie komputerowym ALEPH (v.20). Bazy
systemu, odzwierciedlaj¹ce zasób Biblioteki, obejmu-
j¹: katalog g³ówny, ksi¹¿ki, czasopisma, artyku³y z cza-
sopism, prace naukowo-badawcze, sprawozdania, do-
kumenty elektroniczne, materia³y informacyjne. Kata-
log umo¿liwia te¿ dostêp do innych zasobów i baz da-
nych – tematycznych, bibliograficznych, tworzonych
przez Oœrodek Informacji i utrzymywanych w syste-
mie ALEPH.
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Stale postêpuj¹ca rozbudowa zasobów informacyj-
nych wymaga jednoczesnego doskonalenia procedur
wyszukiwawczych. Rozwój dziedziny, w szczególnoœci
identyfikacja nowych i narastaj¹cych zagro¿eñ w œro-
dowisku pracy, wynikaj¹cych z postêpu technologii
oraz przemian spo³eczno-gospodarczych, stwarza ko-
niecznoœæ dostosowywania systemów informacyjnych
do aktualnych potrzeb u¿ytkowników informacji. Ob-
serwowane w codziennej praktyce pracy bibliotekarza
zmiany wskazuj¹, ¿e coraz wiêcej uwagi nale¿y po-
œwiêcaæ u¿ytkownikom informacji i identyfikacji ich
potrzeb informacyjnych. Szczególnie wa¿na wydaje siê
w tym kontekœcie tematyka zapytañ, kierowanych do
Biblioteki, odzwierciedlaj¹ca aktualne potrzeby u¿yt-
kowników informacji dziedzinowej.

Uwarunkowania wyszukiwania informacji
w zasobach systemu

Utrzymanie na odpowiednio wysokim poziomie
dziedzinowego systemu informacji wymaga zarówno
rozbudowy zasobów, jak i sta³ego doskonalenia proce-
dur wyszukiwawczych, prowadz¹cych do zwiêkszenia
efektywnoœci wyszukiwania w systematycznie powiêk-
szaj¹cych siê zasobach. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e
podstawowym warunkiem dotarcia do poszukiwanych
zasobów jest ich uprzednie poprawne i wielowymiaro-
we opracowanie rzeczowe. Na Rys. 1 przedstawiono
strukturê rekordu bibliograficznego ksi¹¿ki w katalo-
gu elektronicznym w systemie ALEPH (przyk³ad) oraz
interfejsy dostêpu do zbiorów terminologicznych, wy-
korzystywanych do opisu rzeczowego oraz wyszukiwa-
nia dokumentów: Tezaurusa i s³ownika s³ów kluczo-
wych.

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

Pilota¿owy sonda¿ przeprowadzony wœród czytel-
ników Biblioteki (Rys. 2), dotycz¹cy m.in. sposobu wy-
szukiwania informacji, potwierdzi³ ¿e czytelnicy naj-
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Rys. 1. Struktura rekordu bibliograficznego ksi¹¿ki w katalogu
elektronicznym w systemie ALEPH (przyk³ad) oraz zbiory
terminologiczne wykorzystywane do opisu rzeczowego oraz

wyszukiwania dokumentów: Tezaurus i s³ownik s³ów kluczowych



czêœciej próbuj¹ dotrzeæ do potrzebnych materia³ów
poprzez wyszukiwanie tematyczne. Wyniki te jedno-
znacznie wskazuj¹ na szczególne znaczenie w³aœciwe-
go opisu rzeczowego dokumentów w bazach systemu.
Tylko mniej ni¿ 20% czytelników wyszukuje piœmien-
nictwo wed³ug nazwiska autora, znajomoœci konkret-
nego tytu³u publikacji lub poprzez wydawcê. Przewa-
¿aj¹ca wiêkszoœæ czytelników prowadzi wyszukiwania
poprzez wpisanie wyra¿eñ odzwierciedlaj¹cych treœæ
potrzebnych publikacji, z wykorzystaniem odpowied-
niej frazy, s³ów i hase³.

Doskonaleniu dostêpu do specjalistycznej infor-
macji za poœrednictwem Biblioteki Instytutu s³u¿¹
prace zwi¹zane z utrzymaniem Tezaurusa oraz s³ow-
nika s³ów kluczowych, stosowanych do opisu rzeczo-
wego dokumentów w bibliotecznym systemie kompu-
terowym. Warunkiem skutecznoœci Tezaurusa jest
ci¹g³a aktualizacja jego zasobów terminologicznych,
odzwierciedlaj¹cych zakres tematyczny piœmiennic-
twa z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeñstwa
pracy, a tak¿e dba³oœæ o w³aœciwy dobór deskryptorów
do opisu rzeczowego dokumentów w bazach biblio-
graficznych. Systematyczna aktualizacja s³owników:

Tezaurusa oraz kartoteki s³ów kluczowych, uwzglêd-
niaj¹cych s³ownictwo zwi¹zane z rozwojem dziedziny,
przyczynia siê do usprawniania procedur wyszukiwa-
nia w komputerowym systemie bibliotecznym.

Czytelnicy najczêœciej docieraj¹ do katalogu biblio-
tecznego za poœrednictwem strony internetowej Bib-
lioteki Instytutu (http://www.ciop.pl/395.html), lub
poprzez bezpoœrednie wejœcie do systemu: (http://
aleph.ciop.pl). Stan taki stanowi³ jednak pewne ogra-
niczenie dla potencjalnych u¿ytkowników informacji,
ze wzglêdu na koniecznoœæ znajomoœci adresu strony.
Pomimo znacznej popularnoœci Biblioteki w œrodowis-
kach u¿ytkowników zwi¹zanych z tematyk¹ bezpie-
czeñstwa pracy przypuszczaæ mo¿na, ¿e pewna liczba
osób poszukuj¹cych informacji dziedzinowej nie tra-
fia³a na strony internetowe Biblioteki CIOP-PIB. Pos-
tarano siê wiêc u³atwiæ im dostêp do zasobów Bibliote-
ki, o czym poni¿ej.

Dla tzw. „Pokolenie Google’a” podstawowym na-
rzêdziem wyszukiwania informacji s¹ wyszukiwarki
internetowe [6]. Maj¹c to na uwadze, a tak¿e w œlad za
innymi bibliotekami (m.in. Bibliotek¹ Sejmow¹),
przeprowadzono dzia³ania w³¹czaj¹ce dane z rekor-
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Rys. 2. Wyniki badania sposobu wyszukiwanie informacji („Ankieta Biblioteki”, badanie sonda¿owe, CIOP-PIB, 2013 r., n=67,
czytelnicy zewnêtrzni, spoza Instytutu)

�ród³o: Ankieta Biblioteki [4]



dów katalogu bibliotecznego do indeksów wyszuki-
warki Google [2, 3]. Dane te obejmowa³y pola opisu
formalnego, rzeczowego oraz abstrakt – je¿eli wystêpo-
wa³ w rekordzie. Pierwsze doœwiadczenia w wyszuki-
waniu rekordów katalogu za poœrednictwem wyszuki-
warki potwierdzi³y kluczowe znaczenie trafnego opisu
rzeczowego oraz poprawnie sformu³owanego abstrak-
tu. Pozwoli³y te¿ na dostrze¿enie pewnych prawid³o-
woœci. Ksi¹¿ki relatywnie nowe by³y „wypierane” na
dalsze miejsca przez bie¿¹ce oferty ksiêgarñ, a tak¿e
przez inne Ÿród³a dotycz¹ce popularnej tematyki na
przyk³ad gospodarki odpadami. Najwy¿sze pozycje
w wynikach wyszukiwania uzyskiwa³y ksi¹¿ki starsze,
a tak¿e publikacje specjalistyczne o stosunkowo w¹s-
kim zakresie tematycznym, o ile znajdowa³o to od-
zwierciedlenie w dobrze opracowanym opisie rzeczo-
wym.

Wyniki prób wyszukiwania potwierdzi³y równie¿ –
dostrzegane ju¿ wczeœniej – rozbie¿noœci pomiêdzy
s³ownictwem wystêpuj¹cym w rekordach a s³ownic-
twem wykorzystywanym przez u¿ytkowników. Wobec
tego doskonalenie opisu rzeczowego powinno tak¿e
polegaæ – w takim stopniu, w jakim to jest mo¿liwe –
na w³¹czaniu s³ownictwa u¿ywanego przez u¿ytkowni-
ków [1].

Obserwowane uwarunkowania wyszukiwania in-
formacji wskazywa³y na koniecznoœæ usystematyzo-
wania dzia³añ zwi¹zanych z monitorowaniem zapytañ
u¿ytkowników. Znajomoœæ tematyki zapytañ i sposobu
formu³owania treœci wspomagaæ powinna nie tylko
gromadzenie zbiorów adekwatne do zapotrzebowania
na informacjê dziedzinow¹, ale tak¿e dzia³ania
zwi¹zane z utrzymaniem zbiorów terminologicznych
i opracowywaniem rzeczowym dokumentów.

Monitorowanie zapytañ u¿ytkowników
informacji dziedzinowej

Jak ju¿ wczeœniej zauwa¿ono monitorowanie zapy-
tañ u¿ytkowników informacji wspomaga prace
zwi¹zane z doskonaleniem gromadzenia zasobów in-
formacyjnych oraz ich katalogowaniem w Bibliotece
CIOP-PIB. Dlatego w odpowiedzi na dostrze¿on¹ ko-
niecznoœæ analizy i usystematyzowania monitorowa-
nych zapytañ u¿ytkowników, podjêto dzia³ania, które
objê³y identyfikacjê Ÿróde³ danych w tym obszarze
oraz ich przegl¹d w kierunku wskazania najbardziej
popularnych tematów zapytañ, w szczególnoœci tych,
które odzwierciedlaj¹ nowe aspekty zagro¿eñ w œrodo-
wisku pracy.

Podstawowe Ÿród³o danych, obejmuj¹ce zapytania
kierowane do Biblioteki, stanowi¹ raporty z systemu
ALEPH, zawieraj¹ce treœæ wpisów do okienka wyszuki-
wawczego, oraz zapisy rejestruj¹ce wszystkie inne formy
kontaktów z czytelnikami: zapytañ telefonicznych, zapy-
tañ za poœrednictwem poczty elektronicznej oraz kon-
taktów bezpoœrednich. Do istniej¹cych dotychczas kana-
³ów komunikacji z czytelnikami do³¹czono kolejny –
mo¿liwoœæ zadania pytania bezpoœrednio z systemu,
z wykorzystaniem zak³adki „zapytaj/skomentuj”.

Raporty uzyskiwane z systemu ALEPH zawieraj¹
wszystkie znaki, s³owa, wyra¿enia, które wpisuje u¿yt-
kownik systemu do okienka wyszukiwawczego. Prze-
gl¹d zapisów uzyskanych w pewnym, wybranym okre-
sie, na przyk³ad kwartalnie, dostarcza szczegó³owych
informacji na temat treœci zapytañ. W ci¹gu ostatnich
trzech miesiêcy znaczna czêœæ zapytañ zarejestrowa-
nych w pilota¿owej wersji raportu z systemu ALEPH
(Rys. 3), dotyczy³a „tradycyjnych” problemów bezpie-
czeñstwa pracy, takich jak wypadki przy pracy, doku-
mentacja powypadkowa, ocena ryzyka zawodowego,
substancje niebezpieczne. W zapytaniach dostrzec
mo¿na by³o rosn¹ce zainteresowanie zagro¿eniami
psychospo³ecznymi, relatywnie czêsto pojawia³y siê
wyra¿enia stres w pracy, psychologia, psychologia za-
gro¿eñ, psychologia wypadków.

Analiza zapytañ kierowanych bezpoœrednio do bib-
liotecznego systemu komputerowego oraz zapytañ kie-
rowanych do okienka wyszukiwawczego dla ca³ej wi-
tryny Instytutu wykaza³a, ¿e w pewnym stopniu zapy-
tania kierowane do witryny Instytutu stanowi¹ uzu-
pe³nienie b¹dŸ pokrywaj¹ siê z zapytaniami kierowa-
nymi do systemu. Wœród rejestrowanych zapytañ do
witryny by³y m.in. zapytania o nanotechnologie, zagro-
¿enia biologiczne, pomieszczenia pracy, a wiêc takie,
które nie ró¿ni³y siê w zakresie tematyki od zapytañ
kierowanych do systemu ALEPH. Oczywiœcie w reje-
strze znalaz³y siê tak¿e inne pytania, powi¹zane w
wiêkszym stopniu z dzia³alnoœci¹ Instytutu, na przy-
k³ad o szkolenia, seminaria bhp, itp.

Dodatkowym walorem prowadzonych analiz by³o
potwierdzenie obecnoœci poszukiwanego przez u¿yt-
kowników piœmiennictwa w katalogu Biblioteki. Na
przyk³ad, wyniki wyszukiwania dla wyra¿enia nano-
technologie obejmowa³y ponad 150 pozycji piœmien-
nictwa, dla wyra¿enia zagro¿enia biologiczne – ponad
290 (Rys. 4). Wœród wyszukanych opracowañ znaczn¹
czêœæ stanowi³y publikacje pracowników Instytutu,
odzwierciedlaj¹ce prowadzone przez nich w tych ob-
szarach badania.
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Oba wymienione Ÿród³a danych: raporty pocho-
dz¹ce z systemu ALEPH oraz z witryny Instytutu, sta-
nowi¹ pilota¿owe wersje zapisów rejestruj¹cych zapy-
tania i wymagaj¹ dalszego doskonalenia oraz systema-
tycznych analiz. Zawieraj¹ one wszystkie „spontanicz-
ne” wpisy czytelników, a wiêc równie¿ wiele zapisów
nieprawid³owych, prób formu³owania problemu, czês-
to odzwierciedlaj¹ce brak wystarczaj¹cych umiejêt-
noœci informacyjnych u¿ytkownika, niedba³oœæ, nie-
starannoœæ zapisu wyra¿enia, które spowodowa³ praw-
dopodobny poœpiech.

Wymienionych nieprawid³owoœci nie zawiera ko-
lejne Ÿród³o danych oparte na zapytaniach rejestrowa-
nych przez bibliotekarza. S¹ one w praktyce formu³o-
wane wspólnie z czytelnikiem – na podstawie rozmo-
wy, wywiadu, dotycz¹cego na przyk³ad zakresu pracy
dyplomowej, magisterskiej lub innych prac promocyj-
nych. W roku 2013 by³y to m.in. nastêpuj¹ce zagad-
nienia:
— zagro¿enia biologiczne u pracowników s³u¿by

zdrowia,
— ocena wp³ywu zagro¿eñ psychospo³ecznych na

bezpieczeñstwo pracy nauczycieli,
— zarz¹dzanie stresem w organizacjach,

— psychologiczne aspekty wypadków przy pracy,
— dokumentacja powypadkowa,
— higiena pracy biurowej,
— substancje niebezpieczne w zu¿ytym sprzêcie elek-

trycznym i elektronicznym i ich wp³yw na cz³owie-
ka oraz œrodowisko,

— ekspozycja cz³owieka na niskie temperatury,
— zatrudnienie osób niepe³nosprawnych w Polsce i

UE.
Tematyka zapytañ czytelników w bezpoœrednich kon-
taktach z Bibliotek¹ (w czytelni), telefonicznie lub za
poœrednictwem poczty elektronicznej jest systema-
tycznie rejestrowana w formie tradycyjnych zapisów
i notatek. Kontakt z czytelnikiem umo¿liwia staranne
„wypytanie” o zakres tematyczny poszukiwanych ma-
teria³ów oraz ustalenie rzeczywistych potrzeb infor-
macyjnych u¿ytkowników. Taka procedura postêpo-
wania u³atwia wspólne – przez u¿ytkownika i bibliote-
karza – sformu³owanie poprawnego zapytania wyszu-
kiwawczego. Jej zalet¹ jest te¿ unikniêcie ¿mudnej
i czasoch³onnej „obróbki” danych, usuwaj¹cej po-
my³ki, b³êdy, tak jak to ma miejsce w przypadku ra-
portów z systemu. Stanowi¹ wiêc rzetelnie opracowa-
ny materia³, w zasadzie gotowy do analizy tematyki
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Rys. 3. Widok ekranu – przegl¹danie pilota¿owej wersji raportu z systemu ALEPH dotycz¹cego zapytañ u¿ytkowników informacji



zapytañ u¿ytkowników informacji. Takie zapisy nie
posiadaj¹ jednak cech pewnej spontanicznoœci, a u¿y-
wany jêzyk nie odzwierciedla w pe³ni s³ownictwa sto-
sowanego przez czytelników. Zapytañ. kierowanych
bezpoœrednio do bibliotekarza jest te¿ znacznie mniej,
ni¿ zapytañ kierowanych do systemu, z powodu znacz-
nej, i wci¹¿ rosn¹cej liczby u¿ytkowników systemu
komputerowego.

Identyfikacja potrzeb u¿ytkowników w zakresie te-
matyki zapytañ wspieraæ mo¿e zarówno procesy uzu-
pe³niania ksiêgozbioru, jak i tworzenie zestawieñ bib-
liografii. Jako przyk³ad wskazaæ mo¿na opracowywa-
ne w Oœrodku Informacji bibliograficzne zeszyty te-
matyczne, udostêpniane na stronie internetowej Bib-
lioteki oraz popularyzowane w wersji drukowanej w
czytelni, a tak¿e na licznych spotkaniach, konferen-
cjach i seminariach. Ich zakres tematyczny dobierany
jest m.in. na podstawie tematyki zapytañ czytelników.

Przegl¹d s³ownictwa stosowanego przez u¿ytkow-
ników informacji wspomagaæ mo¿e równie¿ prace
zwi¹zane z utrzymaniem i rozbudow¹ zbiorów termi-

nologicznych: Tezaurusa oraz s³ownika s³ów kluczo-
wych. Jako przyk³ad wskazaæ mo¿na rozbudowê zbio-
ru askryptorów, stanowi¹cych synonimy wyszukiwaw-
cze w procesach wyszukiwania informacji. Ostatnio
dokonane uzupe³nienia, w których w du¿ej mierze
wykorzystano s³ownictwo stosowane przez u¿ytkowni-
ków informacji, to m.in. wprowadzone do bazy, nastê-
puj¹ce nowe askryptory: USG (do deskryptora ultra-
sonografia), palenie papierosów (do deskryptora pale-
nie tytoniu), roboty budowlane (do deskryptora prace
budowlane). Takie uzupe³nienia askryptorów od-
zwierciedlaj¹ d¹¿enie do zbie¿noœci s³ownictwa opisu
dokumentów oraz s³ownictwa wpisywanego w okien-
ko wyszukiwawcze, przyczyniaj¹cej siê do zwiêksze-
nia efektywnoœci wyszukiwania informacji w katalogu
bibliotecznym.

Podsumowanie

Podejmowane przez Bibliotekê dzia³ania s¹ do-
piero pierwszym krokiem systematyzuj¹cym bada-
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Rys. 4. Wyniki wyszukiwania dla wyra¿enia zagro¿enia biologiczne (ponad 290 pozycji piœmiennictwa)



nia tematyki zapytañ u¿ytkowników informacji. Jak
ju¿ wykazano, monitorowanie zapytañ u¿ytkowni-
ków informacji przynosi Bibliotece CIOP-PIB wiele
korzyœci: wspomaga prace zwi¹zane z gromadze-
niem zasobów informacyjnych, w tym dobór nabyt-
ków, u³atwia proces katalogowania, wspiera prace
nad s³ownictwem, opisem rzeczowym, a tak¿e ko-
munikowanie siê z u¿ytkownikiem informacji. Jest
te¿ odpowiedzi¹ na dostrzegane zmiany postaw i
potrzeb u¿ytkowników informacji dziedzinowej
oraz zmiany w obszarze dziedziny bezpieczeñstwa
pracy, co skutkuje w³¹czaniem w obszar zaintereso-
wañ Biblioteki nowych aspektów tematyki, m.in.
w zakresie zagro¿eñ biologicznych, psychospo³ecz-
nych, zagro¿eñ zwi¹zanych z nanotechnologiami,
i tzw. zielonymi miejscami pracy.

Podjête dzia³ania, stanowi¹ce pierwsze próby sys-
tematyzuj¹ce zagadnienie, objê³y identyfikacjê Ÿróde³
danych oraz ich przegl¹d i analizê w kierunku wska-
zania najbardziej popularnych tematów zapytañ. Na
tym etapie dostrzegana jest koniecznoœæ dalszego dos-
konalenia metodyki, w tym: tworzenia i wykorzysty-
wania w d³u¿szym okresie odpowiednich raportów
z systemu, zapisów z bezpoœrednich kontaktów z u¿yt-
kownikami, w³¹czenia innych Ÿróde³ danych [5], a
tak¿e rozwa¿enia przydatnoœci metod statystycznych
przy opracowywaniu danych pochodz¹cych ze wszyst-
kich branych pod uwagê Ÿróde³.
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W artykule zaprezentowano bibliograficzn¹ bazê danych OSH-BHP. Baza jest opraco-
wana w przez Polskie Krajowe Centrum Informacji o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy
CIS, które dzia³a w ramach w Oœrodka Informacji Naukowej i Dokumentacji. Baza udo-
stêpniona zosta³a w zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH, zawiera opisy
bibliograficzny polskich dokumentów z zakresu bezpieczeñstwa w œrodowisku pracy i
wielu tematów poœrednio zwi¹zanych z t¹ problematyk¹.

OSH-BHP database as a source of information on Polish literature of safety and

health The state in 2012. The article presents a bibliographic database of OSH-BHP.
The base is developed by the International Occupational Safety and Health Information
Centre CIS, which operates within the Centre for Scientific Information and Documenta-
tion. The database was made available in an integrated library system ALEPH, contains
bibliographic descriptions of the Polish documents of safety in the work environment, and
many topics indirectly related to these issues.

Wprowadzenie

Œwiatowy rozwój ró¿norodnych form upowszech-
niania informacji wykazuje, ¿e jednym z bardzo przy-
datnych i wielofunkcyjnych Ÿróde³ informacji dla
u¿ytkowników s¹ bazy danych. Mog¹ one s³u¿yæ m.in.
do celów archiwalnych (np. dane o starych dokumen-
tach z ograniczonym dostêpem), rejestrowania stanu
posiadania (np. katalog biblioteczny, prywatny spis
p³yt z muzyk¹), jak równie¿ np. do tworzenia wyspe-
cjalizowanych zbiorów informacji o piœmiennictwie z
okreœlonej tematyki, u³atwiaj¹cych pracê specjalistów.
Ogromn¹ pomoc¹ w poszukiwaniu informacji s¹ bazy
danych udostêpniane w Internecie i obecnie praktycz-
nie nie istniej¹ biblioteki, oœrodki informacji, archiwa i
innych tego typu placówek, które nie udostêpnia³yby
informacji w formie internetowych baz danych – naj-
czêœciej o swoich zasobach.

Coraz wiêksza potrzeba pozyskania informacji
o rozwi¹zaniach opracowanych i wykorzystywanych
przez specjalistów w innych krajach, chêæ upowszech-
niania za granic¹ w³asnych osi¹gniêæ, szybkie rozsze-
rzanie siê wspó³pracy miêdzynarodowej w ka¿dej

dziedzinie wiedzy, zmusza do opracowywania Ÿróde³
informacji w takiej formie, by by³y one zrozumia³e i do
wykorzystania przez u¿ytkowników w ró¿nych kra-
jach.

Obecnie pomimo poszukiwania ró¿nych rozwi¹zañ
(np. próba upowszechnienia jêzyka esperanto) miê-
dzynarodowym jêzykiem do porozumiewania siê,
w zasadzie w ka¿dej dziedzinie wiedzy, sta³ siê jêzyk
angielski i dlatego jest on czêsto wykorzystywany do
opracowywania krajowych Ÿróde³ informacji, szczegól-
nie w krajach, których jêzyki s¹ trudne i ma³o rozpo-
wszechnione, np. jêzyki skandynawskie, holenderski.

W Polsce wiele instytucji pañstwowych i prywat-
nych opracowuje swoje witryny internetowe tak¿e w
jêzyku angielskim, ale nie ma jeszcze zbyt wielu in-
nych anglojêzycznych Ÿróde³ internetowych, w tym –
baz danych.

Jedn¹ z instytucji, które udostêpniaj¹ wiele infor-
macji tak¿e w jêzyku angielskim, jest Centralny Insty-
tut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB w Warszawie [1], prowadz¹cy zakrojon¹ na
szerok¹ skalê wspó³pracê miêdzynarodow¹. Instytut
od pocz¹tku swego istnienia (od 1950 r.) w³¹cza³ siê
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w wiele inicjatyw realizowanych we wspó³pracy miê-
dzynarodowej. Udostêpnia on wiele ze swych informa-
cji tak¿e w miêdzynarodowym jêzyku – angielskim.
Od lat opracowywany jest portal internetowy Instytutu
(www.ciop.pl) w jêzyku polskim i angielskim, obejmu-
j¹cy wiele zagadnieñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
pracy i stanowi¹cy jedno z najwa¿niejszych polskich
Ÿróde³ informacji z tej tematyki. Spoœród trzech czaso-
pism Instytutu tylko jedno z czasopism jest publiko-
wane w jêzyku angielskim – kwartalnik „International
Journal of Occupational Safety and Ergonomics” –
JOSE. Czasopisma „Bezpieczeñstwo Pracy. Nauka
i Praktyka” oraz „Podstawy i Metody Oceny Œrodowis-
ka Pracy” zawieraj¹ streszczenia artyku³ów w jêzyku
angielskim, podobnie jak niektóre inne wydawnictwa
Instytutu, np. monografia: „Bezpieczeñstwo i higiena
pracy” pod red. prof. D. Koradeckiej, dyrektora Insty-
tutu.

Baza danych OSH-BHP

Jednym z anglojêzycznych Ÿróde³ informacji
CIOP-PIB jest udostêpniana jedynie przez Internet

bibliograficzna baza danych OSH-BHP. Jest ona opra-
cowywana w ramach prac Oœrodka Informacji Nauko-
wej i Dokumentacji przez zlokalizowane w nim Pols-
kie Krajowe Centrum Informacji o Bezpieczeñstwie i
Higienie Pracy CIS. CIOP-PIB pe³ni rolê Centrum CIS
od 1960 r., a w³aœciwie ju¿ od roku 1959 r., kiedy
w³¹czy³o siê w prace sieci ju¿ w rok po jej powstaniu,
doceniaj¹c wagê tak szerokiej wspó³pracy miêdzyna-
rodowej w ramach grupy instytucji zwi¹zanych z oma-
wian¹ tematyk¹. Sieæ tê zorganizowa³o i prowadzi
utworzone w ramach Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy [2], [3] Miêdzynarodowe Centrum Informacji
CIS [4], usytuowane w ramach Dzia³u BHP (Safe-
Work) Miêdzynarodowego Biura Pracy ILO-MOP [5].
Obecnie sieæ Centrów CIS liczy ok. 150 Centrów w
ponad 110 krajach, stanowi¹c jedn¹ z najwiêkszych
sieci informacyjnych.

Jedn¹ z wa¿nych form wspó³pracy w ramach tej
sieci od zawsze stanowi³a wymiana informacji o piœ-
miennictwie ukazuj¹cym siê w uczestnicz¹cych w sie-
ci krajach. Prace nad baz¹ polskiego piœmiennictwa
podjêto w 2005 r. Obejmuje ona polskie piœmiennic-
two z zakresu bezpieczeñstwa pracy dla polskich i za-
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Rys. 1. Witryna Polskiego Krajowego Centrum CIS z odsy³aczem do anglojêzycznej bazy polskiego piœmiennictwa bhp



granicznych u¿ytkowników informacji i wspiera pro-
mocjê polskiego piœmiennictwa i treœci w nim zawar-
tych. W pierwszym okresie rozwoju bazy opisy doku-
mentów by³y oparte na analizach przygotowywanych
dla Miêdzynarodowego Centrum CIS, a obecnie s¹ one
opracowywane wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych dla tej
bazy w systemie ALEPH [6]. Baza ta udostêpniona jest
obok 8 innych baz danych Biblioteki CIOP-PIB.

Poni¿ej zamieszczono zrzut ekranu anglojêzycznej
strony g³ównej Polskiego Krajowego Centrum CIS
z odnoœnikami do bazy.

Baza OSH-BHP zosta³a opracowana w zintegrowa-
nym komputerowym systemie bibliotecznym ALEPH,
wersja 16. Od pocz¹tku 2013 r. s¹ prowadzone prace
nad prawid³owym dzia³aniem bazy w nowo wdro¿onej
w Bibliotece CIOP-PIB wersji 20 systemu ALEPH.
Kontynuowane s¹ tak¿e na bie¿¹co prace nad opraco-
wywaniem analiz dokumentacyjnych najnowszych
wydawnictw oraz rozszerzaniem zasobu bazy o nowe
rekordy, a tak¿e nad udoskonaleniem jakoœci bazy,

podnoszeniem jakoœci interfejsów w obu jêzykach do-
konuje siê te¿ weryfikacji i uzupe³nienia ju¿ istnie-
j¹cych rekordów.

Rekordy w bazie danych tworzone s¹ zgodnie z for-
matem USMARC, z mo¿liwoœci¹ definicji w³asnych
pól i podpól o sta³ej i zmiennej d³ugoœci. Baza zawiera
opisy wybranych dokumentów wydanych od roku
2000 (z niewielk¹ grup¹ pozycji wczeœniejszych) i jest
opracowywana na bie¿¹co, liczy³a na pocz¹tku 2013 r.
ponad 2160 rekordów. Obejmuje dokumenty wydane
w Polsce, przygotowane przez autorów krajowych, w
jêzyku polskim (czasem angielskim) i w zdecydowanej
wiêkszoœci dotycz¹ce problematyki krajowej. Reje-
struje ró¿nego typu dokumenty, ale przede wszystkim
ksi¹¿ki, poradniki, bibliografie, artyku³y z czasopism,
a tak¿e w mniejszym zakresie – dokumenty prawne,
raporty, dokumenty elektroniczne. Opisy dokumen-
tów obejmuj¹ zestaw pól, w których zamieszczone s¹
dane o autorach, tytu³y dokumentów w jêzyku pols-
kim i ich t³umaczenia na jêzyk angielski, dane wydaw-
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Rys. 2. Zrzut ekranowy ilustruj¹cy odnoœnik do polskiej bazy zamieszczony w bazie OSH Country Profiles



nicze [7]. Tam, gdzie jest to mo¿liwe, opis zawiera tak-
¿e odnoœnik do pe³nego tekstu dokumentu (w Polsce
wci¹¿ niewiele redakcji udostêpnia pe³ne teksty publi-
kacji). Tematykê dokumentu charakteryzuje kilka ele-
mentów: krótki abstrakt, has³a z tezaurusa i s³owa
kluczowe. Narzêdziami wspomagaj¹cymi przygotowa-
nie opisów dokumentów, a nastêpnie ich wyszukiwa-
nie s¹ tezaurus [6] oraz kartoteki hase³ wyszukiwaw-
czych. Bazie towarzyszy tak¿e wykaz s³ów kluczo-
wych, który mo¿e byæ na bie¿¹co uzupe³niany.

Baza OSH-BHP zawiera opisy bibliograficzne pols-
kich dokumentów z zakresu bezpieczeñstwa w œrodo-
wisku pracy i wielu tematów poœrednio zwi¹zanych
z t¹ problematyk¹. Obejmuje w szczególnoœci piœ-
miennictwo dotycz¹ce nastêpuj¹cych zagadnieñ: bez-
pieczeñstwo i higiena pracy, wypadki przy pracy i cho-
roby zawodowe, zagro¿enia i ryzyko zawodowe, œrodki
ochrony indywidualnej i zbiorowej, techniki bezpie-
czeñstwa, systemy zarz¹dzania bhp, prawo pracy, er-
gonomia, psychologia i socjologia pracy, medycyna,
fizjologia i higiena pracy, obci¹¿enie psychofizyczne,
zmêczenie i wypalenie zawodowe, stres, mobbing,
techniki bezpieczeñstwa, awarie przemys³owe, zagro-
¿enia fizyczne, chemiczne, biologiczne i inne.

Dostêp do bazy zapewniono dziêki zamieszczeniu
odsy³aczy do niej w obrêbie polsko- i anglojêzycznej
witryny Polskiego Krajowego Centrum CIS oraz stron
internetowych Biblioteki CIOP-PIB. S¹ one umiesz-
czone w portalu CIOP-PIB – jednego z najwa¿niej-
szych Ÿróde³ informacji z zakresu bhp w Polsce.

Godnym odnotowania jest fakt, ¿e baza ta zosta³a
doceniona i udostêpniona na prze³omie 2012–2013 r.
(pocz¹tkowo w formie testowej) tak¿e na stronach in-
ternetowych Miêdzynarodowej Organizacji Pracy w
ramach nowej bazy danych Miêdzynarodowego Cen-
trum CIS i Dzia³u BHP SafeWork- OSH Countries
Profiles. Baza obejmuje osobne strony nt. najwa¿niej-
szych danych z zakresu bezpieczeñstwa pracy dla ok.
70 krajów, w tym – Polski. Na stronie polskiej w dziale
„Information and Advisory Services” zamieszczono
link do portalu Polskiego Krajowego Centrum CIS –
CIOP-PIB, a w dziale „Databases” – do bazy
OSH-BHP (http://www.ciop.pl/7302.html). Udostêp-
nienie polskiej bazy danych w ramach portalu ILO za-
pewnia szerok¹ promocjê polskiemu piœmiennictwu.

Poni¿ej przedstawiono zrzut ekranowy ilustruj¹cy
odnoœnik do polskiej bazy zamieszczony w bazie OSH
Countries Profiles.

Dokumenty w bazie mo¿na wyszukiwaæ m.in. we-
d³ug nastêpuj¹cych kryteriów: autor/rzy, tytu³, sygna-

tura, numer systemowy, rok wydania, jêzyk dokumen-
tu i nazwa wydawcy, wykorzystuj¹c tylko jedno pole
lub jednoczeœnie wszystkie pola danego rekordu. Wy-
szukiwanie tematyczne mo¿na prowadziæ w oparciu
o tekst tytu³u, abstraktu, deskryptorów z tezaurusa
lub s³ów kluczowych. Interfejsy wyszukiwawcze s¹
opracowane w jêzyku polskim i angielskim. W bazie
zapewniono mo¿liwoœæ prze³¹czania siê pomiêdzy
wersjami jêzykowymi poprzez zamieszczone flagi. Za-
pytania wyszukiwawcze bazuj¹ce na kryteriach for-
malnych mo¿na konstruowaæ w jêzyku polskim i an-
gielskim, a oparte o kryteria treœciowe tak¿e w jêzyku
francuskim i hiszpañskim.

Po¿ytecznym narzêdziem, wykorzystywanym za-
równo w procesie opracowania, jak i wyszukiwania
dokumentów, jest towarzysz¹cy bazie tezaurus
CIOP-PIB. Zosta³ on oparty na tezaurusie Miêdzyna-
rodowego Centrum Informacji o bhp CIS i jest z nim
kompatybilny. Tezaurus CIS i tezaurus CIOP-PIB
opracowywano we wspó³pracy obu placówek [8]. Te-
zaurus CIOP-PIB zosta³ znacznie rozwiniêty i przysto-
sowany do krajowych wymagañ i potrzeb u¿ytkowni-
ków. Jest on zamieszczony w formie bazy danych na
stronach Biblioteki CIOP-PIB i u¿ywany tak¿e przy
opracowywaniu dokumentów i wyszukiwaniu infor-
macji w innych bazach danych Biblioteki CIOP-PIB.
Pod koniec 2012 r. obejmowa³ ju¿ ok. 15.000 des-
kryptorów. Istotn¹ cech¹ stosowanego m.in. w bazie
OSH-BHP tezaurusa jest fakt, ¿e zawiera on has³a –
deskryptory i askryptory w 4 jêzykach, co znacznie
rozszerza zakres jego u¿ytecznoœci. Opracowywanie
i wyszukiwanie informacji w bazie wspieraj¹ tak¿e
kartoteki hase³ wyszukiwawczych oraz wykaz s³ów
kluczowych, który mo¿e byæ na bie¿¹co uzupe³niany.

Poni¿ej zamieszczono przyk³adowy rezultat wyszu-
kiwania informacji w bazie OSH-BHP.

Rys. 3. ilustruje 3 ekrany. Na pierwszym ekranie
widnieje pytanie sformu³owane w przeznaczonym do
wyszukiwania okienku. Drugi ekran ukazuje listê wy-
szukanych pozycji, a trzeci – opis pierwszego wybrane-
go dokumentu.

Poniewa¿ dla u¿ytkowników baz danych bardzo
wa¿na jest mo¿liwoœæ dotarcia do pe³nych tekstów do-
kumentów, pozycje zarejestrowane w bazie OSH-BHP,
a posiadaj¹ce pe³ne teksty dostêpne w Internecie, s¹
uzupe³niane o odnoœnik do tych tekstów. Wiêkszoœæ
wydawnictw, z których pochodz¹ analizy dokumenta-
cyjne, znajduje siê w Bibliotece CIOP-PIB, która mo¿e
je udostêpniæ na miejscu lub przes³aæ w ramach wy-
po¿yczania miêdzybibliotecznego. Dokumenty te s¹
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tak¿e dostêpne w instytucjach, które przekaza³y je do
Centrum CIS w CIOP-PIB w celu wykonania dla nich
analizy dokumentacyjnych. Wiele z nich jest dostêp-
nych tak¿e w innych bibliotekach. Wszystkie orygina-
³y dokumentów uwzglêdnionych w bazie do 2011 r.
znajduj¹ siê tak¿e w bibliotece Miêdzynarodowego
Centrum Informacji o bhp CIS w Genewie, która mo¿e
tak¿e wypo¿yczyæ dan¹ pozycjê, np. u¿ytkownikowi
zagranicznemu. Na marginesie warto zaznaczyæ, ¿e
Centrum CIS w Genewie prowadzi bazê danych CIS-
DOC-TEXT, która do 2012 r. by³a prenumerowana
przez Krajowe Centra CIS, w tym – centrum polskie.
Zawiera ona pe³ne teksty tych polskich dokumentów
(do 150 stron), których analizy Polskie Krajowe Cen-
trum CIS opracowa³o i przekaza³o do Miêdzynarodo-
wego Centrum CIS.

Polskie Krajowe Centrum CIS prowadzi tak¿e dzia-
³ania upowszechniaj¹ce informacje o bazie OSH-BHP
w kraju i za granic¹. Dzia³ania promocyjne obejmuj¹
rozsy³anie informacji elektronicznych w ramach ser-
wisu e-mailowego Centrum CIS, publikowanie infor-
macji i odnoœników na polsko- i anglojêzycznych stro-
nach internetowych Polskiego Krajowego Centrum
CIS, Biblioteki CIOP-PIB, a ostatnio – na stronach
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Informacje o ba-
zie i mo¿liwoœciach jej wykorzystania upowszechniane
by³y tak¿e w wyst¹pieniach ustnych podczas ró¿nych

spotkañ ze specjalistami, w prezentacjach i referatach
wyg³aszanych na krajowych i zagranicznych konferen-
cjach i kongresach, w trakcie wizyt roboczych, np. kra-
jowych konferencjach naukowych i forach zwi¹zanych
z problematyk¹ informacji naukowej, na kilku dorocz-
nych Miêdzynarodowych Spotkaniach Centrów CIS
w ró¿nych krajach, na Œwiatowym Kongresie BHP w
Seulu (w ramach „Speakers’ Corner”). Opublikowano
tak¿e kilka tekstów m.in. dotycz¹cych bazy OSH-BHP
w materia³ach pokonferencyjnych oraz w krajowej i
zagranicznej prasie fachowej (np. krajowe – „Praktyka
i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, „Bezpie-
czeñstwo Pracy. Nauka i Praktyka”, miêdzynarodowe –
„CIS Newsletter” „BARENTS”). Niniejszy tekst jest
tak¿e kolejnym etapem upowszechniania w kraju in-
formacji o bazie OSH-BHP, która, jak ju¿ zauwa¿ono,
mo¿e byæ u¿yteczna tak¿e dla polskich specjalistów
bhp, pracowników naukowych, studentów, wyk³adow-
ców, pracowników i pracodawców, decydentów i in-
nych zainteresowanych.

Baza OSH-BHP wymaga prowadzenia wielu dal-
szych prac. Planuje siê m.in. rozszerzanie zawartoœci
bazy poprzez wprowadzanie nowych opisów krajo-
wych dokumentów; prace nad wersj¹ bazy w nowym
systemie ALEPH 20; ulepszanie jakoœci bazy – bie-
¿¹ce wprowadzanie korekt i uzupe³nieñ, w tym – adre-
sów URL; ulepszanie mo¿liwoœci wyszukiwawczych
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Przyk³ad wyszukiwania w bazie OSH-BHP

Rys. 3. Przyk³ad wyszukiwania informacji w bazie OSH-BHP dla has³a: „mobbing and work”, przeprowadzonego w 2013



bazy, m.in. prace nad rozszerzaniem zasobu tezauru-
sów w 4 jêzykach; ulepszanie dostêpnoœci bazy – pra-
ce nad interfejsem anglo- i polskojêzycznym; dostoso-
wywanie bazy do zmieniaj¹cych siê potrzeb u¿ytkow-
ników; rozszerzanie form upowszechniania informacji
o bazie w kraju i za granic¹, co mo¿e wp³yn¹æ na
zwiêkszanie dostêpnoœci treœci zawartych w tej bazie
danych itp.

Wiêcej szczegó³owych informacji o historii tworze-
nia bazy OSH-BHP, przyjêtym formacie rekordów, in-
terfejsach, zawartoœci bazy, itp. mo¿na znaleŸæ we
wczeœniejszych publikacjach, wymienionych w biblio-
grafii [6], [7].

Podsumowanie

Opracowywanie jêzyku angielskim bazy danych o
polskim piœmiennictwie i treœciach w nim zawartych
oraz upowszechnianie informacji o tej bazie w kraju i
za granic¹ mo¿e wspieraæ miêdzynarodow¹ promocjê
najnowszych polskich rozwi¹zañ w zakresie ochrony
cz³owieka w procesie pracy, u³atwiaæ miêdzynarodow¹
wspó³pracê w zakresie tej tematyki, prowadzenie
wspólnych projektów badawczych i rozwi¹zañ prak-
tycznych. Coraz wiêksza liczba polskich pracowników
rezyduj¹cych w innych krajach, a tak¿e zagranicznych
pracowników i studentów w Polsce, zg³asza potrzebê
dostêpu do krajowych informacji i danych z zakresu
bhp w innych ni¿ polski jêzykach. Omawiane Ÿród³o
informacji doskonale zaspokaja tê potrzebê, poniewa¿
pozwala na wyszukiwanie informacji w 4 jêzykach, co
znacznie zwiêksza dostêpnoœæ do treœci zawartych
w uwzglêdnionym tam najnowszym piœmiennictwie.
Udostêpnienie bazy OSH-BHP w ramach jednych z
najwa¿niejszych Ÿróde³ informacji o bezpieczeñstwie
pracy – portalu Miêdzynarodowej Organizacji Pracy,
a tak¿e portalu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy –
Pañstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
umo¿liwia wiêc dotarcie z informacjami do szerokiej

grupy u¿ytkowników poprzez szeroko wykorzystywa-
ny ju¿ Internet.
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Jakoœæ serwisów internetowych bibliotek jako problem
ekologii informacji

Jakoœæ serwisów internetowych bibliotek
jako problem ekologii informacji

Przedmiotem ekologii informacji jest m.in. badanie procesów przekazywania i recepcji
informacji, metod jej przechowywania, relewancji a tak¿e ocena jakoœci us³ug informa-
cyjnych. Odgrywa ona wa¿n¹ rolê w uœwiadamianiu odpowiedzialnoœci za tworzenie i
przekazywanie informacji oraz jej skutki spo³eczne. Kompleksowe badania ekologii infor-
macji dotycz¹ce praktycznej dzia³alnoœci informacyjnej s¹ elementem kszta³towania
spo³eczeñstwa informacyjnego. Ekologia informacji powinna stanowiæ jedno z g³ównych
zadañ wspó³czesnych bibliotek jako centrów informacji, które kszta³tuj¹ umiejêtnoœci
komunikacyjno-informacyjne u¿ytkowników informacji w œrodowisku wiedzy.
Artyku³ zawiera omówienie wyników badañ informacji znajduj¹cych siê na stronach
internetowych bibliotek Pañstwowych Wy¿szych Szkó³ Zawodowych w Polsce.

The quality of libraries’ information services as a problem of ecology of informa-

tion. The subject of ecology of information includes research on the processes of transmis-
sion and reception of information, methods of storage, relevance and quality assessment
of the services. It also plays an important role in raising awareness of the responsibility
for the creation and distribution of information as well as its social effects. Comprehen-
sive research on ecology of information concerning practical information activities contri-
bute to shaping the information society. Ecology of information should be one of the main
tasks of modern libraries as centers of information whose aim is to shape the communica-
tive skills of information-users in an environment of knowledge.
The article provides an overview of research of information contained on the websites of
libraries of the State Higher Vocational Schools in Poland.

Œrodowisko informacyjne

Zmiany cywilizacyjne ukszta³towane poprzez me-
tamorfozê atomów materii w bity informacji spowodo-
wa³y szereg ró¿norodnych zjawisk towarzysz¹cych
wspó³czesnemu spo³eczeñstwu informacyjnemu.
Obecnie zmiany te obserwujemy z du¿¹ wyrazistoœci¹,
maj¹c œwiadomoœæ dynamiki ich rozwoju. Cz³onkowie
spo³eczeñstwa informacyjnego stali siê jednoczeœnie
odbiorcami, u¿ytkownikami i twórcami wszechogar-
niaj¹cej informacji. Internet sta³ siê narzêdziem da-
j¹cym niewyobra¿alne mo¿liwoœci tworzenia, groma-
dzenia, przetwarzania i udostêpniania informacji. Me-
dium to jest obecnie niemierzalnym Ÿród³em treœci
i ich mobilnoœci.

Przegl¹d literatury dotycz¹cej teorii informacji stwa-
rza du¿e mo¿liwoœci analizowania podjêtego zagadnie-

nia w zakresie definicji i elementów sk³adowych pojêcia
„informacja”. Termin ten nie posiada jednolitej wyk³adni
interpretacyjnej. Spoœród mnogoœci definicji w opraco-
waniu tym zostan¹ przytoczone tylko te, które maj¹ od-
niesienia do zadañ jakie stoj¹ przed twórcami witryn in-
ternetowych bibliotek uczelnianych i odpowiedzialnoœci
za przekazywane w ten sposób treœci.

Informacja jest kategori¹ transdyscyplinarn¹, któ-
rej zastosowanie rozci¹ga siê od poziomu subatomo-
wego (informacja kwantowa) i molekularnego (infor-
macja genetyczna), po spo³eczne procesy poznawcze
(polegaj¹ce na odbieraniu i przetwarzaniu informacji)
i komunikacyjne [20, s. 26].

Cathy Chen w swoim opracowaniu prezentuje
szeœæ podejœæ definiowania informacji:
— Informacja jako Ÿród³o wiedzy albo towar (w ujêciu

ekonomiczno-handlowym);
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— Informacja jako u¿yteczne dane;
— Informacja jako sposób prezentacji wiedzy;
— Informacja jako element procesu komunikacji;
— Informacja jako „si³a” wp³ywaj¹ca na spo³eczeñ-

stwo;
— Informacja jako efekt przyswojenia pewnej wiedzy

[3].
W spo³eczeñstwie informacyjnym istnieje du¿e zapo-
trzebowanie na informacjê. Ogromna iloœæ informacji
sprawia, ¿e bezcenni staj¹ siê poœrednicy (biblioteka-
rze, pracownicy oœrodków informacji naukowej, info-
brokerzy) oraz umiejêtnoœci wyszukiwania, oceny i se-
lekcji informacji.

Cz³owiek „informacyjny” u¿ywaj¹cy technologii in-
formacyjnych na u¿ytek w³asny lub zawodowy dos-
trzega potrzebê odbierania a tak¿e szybkiej wymiany
informacji o okreœlonych parametrach. Dobra infor-
macja powinna byæ (miêdzy innymi):

— prawdziwa,
— aktualna,
— kompletna,
— u¿yteczna.
Wed³ug innej klasyfikacji najwa¿niejszymi cecha-

mi informacji s¹:
— Znaczenie. Treœæ jako odniesienie informacji do jej

przedmiotu;
— Relewantnoœæ. Pertynentnoœæ1 – informacja jest in-

terpretowana i oceniana przez pryzmat zró¿nico-
wanych potrzeb, zainteresowañ, zadañ, aktualnego
stanu wiedzy odbiorcy;

— Aktualnoœæ;
— Weryfikowalnoœæ;
— Prawdziwoœæ;
— Obiektywnoœæ;
— Kompletnoœæ;
— Dok³adnoœæ;
— Odpowiednioœæ;
— Przystawalnoœæ;
— Spójnoœæ;
— Redundantnoœæ;
— Przetwarzalnoœæ [20].

Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e w tej „galaktyce wie-
dzy”, z któr¹ mamy do czynienia na co dzieñ, napo-
tykamy na tzw. „szum informacyjny [9], „potop in-
formacyjny” [10, s. 67]. St¹d informacje przekazy-
wane przez biblioteki stanowiæ powinny filar nie-
podwa¿alnej, relewantnej wiedzy. Bibliotekarz udo-

stêpnia Ÿród³a wiedzy, przetwarza informacje i two-
rzy komunikaty dopasowane do potrzeb odbiorców,
zaspakajaj¹c tym samym ich potrzeby informacyjne
[19]. Coraz czêœciej poszukiwanie informacji wi¹¿e
siê z wyszukiwaniem produktu informacyjnego
o wymaganej jakoœci. Tylko w ten sposób mo¿liwe
jest zaspokojenie uœwiadomionych potrzeb infor-
macyjnych, czyli zape³nienie tzw. luki informacyjnej
[5, s. 126].

Z jednej strony nowoczesna dzia³alnoœæ informa-
cyjna wychodziæ musi naprzeciw problemom tzw.
ubóstwa informacyjnego, pogoni za informacj¹ i wie-
dz¹, czy wrêcz zaspokojeniu informacyjnego imperaty-
wu, z drugiej zaœ strony musi liczyæ siê z prze³adowa-
niem i przesytem informacj¹, które bombarduj¹ nas
na ka¿dym kroku i przed którymi chcemy siê uchro-
niæ. Pragniemy informacyjnego ³adu ¿yj¹c w informa-
cyjnym chaosie [13, s. 33 – 34].

W celu dostosowania serwisów internetowych bib-
liotek do rynku us³ug informacyjnych, a tym samym
przygotowania swoich us³ug do potrzeb „cyfrowego
pokolenia” instytucje te próbuj¹ ró¿norakich sposo-
bów: od udostêpniania cyfrowych kolekcji czasopism
i ksi¹¿ek, poprzez wyd³u¿anie godzin otwarcia, do
otwierania serwisów spo³ecznoœciowych i wirtualnych
informatorów [7, s. 25]. Jakob Nielsen zwraca uwagê,
i¿ kluczowe aspekty jakoœci serwisu to: oferowana
treœæ i jej dostêpnoœæ oraz czas wyszukiwania. Projek-
tant serwisu musi odpowiedzieæ sobie na nastêpuj¹ce
pytania: Czy u¿ytkownik znajdzie w naszej witrynie
interesuj¹c¹ go treœæ? Czy potrafi j¹ wyszukaæ? Czy
czas poœwiêcony na dotarcie do relewantnej informacji
nie jest zbyt d³ugi? Nielsen stwierdza, ¿e „treœæ inter-
netowa musi dawaæ korzyœci natychmiast tak, by nikt
nie poœwiêci³ swojego czasu innym witrynom” [16, s.
170].

Ekologia informacji
w serwisach internetowych

Ekologia informacji jest multidyscyplinarn¹ dzie-
dzin¹ wiedzy, której zadaniem jest tworzenie i dba³oœæ
o wiarygodne „ekosystemy” informacyjne. Podstaw¹
dzia³añ w tym zakresie jest ochrona œrodowiska infor-
macyjnego cz³owieka ukierunkowana szczególnie na
bezpieczny i dobrze zorganizowany dostêp do infor-
macji i wiedzy oraz szereg czynnoœci zwi¹zanych z ba-
daniem funkcjonalnoœci tych¿e systemów (w tym usu-
wanie barier informacyjnych) oraz badaniem percep-
cji i recepcji informacji.
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Pojêcie „ekologia informacji” zosta³o najprawdopo-
dobniej u¿yte po raz pierwszy w 1989 roku przez Ra-
faela Cappuro na Miêdzynarodowej Konferencji
NORDINFO w Kopenhadze [4]. Cappuro twierdzi, ¿e
jednym z g³ównych zadañ ekologii informacji jest
stworzenie pewnej wiêzi pomiêdzy systemami infor-
macyjnymi a ich u¿ytkownikami. Chodzi zasadniczo o
okreœlenie ograniczeñ i mo¿liwoœci w procesie u¿ytko-
wania ró¿nych technologii komunikacyjnych, które s¹
form¹ prezentacji i rozpowszechniania wiedzy. Kon-
cepcja Cappuro dotyczy rozumienia ekologii informa-
cji jako rodzaju „higieny informacyjnej” zabezpiecza-
j¹cej przed informacj¹ niepe³n¹, ukrywan¹ i nieetycz-
nie wykorzystywan¹.

Ekologia informacji jest rozpatrywana w odniesie-
niu do dzia³alnoœci bibliotek jako „system, na który
sk³adaj¹ siê: ludzie, ich zachowania, wartoœci przez
nich prezentowane oraz technologie umiejscowione
w konkretnym œrodowisku” [15]. W podejœciu tym za-
sadnicz¹ rolê odgrywaj¹ u¿ytkownicy a nie technolo-
gia. Czytelnik powinien posiadaæ mo¿liwoœæ wyra¿a-
nia swoich postaw, oczekiwañ i preferencji. W ekolo-
gicznym procesie informacyjnym istotn¹ rolê odgrywa
bibliotekarz jako autor metainformacji, który proces
prezentowania informacji relewantnej poprzedza ba-
daniami oczekiwañ ze strony u¿ytkowników. Odpo-
wiedzialne podejœcie do projektowania systemów in-
formacyjnych, w tym serwisów internetowych, staje
siê czynnikiem redukuj¹cym stres informacyjny, prze-
ci¹¿enie informacyjne, zagubienie i niepewnoœæ w
procesie poszukiwania informacji.

Alexei L. Eryomin definiuje ekologiê informacji
jako dyscyplinê wiedzy, której zadaniem jest odkrywa-
nie praw rz¹dz¹cych przep³ywem informacji w biosys-
temach, nie wy³¹czaj¹c z tego procesu samego u¿yt-
kownika – cz³owieka oraz spo³eczeñstwa w ujêciu
ogólnym. Dyscyplina ta obejmuje badania z zakresu
wp³ywu procesów informacyjnych na zdrowie psy-
chiczne, fizyczne i spo³eczne ludzi oraz wzajemne sta-
rania o rozwój metodologii ukszta³towanej na potrzebê
budowania œrodowiska informacyjnego [8].

Kierunki badañ proponowanych przez tego autora
mo¿na rozpatrywaæ jako badania pokrewne w stosun-
ku do badañ nad funkcjonalnoœci¹ i u¿ytecznoœci¹
serwisów internetowych – w tym równie¿ serwisów
bibliotek uczelnianych.

Eryomin wyró¿ni³ nastêpuj¹ce kierunki badañ z
zakresu ekologii informacji:
1) badania iloœciowe i jakoœciowe interakcji pomiê-

dzy informacj¹ a zdrowiem cz³owieka, w celu

okreœlenia mo¿liwoœci sterowania procesem infor-
macyjnym wp³ywaj¹cym na zdrowie jednostek i
grup spo³ecznych;

2) identyfikacjê kryteriów iloœciowych i jakoœciowych
informacji;

3) badania potrzeb informacyjnych;
4) badania wartoœci informacji;
5) badania sposobów przechowywania informacji;
6) badania przekazywania i odbioru informacji;
7) badania procesów zwi¹zanych z przeci¹¿eniem

informacyjnym (badanie relewancji, u¿ytecznoœci
informacji);

8) badania jakoœci us³ug informacyjnych;
9) okreœlenie odpowiedzialnoœci za informacjê i jej

skutki spo³eczne;
10) zarz¹dzanie procesem informacyjnym w miejscu

pracy, organizacjach, spo³eczeñstwie [8].
Holistyczne podejœcie do zagadnienia ekologii infor-
macji prezentuj¹ kolejni badacze tej dziedziny wiedzy
– Thomas Davenport i Laurence Prusak [6]. W ich ro-
zumieniu ekologia informacji to rozbudowany system
narzêdzi wykorzystywany w tworzeniu otoczenia in-
formacyjnego, oparty na strategii informacyjnej, polity-
ce zarz¹dzania informacj¹, architekturze informacji,
ci¹g³ym badaniu efektów i dba³oœci o ukonstytuowa-
nie nowego, lepszego systemu zarz¹dzania informacj¹.
Davenport i Prusak wyró¿niaj¹ cztery atrybuty ekolo-
gicznego podejœcia do ekologii informacji, które to
atrybuty mo¿na rozpatrywaæ równie¿ w kontekœcie
organizacji serwisów internetowych. Sk³adowymi tej
koncepcji s¹:
— ³¹czenie ró¿nych typów informacji;
— ewolucja serwisów informacyjnych;
— obserwacja – analiza – dialog;
— koncentracja na u¿ytkownikach i ich zachowa-

niach informacyjnych.
Z ekologicznego punktu widzenia w procesie za-
rz¹dzania informacj¹ zasadnicz¹ rolê odgrywa etap
badania potrzeb i zachowañ informacyjnych u¿ytkow-
ników systemu informacyjnego, który poprzedza pro-
ces projektowania samego systemu, w tym tak¿e tech-
niczny etap projektowania struktury witryny interne-
towej, która stanie siê usystematyzowan¹ „bram¹” do
wiedzy. Informacja musi byæ poddawana cyklicznym
badaniom, co przek³ada siê na doskonalenie procesu
przep³ywu informacji i budowanie kultury informacyj-
nej.

U¿ytkownicy (czytelnicy) korzystaj¹cy z informacji
zamieszczonych na stronie internetowej biblioteki
uwzglêdniaj¹cej propozycje Davenporat i Prusaka,
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koncepcje Cappuro czy Eryomina, buduj¹ ekologiczn¹
œwiadomoœæ, zwiêkszaj¹ wiedzê w d¹¿eniu do gwa-
rantowania informacji wiarygodnej, aktualnej, ukie-
runkowanej specjalnie na ich potrzeby i recepcjê.

Czêœæ badawcza

D¹¿enie do dostosowania wykorzystywanej tech-
nologii w celu przekazywania informacji i korzystania
z niej przez zró¿nicowanych u¿ytkowników stwarza
potrzebê badañ prowadzonych w kierunku projekto-
wania systemów informacyjnych i efektów ich oddzia-
³ywania.

Kluczem w dba³oœci o œrodowisko informacyjne w
serwisach informacyjnych mog¹ staæ siê dokonania
ekologii informacji. W kontekœcie tej w³aœnie dziedzi-
ny wiedzy zostanie podjêta próba zbadania zawartoœci
stron internetowych bibliotek uczelnianych Pañstwo-
wych Wy¿szych Szkó³ Zawodowych w Polsce.

Zaproponowane kryteria oceny jakoœci stron inter-
netowych mog¹ byæ rozbudowane. O prawid³owoœci
funkcjonowania tej formy komunikacji i przekazywa-
nia treœci powinny œwiadczyæ nastêpuj¹ce elementy:

1. Treœæ (zawartoœæ merytoryczna, u¿ytecznoœæ).
Niezale¿nie od tematyki, dobra strona internetowa

powinna dostarczaæ ka¿demu u¿ytkownikowi kon-
kretnych, u¿ytecznych informacji w zrozumia³y i czy-
telny sposób oraz oferowaæ ³atw¹ nawigacjê pomiêdzy
podstronami [11]. U¿ytecznoœæ (ang. usability) jest ja-
koœciowym atrybutem opisuj¹cym serwis internetowy.
Serwis jest u¿yteczny, jeœli u¿ytkownicy ³atwo i bez
problemów s¹ w stanie z niego korzystaæ [12, s. 2].

2. Nawigacja
Wa¿n¹ rolê odgrywa nawigacja, któr¹ mo¿na oce-

niaæ bior¹c pod uwagê, w jaki sposób powi¹zane s¹ ze
sob¹ podstrony serwisu lub jak wiele ruchów musimy
wykonaæ, aby dotrzeæ do informacji nas interesu-
j¹cych. W nawigacji wa¿n¹ rolê odgrywa tak¿e tzw.
baza linków, które przekierowuj¹ u¿ytkownika do in-
nych elementów serwisu lub odsy³aj¹ do treœci innych
stron. Najwa¿niejsze jest aby linki by³y aktualne.

3. Dostêpnoœæ dla wszystkich u¿ytkowników,
w tym dla osób niepe³nosprawnych.

Dostêpnoœæ oznacza, ¿e treœæ strony powinna byæ
dostarczona bezstratnie do ka¿dego u¿ytkownika, tak-
¿e osoby niepe³nosprawnej. Ka¿dy u¿ytkownik prze-
gl¹daj¹cy stronê, niezale¿nie od wieku, wykszta³cenia,
stopnia niepe³nosprawnoœci, u¿ywanego sprzêtu,
oprogramowania, miejsca czy szybkoœci ³¹cza powi-
nien równie ³atwo odnaleŸæ interesuj¹c¹ go treœæ.

4. Opracowanie techniczne.
Techniczne opracowanie strony bezpoœrednio od-

powiada za prawid³owe jej funkcjonowanie. Jego pod-
stawê stanowi poprawnoœæ kodu strony internetowej.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o bezpieczeñstwie serwisu i za-
bezpieczeniu antyspamowym.

5. Dba³oœæ o szczegó³y.
Dopracowany serwis internetowy zawiera cztery

zasadnicze sk³adowe:
— funkcjonalnoœæ – zestaw funkcji lub narzêdzi dos-

têpnych w strukturze danej strony;
— u¿ytecznoœæ – mo¿liwoœæ wykorzystania wymienio-

nych funkcji lub narzêdzi;
— ergonomia – ³atwoœæ korzystania z wymienionych

mo¿liwoœci;
— dostêpnoœæ – mo¿liwoœæ dotarcia do witryny [17].
Inne wa¿ne aspekty to stosowanie zasad typografii, pi-
sowni i interpunkcji, t³umaczenie skrótów. Wszystkie
te elementy bezpoœrednio wp³ywaj¹ na jakoœæ przeka-
zywanych treœci oraz atrakcyjnoœæ samego serwisu.

6. Strona wizualna.
Wiadomym jest, ¿e „o gustach siê nie dyskutuje”,

dlatego te¿ ocena walorów estetycznych poszczegól-
nych serwisów internetowych jest niezwykle trudna
i wymaga wiedzy i wieloletniego doœwiadczenia w tej
dziedzinie. Zawsze w tej materii nale¿y zachowaæ
umiar i pewn¹ logikê.

Tabela 1. Kryteria oceny

Funkcjonalnoœæ Zawartoœæ

Wyodrêbnione menu;

Nawigacja;

Wyszukiwarka;

Wersje jêzykowe;

Prosty adres internetowy;

Aktualizacja strony.

Treœæ informacji;

Katalog on-line;

Godziny otwarcia;

Dane kontaktowe;

Regulamin;

Formy komunikacji
z czytelnikiem;

Poprawnoœæ jêzykowa,
graficzna oraz typograficzna.

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Przeciêtny zleceniodawca myœli podobnie jak re-
klamodawca. Chce, ¿eby strona wygl¹da³a jak telewi-
zyjna reklama. A co robi przeciêtny telewidz widz¹c
reklamê? Zmienia kana³ na inny. Dok³adnie tak samo
jest w Internecie. Opracowanie wizualne powinno
opieraæ siê na kilku elementach, którymi s¹: adekwat-
noœæ u¿ytych œrodków ekspresji do prezentowanej
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treœci, szycie na miarê (dostosowanie u¿ytych „goto-
wych” komponentów na potrzeby projektu, oszczêd-
noœæ form), spójnoœæ stylistyczna treœci i szaty graficz-
nej, wywa¿one proporcje i kompozycja elementów, ty-
pografia spójna z treœci¹ i elementami graficznymi
[11].

Celem badañ jest przedstawienie analizy stron
WWW bibliotek pañstwowych wy¿szych szkó³ zawo-
dowych w Polsce (dalej: PWSZ), g³ównie jakoœci us³ug
informacyjnych przekazywanych w procesie komuni-
kacji biblioteki z ich u¿ytkownikami. Analizie zosta³y
poddane strony internetowe bibliotek uczelnianych w
ujêciu jakoœciowym i iloœciowym. Kryteria oceny kon-
stytuuj¹ dwie kategorie cech. Ilustruje to tabela 1.

Charakterystyka wstêpna

Zgodnie z wykazem dostêpnym na stronie interne-
towej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w
Polsce funkcjonuje 36 Pañstwowych Wy¿szych Szkó³
Zawodowych [21].

Badania dotyczy³y 35 stron internetowych biblio-
tek. W analizie pominiêto bibliotekê PWSZ w Sando-
mierzu, gdy¿ nie posiada ona takiej witryny. W rezul-
tacie poszukiwania informacji na temat istnienia stron
internetowych poszczególnych bibliotek stwierdzono
samoistne wystêpowanie witryn internetowych w od-
niesieniu do 13 bibliotek, natomiast w pozosta³ych
przypadkach (22 biblioteki) informacje na temat
us³ug oferowanych przez te jednostki znajduj¹ siê
w strukturze g³ównej strony internetowej uczelni.

1. Wyniki badañ a funkcjonalnoœæ
stron internetowych

1.1. Wyodrêbnione menu

Segmentacja danych, czyli ich logiczny podzia³ te-
matyczny bez w¹tpienia wp³ywa na szybkoœæ prze-
gl¹dania witryny, jakoœæ i dostêpnoœæ treœci najbar-
dziej po¿¹danych. Zadanie to w przypadku strony in-
ternetowej spe³nia tzw. menu nawigacyjne. W obsza-
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Rysunek 1. Brak wyodrêbnienia menu strony
�ród³o: Biblioteka PWSZ w Wa³czu [odczyt: 24.10.2012] http://pwsz.eu/biblioteka/#news.



rze prowadzonych badañ tylko 2 witryny nie posiada³y
wyraŸnego podzia³u na menu i ka¿dy z tych przypad-
ków to strony dotycz¹ce bibliotek zamieszczone
w strukturze witryny uczelni. W przypadku PWSZ w
£om¿y i PWSZ w Wa³czu informacje na temat biblio-
teki zosta³y przedstawione zdawkowo poprzez umiesz-

czenie kilku informacji w ci¹gu danych, bez szczegól-
nej dba³oœci o przejrzystoœæ oraz u¿ytecznoœæ treœci.
Przyk³ad ten zosta³ zaprezentowany na rysunku 1.

Menu powinno zostaæ podzielone w sposób prze-
myœlany, a jego czêœci sk³adowe jasno nazwane, odpo-
wiadaj¹ce treœciom zamieszczonym w poszczególnych
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Rysunek 3. Rozbudowane menu górne – PWSZ w Suwa³kach
�ród³o: Biblioteka PWSZ w Suwa³kach [odczyt: 24.10.2012] http://www.pwsz.suwalki.pl/web/biblioteka.

Rysunek 2. Rozbudowane menu boczne – PWSZ w Chemie
�ród³o: Biblioteka PWSZ w Che³mie [odczyt: 24.10.2012] http://www.pwsz.chelm.pl/biblioteka/index.php?id=180.



dzia³ach. Wœród badanych stron zdarza³y siê przyk³a-
dy, gdzie ju¿ samo menu powodowa³o chwilê zawaha-
nia w procesie docierania do informacji relewantnej
z punktu widzenia u¿ytkownika biblioteki. Tak by³o w
przypadku biblioteki PWSZ w P³ocku, gdzie menu
zosta³o podzielone na czêœæ „informacje dla czytelni-
ków” oraz na „informacje dla studentów”, kiedy to
czytelnikiem i zarazem studentem mo¿e byæ ta sama
osoba, st¹d zastanawiaj¹cy wydaje siê ten szczególny
podzia³ treœci.

W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci struktura menu nawi-
gacyjnego poszczególnych stron wydaje siê byæ czytel-
na i spójna z charakterem reprezentowanych instytu-
cji. Jako najlepsze przyk³ady struktury menu mo¿na
zaprezentowaæ strony PWSZ w Che³mie oraz PWSZ
w Suwa³kach, gdzie struktura menu jest bardzo czy-
telna – rysunek 2 i 3.

1.2. Nawigacja

Przejrzysta konstrukcja menu strony pozwala na
w³aœciw¹ nawigacjê w obrêbie serwisu i dotarcie do
istotnych informacji z punktu widzenia u¿ytkownika.
W przypadku nawigacji stron internetowych bada-
nych bibliotek z uwagi na ró¿norodnoœæ menu oraz
charakter ich budowy nawigacja na poszczególnych
stronach jest bardzo zró¿nicowana i zosta³a oceniona
z zachowaniem skali ocen od 2 do 5. Uzyskane oceny
ilustruje tabela 2.

Tabela 2. Ocena nawigacji

Przyznana
ocena

Iloœæ stron internetowych (przyk³ady)

2
4

(np. Ciechanów, Opole, £om¿a, Wa³cz)

3
11

(np. Koszalin, W³oc³awek, Jaros³aw,
Zamoœæ)

4
10

(np. Sulechów, P³ock, Bia³a Podlaska,
P³ock)

5
10

(np. Suwa³ki, Oœwiêcim, Leszno, Elbl¹g)

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Najwy¿ej zosta³y ocenione te witryny, w których
przejrzysta struktura strony, z zachowaniem spójnego
menu, pozwala³a na bezproblemowe przemieszczanie
siê po zawartoœci strony i bezpoœrednie „przechodze-

nie” do konkretnych informacji. Strony z menu rozwi-
janym zosta³y ocenione nieco ni¿ej, z uwagi na potrze-
bê wykonania dodatkowych ruchów w celu dotarcia
do po¿¹danych treœci. Ocenê dostateczn¹ otrzyma³y te
witryny, na których brak widocznego menu na ka¿dej
z podstron wymusza³ opcje korzystania z funkcji wy-
szukiwarki i cofania siê do strony poprzedniej. Najni-
¿ej oceniono witryny, które nie zawiera³y menu z wy-
raŸnym podzia³em na tematyczne dzia³y, co bezpo-
œrednio przek³ada³o siê na ni¿sz¹ jakoœæ obs³ugi infor-
macyjnej, któr¹ mia³y do zaoferowania dane biblio-
teki.

1.3. Wyszukiwarka

Kolejna opcja maj¹ca bezpoœredni wp³yw na jakoœæ
funkcjonowania strony internetowej to zastosowanie
wyszukiwarki w obrêbie serwisu. Narzêdzie to zosta³o
zastosowane w przypadku trzech witryn (Suwa³ki,
Nysa, Konin).

1.4. Wersje jêzykowe

Z uwagi na globalny charakter Internetu oczywista
jest potrzeba t³umaczenia stron internetowych, rów-
nie¿ stron bibliotek jako instytucji nauki. Spoœród 35
zanalizowanych stron internetowych bibliotek PWSZ
w Polsce jedynie strona biblioteki w Nysie posiada
pe³n¹ wersjê w jêzyku angielskim. W czterech przy-
padkach na g³ównych stronach poszczególnych uczel-
ni zosta³y zamieszczone krótkie informacje na temat
biblioteki w jêzyku obcym.

1.5. Prosty adres internetowy

Niezale¿ne adresy internetowe posiada 13 bib-
liotek. S¹ to adresy, w których s³owo „biblioteka”
poprzedza g³ówny adres uczelni, dlatego te¿ adresy
s¹ ³atwe do zapamiêtania, zw³aszcza przez czytelni-
ków – studentów, którzy s¹ najczêstszymi u¿ytkow-
nikami strony uczelni macierzystej. Tak jest w przy-
padku np. biblioteki w G³ogowie (WWW.bibliote-
ka.pwsz.glogow.pl) i biblioteki w Nysie (WWW.bib-
lioteka.pwsz.nysa.pl). S¹ równie¿ adresy bardziej
rozbudowane, np. b ibl io tek i w Suwa³kach
(WWW.pwsz.suwalki.pl/web/biblioteka) lub nieco
odmienne w strukturze domeny, np. biblioteki
w Legnicy (WWW.pwsz-legnica.eu/bib) – rozsze-
rzenie „eu” jest rzadziej spotykane, przez co jest
trudniejsze do zapamiêtania.
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1.6. Aktualizacja strony

Z punktu widzenia ekologii informacji aktual-
noœæ informacji odgrywa zasadnicz¹ rolê. Dotyczy to
równie¿ stron internetowych bibliotek, jednak w
tym zakresie dba³oœæ o aktualnoœæ informacji wy-
maga jeszcze sporych nak³adów pracy i wiêkszej
troski o szczegó³y. Spoœród zanalizowanych witryn
15 z nich nie zawiera ¿adnej informacji o dokony-
waniu jakichkolwiek zmian aktualizacyjnych. W
pozosta³ych przypadkach w strukturze strony znaj-
duje siê dzia³ „Aktualnoœci” lub „Og³oszenia”, który
wskazuje na aktywnoœæ i czêstotliwoœæ zmiany in-
formacji przekazywanych dla u¿ytkowników biblio-
teki. Prezentacjê aktualizacji danych przedstawiaj¹
rysunki 4 i 5.

2. Zawartoœæ stron internetowych

2.1. Treœæ informacji

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e u¿ytkownicy serwisów
internetowych bibliotek poszukuj¹ przede wszystkim
informacji. W³aœciwie skonstruowana strona interne-
towa biblioteki ma za zadanie prezentowaæ najwa¿-
niejsze treœci dotycz¹ce zasobów i us³ug oferowanych
przez bibliotekê, stanowiæ przewodnik po zasobach
bibliotecznych, obecnych w sieci Internet i byæ kana-
³em komunikacji ³¹cz¹cym bibliotekê z otoczeniem –
czytelnikami (u¿ytkownikami).

Przeprowadzona analiza zawartoœci treœci prezen-
towanych na poszczególnych stronach pozwoli³a
stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ witryn zawiera informacje,
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Rysunek 5. Aktualizacja informacji na stronie internetowej – PWSZ w Che³mie
�ród³o: Biblioteka PWSZ w Che³mie [odczyt: 24.10.2012] http://www.pwsz.chelm.pl/biblioteka/index.php/aktualnoci.

Rysunek 4. Aktualizacja informacji na stronie internetowej – PWSZ w Koninie
�ród³o: Biblioteka PWSZ Konin [odczyt: 24.10.2012] http://www.pwsz.konin.edu.pl/pl/655/335/aktualnosci.



których treœæ jest przemyœlana, spójna, adekwatna i
przydatna dla u¿ytkownika. Przyk³adem strony, gdzie
treœæ informacji jest w pe³ni zrozumia³a i zarazem
atrakcyjna, mo¿e byæ strona biblioteki PWSZ w Legni-
cy, zaprezentowana na rysunku 6.

Przyk³adem strony o niew³aœciwej organizacji treœ-
ci, która wyzwala negatywny odbiór przez u¿ytkowni-
ka mo¿e byæ strona biblioteki PWSZ w Nysie, na któ-
rej nat³ok informacji powoduje dezorientacje w infor-
macjach, które mia³a do przekazania biblioteka. Przy-
k³ad obrazuje rysunek 7.

Efekt odwrotny, czyli deficyt treœci, który nie po-
zwala³ na jak¹kolwiek analizê cechuje stroniê biblio-
teki PWSZ w Opolu, gdzie informacje dotycz¹ce us³ug
biblioteki ograniczono do 10 wyrazów. Przyk³ad ten
obrazuje rysunek 8.

2.2. Katalog on-line

Wszystkie zanalizowane strony bibliotek PWSZ
oferuj¹ dostêp do katalogu bibliotecznego z poziomu

strony internetowej. Tabela 3 zawiera statystykê doty-
cz¹c¹ wykorzystania poszczególnych systemów biblio-
tecznych przez biblioteki PWSZ w Polsce.

2.3. Godziny otwarcia bibliotek
oraz ich dane kontaktowe

Informacje dotycz¹ce godzin otwarcia i œwiadczenia
us³ug oferowanych przez poszczególne biblioteki we
wszystkich przypadkach zosta³y potraktowane jako je-
den z najwa¿niejszych elementów sk³adowych witryny.
Zazwyczaj z g³ównego poziomu menu u¿ytkownik zosta-
je przekierowany do pe³nych informacji w tym zakresie.

Drugim elementem s¹ dane kontaktowe. Strefa ta
jest doœæ zró¿nicowana. W niektórych przypadkach
informacje pozwalaj¹ce na kontakt u¿ytkownika z pra-
cownikami biblioteki s¹ przejrzyste, gdzie zarówno
adres, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej
do poszczególnych pracowników zosta³y umieszczone
na jednej z podstron. Inne sposoby prezentowania tego
typu informacji ograniczaj¹ siê do podania wy³¹cznie
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Rysunek 6. Prawid³owa organizacja informacji na stronie – PWSZ w Legnicy
�ród³o: Biblioteka PWSZ w Legnicy [odczyt: 24.10.2012] http://www.pwsz.legnica.edu.pl/bib/.



adresu tradycyjnego, b¹dŸ adresu mailowego bibliote-
ki, bez prezentacji jej pracowników. Najlepsze przyk³a-
dy prezentacji danych kontaktowych mo¿na odnoto-
waæ na stronie biblioteki PWSZ w Suwa³kach i Raci-
borzu.

2.4. Regulamin biblioteki

Sprawy dotycz¹ce zasad korzystania z us³ug ofero-
wanych przez biblioteki zosta³y potraktowane priory-
tetowo, g³ównie poprzez zamieszczenie pe³nego tekstu

regulaminu korzystania z biblioteki. Dokument ten
nie zosta³ zaprezentowany tylko na stronach interneto-
wych biblioteki PWSZ w £om¿y i w Wa³czu. W pozo-
sta³ych przypadkach dostêp do pe³nej wersji doku-
mentu u¿ytkownik uzyskuje bezpoœrednio z menu
g³ównego, b¹dŸ ze strony startowej (g³ównej).

2.5. Formy komunikacji z czytelnikiem

Biblioteki PWSZ stosuj¹ ró¿ne formy komunikacji
z u¿ytkownikiem za pomoc¹ stron internetowych. S¹
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Rysunek 7. Nat³ok informacji na stronie internetowej – PWSZ w Nysie
�ród³o: Biblioteka PWSZ w Nysie [odczyt: 24.10.2012] http://biblioteka.pwsz.nysa.pl/.

Tabela 3. Systemy biblioteczne w bibliotekach PWSZ w Polsce

Nazwa systemu Iloœæ bibliotek Biblioteki

Libra 2009 11
Wa³brzych, Che³m, Ciechanów, £om¿a, G³ogów, Gniezno, Wa³cz, Oœwiêcim,

Zamoœæ, Skierniewice, Krosno.

Sowa 10
Elbl¹g, Jelenia Góra, Konin, Jaros³aw, Kalisz, Bia³a Podlaska, Sanok, Nysa,

W³oc³awek, Suwa³ki.

Prolib 7 Gorzów Wielkopolski, Legnica, Sulechów, Nowy S¹cz, Leszno, Pi³a, Racibórz.

Patron 3
Nowy Targ, Koszalin (katalog dostêpny tylko lokalnie – na terenie biblioteki),

Tarnów.

Mol Optivum 2 Tarnobrzeg, Opole.

MAK 2 P³ock, Przemyœl.

�ród³o: Opracowanie w³asne.



to zazwyczaj formularze, np. Zg³oœ zakup, Zapytaj bib-
liotekarza, b¹dŸ formy reklamy bibliotecznej opartej
na prezentacjach multimedialnych (szkolenia biblio-
teczne), filmach, wirtualnych przewodnikach. Coraz
czêstsz¹ form¹ komunikacji z u¿ytkownikami staj¹ siê
równie¿ portale spo³ecznoœciowe, np. Facebook. Trze-
ba jednak zauwa¿yæ, i¿ na 15 stronach bibliotek tego
rodzaju narzêdzia jeszcze nie zosta³y wykorzystane.

2.6. Poprawnoœæ jêzykowa, typografia, grafika

Treœci przekazywane poprzez strony internetowe
poszczególnych bibliotek zosta³y zaprezentowane
zgodnie z zasadami ortografii, gramatyki i interpunkcji
jêzyka polskiego. Informacja tekstowa wzbogacana jest
grafik¹, w formie zdjêæ. Zdjêcia te zazwyczaj stanowi¹
prezentacjê pomieszczeñ biblioteki oraz pracy osób
w nich przebywaj¹cych.

Du¿¹ rolê w ocenie jakoœci strony internetowej od-
grywa tak¿e jej kolorystyka. W tej kategorii cech strony
poszczególnych bibliotek prezentowa³y siê bardzo
dobrze dziêki zastosowaniu pastelowej kolorystyki,
nie powoduj¹cej zmêczenia wzroku. Wyj¹tek stanowi
strona biblioteki w Nysie (prezentowana wczeœniej),
gdzie zastosowano doœæ odwa¿n¹, jaskraw¹ kolorysty-
kê. Czêsto zdarza siê równie¿ zastosowanie zupe³nie
odrêbnej kolorystyki w stosunku do strony uczelni.

Podsumowanie

Przedstawione treœci teoretyczno-praktyczne uza-
sadniaj¹ zastosowanie ekologii informacji w dzia³al-

noœci informacyjnej bibliotek. Dziedzina ta dostarcza
kanonu zasad poprawnego tworzenia i organizacji in-
fosfery, dziêki któremu œrodowisko informacyjne jest
bardziej u¿yteczne, a przez to do pewnego stopnia re-
dukuj¹ce problemy wspó³czesnego spo³eczeñstwa in-
formacyjnego nara¿onego na stresogenne zjawiska
nadmiaru informacji. Budowanie witryn interneto-
wych bibliotek w oparciu o zasady ekologii informacji
powinno wp³ywaæ na polepszenie jakoœci komunikacji
pomiêdzy poszczególnymi instytucjami a ich u¿ytkow-
nikami.

Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹, ¿e nie
wszystko w tej materii zosta³o zrobione i wiele aspek-
tów wymaga jeszcze udoskonalenia. Zatem ekologia
informacji mo¿e inspirowaæ do nieustannego d¹¿enia
do doskona³oœci, równie¿ w œrodowisku funkcjonowa-
nia stron internetowych bibliotek, gdzie informacja
pe³ni nadrzêdn¹ rolê.
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Analogowa i cyfrowa komunikacja naukowa w Polskiej
Akademii Nauk

Analogowa i cyfrowa komunikacja naukowa
w Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk w ci¹gu kilkudziesiêciu lat wypracowa³a ró¿ne sposoby komuni-
kowania naukowego, pocz¹wszy od komunikacji nieformalnej – konferencji, zjazdów,
spotkañ o charakterze naukowym – przez ksi¹¿ki i czasopisma, po publikacje udostêp-
niane w bibliotekach cyfrowych oraz w modelu Open Access. Celem artyku³u jest analiza
analogowej komunikacji naukowej i funkcjonowania PAN w kulturze konwergencji oraz
wykazanie, ¿e instytucja ta wykorzystuje najnowsze formy udostêpniania wyników ba-
dañ, w tym narzêdzia Web 2.0. W artykule przedstawiono dane liczbowe dotycz¹ce dru-
kowanych publikacji naukowych PAN. Na podstawie danych rejestrowanych przez bazê
Arianta, przegl¹du stron internetowych instytutów, komitetów i oddzia³ów oraz wywia-
du przeprowadzonego w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki PAN opisano rozwój
cyfrowego modelu komunikacji naukowej w PAN.
S³owa kluczowe: komunikacja naukowa, Polska Akademia Nauk, Open Access

The analogue and digital scientific communication in the Polish Academy of

Science. The Polish Academy of Sciences develop different ways of science communica-
tion through many years, range from informal communication – conferences, conventions,
scientific meeting – to books, journals and papers available in digital libraries and by
Open Access. The aim of the paper is an analysis of the analogue communication and
working the Polish Academy of Sciences in the media convergence. The analysis should
prove that the institution use the recent method of sharing of the researches results, inclu-
ding Web 2.0. The paper shows number of printed publications of the Polish Academy of
Sciences. The digital science communication is described on the grounds of data registe-
red in Arianta, analysis of websites of the institutes, the committees and the divisions,
and the interview in the Office of Science Popularization and Promotion.
Key words: science communication, Polish Academy of Sciences, Open Access

O komunikacji naukowej, jako procesie udostêp-
niania wiedzy przez naukowców, mówi siê w Polsce
coraz czêœciej. Dyskusje koncentruj¹ siê przede
wszystkim wokó³ problemu wolnego dostêpu do wyni-
ków prac badaczy, a stronami w sporze o zasadnoœæ
bezp³atnego dystrybuowania np. artyku³ów nauko-
wych s¹ œrodowiska naukowe, akademickie, bibliote-
karskie oraz wydawcy. Powy¿szy problem dotyczy
równie¿ Polskiej Akademii Nauk, w której komunika-
cja naukowa jest doœæ skomplikowana ze wzglêdu na
rozbudowan¹ strukturê. Dzia³aj¹c¹ od 60 lat PAN two-
rzy sieæ placówek znajduj¹cych siê w kilku miastach w
Polsce oraz za granic¹, których pracownicy prowadz¹
szeroko pojête badania naukowe z zakresu ró¿nych

dziedzin. Wyniki badañ naukowców podawane s¹ do
publicznej wiadomoœci przede wszystkim w formie
czasopism. To w³aœnie te publikacje stanowi¹ wa¿ny
element komunikacji naukowej, która na przestrzeni
ostatnich kilkudziesiêciu lat zarówno w Polsce, jak i
na ca³ym œwiecie, uleg³a przeobra¿eniom ze wzglêdu
na mo¿liwoœci, jakie daje wspó³czesnej nauce Inter-
net.

Celem niniejszego artyku³u jest analiza zarówno
tradycyjnego, analogowego modelu udostêpniania
wiedzy przez naukowców Polskiej Akademii Nauk
(wy³¹cznie pracowników instytutów, oddzia³ów oraz
cz³onków komitetów znajduj¹cych siê na terenie Pol-
ski), jak i modelu cyfrowego, obejmuj¹cego m.in. poli-
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tykê Open Access oraz aktywnoœæ uczonych w kultu-
rze Web 2.0. Artyku³ jest prób¹ odpowiedzi na pyta-
nie, w jaki sposób instytuty, komitety i oddzia³y wyko-
rzystuj¹ tradycyjne i elektroniczne œrodki przekazywa-
nia wiedzy.

Dzia³alnoœæ wydawnicza PAN

Polska Akademia Nauk jest instytucj¹, która pró-
buje nad¹¿yæ za rozwojem elektronicznej komunikacji
naukowej. Wykorzystuj¹c narzêdzia Open Access,
udostêpnia szerokiemu gronu odbiorców publikacje
naukowców za darmo. Odbywa siê to przez czasopis-
ma dostêpne na stronach internetowych instytutów,
komitetów czy stronie g³ównej, w elektronicznej Czy-
telni Czasopism PAN [1] (jest to tzw. z³ota droga) oraz
przez repozytoria (zielona droga). Oprócz OA Polska
Akademia Nauk prowadzi wydawanie publikacji elek-
tronicznych, do których dostêp jest p³atny. S¹ to g³ów-
nie cyfrowe wersje czasopism, które mo¿na nabyæ
równie¿ w wersji papierowej. Miejscami umo¿liwia-
j¹cymi dostêp do wytworzonych przez polskich i za-
granicznych uczonych materia³ów naukowych s¹ ar-
chiwum i biblioteki PAN.

G³ównym narzêdziem komunikacji naukowej w
Polskiej Akademii Nauk s¹ wydawnictwa ci¹g³e (z na-
ciskiem na czasopisma) i zwarte. Obecnie dzia³alnoœæ
wydawnicz¹ prowadz¹ instytuty, oddzia³y PAN, stacje
zagraniczne, komitety, archiwa, biblioteki oraz Kance-
laria PAN.

Najbardziej aktualne dane statystyczne dotycz¹ce
wydawnictw Akademii pochodz¹ z 2012 roku. Sytua-
cja wydawnicza dotycz¹ca druków zwartych przedsta-
wia siê nastêpuj¹co. Wed³ug Ruchu wydawniczego
w liczbach, publikowanego przez Bibliotekê Narodo-
w¹, w zesz³ym roku Polska Akademia Nauk (w niniej-
szej statystyce liczba publikacji wydawnictwa PAN jest
sum¹ publikacji instytutów, komitetów oraz oddzia-
³ów) wyda³a ogólnie 337 tytu³ów ksi¹¿ek (dla porów-
nania – w 2011 roku by³o ich 234), w tym 324 nauko-
we [2]. Pozosta³e to podrêczniki dla szkó³ wy¿szych
(3), wydawnictwa popularne (8) oraz literatura piêkna
(2). £¹cznie wydrukowano 103,2 tys. egzemplarzy,
z których 96,5 tys. to tytu³y naukowe. Liczba tytu³ów
publikacji naukowych zwiêkszy³a siê w stosunku do
roku poprzedniego o 108 [3], co œwiadczy o wiêkszej
aktywnoœci uczonych.

Nieco inne dane przedstawione s¹ w Sprawozda-
niu Polskiej Akademii Nauk za rok 2012. Mo¿na w
nim znaleŸæ informacje dotycz¹ce liczby publikacji in-

stytutów oraz komitetów naukowych i problemowych.
W 2012 roku wszystkie placówki naukowe PAN (wy-
dzia³y i ich instytuty) wyda³y 481 tytu³ów, w tym 255
tytu³ów publikacji zwartych. Ich nak³ad ca³kowity wy-
niós³ 84 914 egzemplarzy [4]. W stosunku do danych
Biblioteki Narodowej nie zgadza siê ju¿ ogólna liczba
wydanych tytu³ów, co mo¿e jednak wynikaæ z faktu, ¿e
nie wszystkie redakcje wysy³aj¹ bo Biblioteki egzemp-
larz obowi¹zkowy. Najwiêksz¹ aktywnoœci¹ wydawni-
cz¹ odznacza siê Wydzia³ I Nauk Humanistycznych
i Spo³ecznych. W zesz³ym roku wyda³ on ³¹cznie 181
tytu³ów druków zwartych. W 2012 roku liczba dru-
ków zwartych wydawanych przez instytuty zmala³a
w stosunku do roku poprzedniego o 10 tytu³ów.

Uczeni Polskiej Akademii Nauk komunikuj¹ swoj¹
wiedzê równie¿ przez czasopisma drukowane, które
wci¹¿ wykorzystywane s¹ czêœciej, ni¿ elektroniczne.
Na temat liczby czasopism nie ma dok³adnych i jedno-
znacznych danych. Dostêpne informacje pochodz¹
z ró¿nych Ÿróde³ i nie zawsze s¹ ze sob¹ zgodne. We-
d³ug danych zgromadzonych przez Bibliotekê Narodo-
w¹, PAN (³¹cznie instytuty, komitety i oddzia³y) opu-
blikowa³a 191 tytu³ów czasopism, w tym najwiêcej
kwartalników (83), nastêpnie roczników (48), pó³rocz-
ników (28), pism wydawanych nieregularnie (21),
dwumiesiêczników (8) oraz miesiêczników (3). Ogó-
³em wydano o 10 czasopism mniej ni¿ w roku 2011.
W 2012 roku nak³ad globalny czasopism PAN wy-
niós³ 228,1 tys. egzemplarzy. Biblioteka Narodowa
podobnie jak w przypadku wydawnictw zwartych po-
daje jednak mniej tytu³ów PAN ni¿ to wynika z innych
Ÿróde³.

Jak podaj¹ autorzy Sprawozdania PAN za 2012
rok, instytuty opublikowa³y ogó³em 147 tytu³ów cza-
sopism drukowanych, a ich nak³ad ca³kowity wyniós³
89 814 egzemplarzy. To o 7 tytu³ów czasopism wiêcej
ni¿ w 2011 roku. Na tym polu najwiêksz¹ aktywnoœci¹
wydawnicz¹ odznacza³ siê znowu Wydzia³ I z 67 tytu-
³ami.

Je¿eli chodzi o komitety naukowe i problemowe,
w 2012 roku ogólnie wyda³y one 163 tytu³y, w tym
141 wyda³y komitety wydzia³owe, a 22 komitety funk-
cjonuj¹ce przy Prezydium PAN. Niestety w sprawozda-
niu brak informacji o tym, czy s¹ to tytu³y druków
zwartych, czy te¿ mo¿e czasopism. Wed³ug bazy
Arianta PAN ³¹cznie wydaje co najmniej 242 czasopis-
ma, które ukazuj¹ siê zarówno w wersji drukowanej,
jak i elektronicznej. W bazie nie rejestruje siê czaso-
pism, które s¹ publikowane wy³¹cznie w wersji analo-
gowej. Z powy¿szych danych mo¿na wiêc wnioskowaæ,
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¿e komitety PAN wydaj¹ przynajmniej 100 czasopism
drukowanych, które posiadaj¹ równie¿ wersje dostêp-
ne online.

Czasopisma elektroniczne

Równolegle z ukazywaniem siê papierowych wersji
czasopism PAN, czytelnikom udostêpniane s¹ wersje
elektroniczne. Polska Akademia Nauk wkroczy³a
w kulturê konwergencji, pokazuj¹c, ¿e „stare i nowe
media wchodz¹ w coraz bardziej skomplikowane inte-
rakcje” [5]. Choæ wci¹¿ wiêkszym presti¿em wœród
naukowców ciesz¹ siê czasopisma drukowane, to jed-
nak ich wersje cyfrowe (przede wszystkim te udostêp-
niane w modelu Open Access) ze wzglêdu na ³atwoœæ
dostêpu zyskuj¹ wielu zwolenników, zw³aszcza wœród
bibliotekarzy czy osób, dla których przeszkod¹ w dos-
têpie do wiedzy s¹ kwestie finansowe.

W sposób zorganizowany PAN prowadzi informaty-
zacjê od 2009 roku. Nie mo¿na mówiæ o wspólnej po-
lityce wydawniczej w tym zakresie miêdzy instytuta-
mi, komitetami a oddzia³ami. Instytuty jako jednostki
posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹ samodzielnie dbaj¹ o
wybór miejsca publikacji czasopism.

Zarówno instytuty PAN, jak i komitety oraz oddzia-
³y k³ad¹ du¿y nacisk na rozpowszechnianie elektro-
nicznych wersji czasopism. Wed³ug Arianty wspom-
niane wy¿ej 242 czasopisma PAN posiadaj¹ zarówno
wersjê papierow¹, jak i elektroniczn¹. Redakcje czaso-
pism zaczê³y d¹¿yæ do tego, aby ich publikacje znajdo-
wa³y siê w miêdzynarodowych bazach i multiwyszuki-
warkach naukowych (np. EBSCO Discovery System,
Summon, Primo itp.), a tak¿e by dystrybuowano je do
serwisów oferuj¹cych wolny dostêp. Tak¹ baz¹ jest np.
Directory of Open Access. Stworzona zosta³a przez
Lund University. Zawiera spis recenzowanych czaso-
pism naukowych nie tylko z Polski, lecz tak¿e z zagra-
nicy. Udostêpnia ona linki do g³ównych stron wydaw-
nictw, abstrakty artyku³ów lub ca³e artyku³y. Kryte-
rium wyszukiwania wed³ug wydawcy (publisher – Po-
lish Academy of Sciences) pozwoli³o wyodrêbniæ z ba-
zy 12 czasopism oraz 1895 artyku³ów [6]. W celu sko-
rzystania z czasopisma, baza odsy³a na strony instytu-
tów, które je wydaj¹ lub bezpoœrednio na stronê czaso-
pisma.

Czasopisma komitetów i oddzia³ów PAN ukazuj¹
siê:
— na platformie profesjonalnego wydawcy;
— w Czytelni Czasopism PAN utworzonej na jej stro-

nie internetowej;

— w Wirtualnej Bibliotece Nauki prowadzonej przez
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Mate-
matycznego i Komputerowego.

Wa¿nym sposobem na popularyzacjê czasopiœmien-
nictwa naukowego jest umieszczanie publikacji na
platformach znanych wydawców. Dlatego te¿ w 2009 i
2012 roku PAN przeprowadzi³a przetarg na platformê,
która mog³aby udostêpniaæ prace naukowców. W dro-
dze przetargu wybrano firmê Versita (obecnie De
Gruyter). PAN wydaje na tej platformie 30 tytu³ów (in-
formacje pochodz¹ z wywiadu przeprowadzonego
21.08.2013 r. w Biurze Upowszechniania i Promocji
Nauki Kancelarii PAN).

Kolejnym miejscem, w którym komitety i oddzia-
³y bezp³atnie udostêpniaj¹ wybrane czasopisma jest
Czytelnia Czasopism. Znajduje siê ona na stronie
internetowej instytucji. Powsta³a w 2010 roku w ce-
lu udostêpniania czasopism, których wydawanie fi-
nansowano z puli przyznanej Prezesowi PAN na po-
pularyzacjê nauki. Celem projektu jest stworzenie
miejsca, w którym dorobek naukowy w postaci arty-
ku³ów zostanie udostêpniany w formie nierozpro-
szonej. Strona nie zosta³a jeszcze ukoñczona, dlate-
go obecnie mo¿na skorzystaæ z czêœci tytu³ów wyda-
wanych komitety i oddzia³y. Baza sukcesywnie jest
uzupe³niania. W czytelni czasopisma uszeregowane
s¹ na dwa sposoby: alfabetycznie, wed³ug pierwsze
litery tytu³u oraz wed³ug reprezentowanej dziedziny
nauki. Czasopisma zaklasyfikowano do 5 dziedzin:
nauk humanistycznych i spo³ecznych, nauk biolo-
gicznych i rolniczych, nauk o ziemi, nauk technicz-
nych, nauk medycznych. Obecnie u¿ytkownicy ma-
j¹ dostêp do 79 tytu³ów i ponad 6000 artyku³ów.
Czytelnia udostêpnia informacje o redakcji czaso-
pism i miejscu, w którym mo¿na zamówiæ prenume-
ratê. Podawany jest równie¿ adres wydawcy, dane
kontaktowe oraz informacje dla autorów artyku³ów.
Artyku³y dostêpne s¹ w formacie PDF [7].

Inn¹ platform¹, dziêki której komitety i oddzia³y
usprawniaj¹ komunikacjê naukow¹, jest Wirtualna
Biblioteka Nauki. W jej ramach umieszczaj¹ one
pe³ne teksty artyku³ów w bazie BazTech (15 tytu³ów
z zakresu nauk technicznych), w bazie ARGO (8 tytu-
³ów odnosz¹cych siê do nauk przyrodniczych i rolni-
czych) oraz w The Central European Journal of Social
Sciences and Humanities (8 tytu³ów z zakresu nauk
humanistycznych i spo³ecznych) (informacje pocho-
dz¹ z wywiadu przeprowadzonego 21.08.2013 r.
w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki Kancela-
rii PAN).
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Sytuacja wydawnicza instytutów przedstawia siê
nastêpuj¹co: w 2012 roku po raz pierwszy w Sprawo-
zdaniu PAN pojawi³y siê dane dotycz¹ce wydawania
elektronicznych czasopism przez instytuty. Wed³ug
tych informacji, instytuty opublikowa³y 10 czasopism
wy³¹cznie w wersji elektronicznej. Wed³ug bazy
Arianta instytuty PAN wydaj¹ albo wspó³wydaj¹ 141
elektronicznych czasopism. Niektóre instytuty, np.
Instytut Matematyczny PAN lub Instytut Archeologii
i Etnologii PAN, wydaj¹ wiêcej ni¿ jedno czasopismo
elektroniczne. Jak wynika z analizy zawartoœci bazy,
instytuty wspó³wydaj¹ pisma wraz z niektórymi komi-
tetami, szko³ami wy¿szymi lub towarzystwami.

Czasopisma udostêpniane s¹ ró¿nymi drogami.
Niektóre z nich posiadaj¹ w³asne strony internetowe
lub ukazuj¹ siê na stronach instytutów. Tak jest np. w
przypadku „Acta Agrophysica”, „Acta Palaeontologica
Polonica” czy „Adeptus”. Publikacji, które ukazuj¹ siê
w ten sposób jest 77 [8]. Podobnie jak komitety i od-
dzia³y, instytuty korzystaj¹ z us³ug profesjonalnego
wydawcy – Versity lub wydawnictwa Springer. Wiele
czasopism odp³atnie udostêpnianych jest w Central
and Eastern European Online Library. Instytuty wyko-
rzystuj¹ równie¿ repozytoria: Repozytorium Cyfrowe
Instytutów Naukowych oraz Repozytorium Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nale¿y w tym
miejscu zaznaczyæ, ¿e niektóre czasopisma elektro-
niczne powstaj¹ w wyniku wspó³pracy instytutu i
szko³y wy¿szej. Tak jest np. w przypadku czasopisma
„Bliski Wschód. Spo³eczeñstwa – Polityka – Tradycje”,
które wspó³wydawane jest przez Instytut Studiów Po-
litycznych PAN oraz Szko³ê Wy¿sz¹ Psychologii Spo-
³ecznej.

Jak wynika z powy¿szej analizy, instytuty nie pro-
wadz¹ wspólnej polityki wydawniczej z komitetami i
oddzia³ami. O takiej mo¿na mówiæ w przypadku ko-
mitetów i oddzia³ów. Wynika to z faktu, ¿e w przeci-
wieñstwie do instytutów nie maj¹ one osobowoœci
prawnej i nie mog¹ same decydowaæ, na jakiej platfor-
mie chc¹ wydawaæ swoje czasopisma. W imieniu
wszystkich komitetów i oddzia³ów Prezes PAN organi-
zuje przetarg na firmê wydawnicz¹, która bêdzie wy-
dawaæ ich czasopisma elektroniczne. Do po³owy 2014
roku bêdzie to Versita (informacje pochodz¹ z wywia-
du przeprowadzonego 09.09.2013 r. w Biurze Upo-
wszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN). Je¿eli
chodzi o instytuty, jako podstawowe placówki nauko-
we PAN posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹, maj¹ one
swobodê decydowania o sposobie udostêpniania cza-
sopism elektronicznych.

Repozytoria PAN

Elementami uzupe³niaj¹cymi narzêdzia komunikacji
naukowej Polskiej Akademii Nauk s¹ repozytoria. Mo¿-
na wskazaæ dwie ró¿ne platformy zwane repozytoriami,
dziêki którym u¿ytkownicy maj¹ dostêp zarówno do bie-
¿¹co ukazuj¹cych siê publikacji, jak i prac zdigitalizowa-
nych, wydanych najpierw w wersji papierowej.

Jednym z wiêkszych projektów realizowanych
przez PAN jest Repozytorium Cyfrowe Instytutów
Naukowych. Nie jest to typowa biblioteka cyfrowa, po-
niewa¿ niektóre pozycje udostêpniane s¹ jedynie w¹s-
kiemu gronu badaczy lub na komputerach znajdu-
j¹cych siê w siedzibie instytutów bior¹cych udzia³
w projekcie. Digitalizacj¹ zajmuj¹ siê biblioteki 16 in-
stytutów PAN (Archeologii i Etnologii, Badañ Literac-
kich, Biologii Doœwiadczalnej im. Marcelego Nenckie-
go, Biologii Ssaków, Chemii Fizycznej, Chemii Orga-
nicznej, Filozofii i Socjologii, Geografii i Przestrzenne-
go Zagospodarowania, Historii, Jêzyka Polskiego, Ma-
tematyczny, Medycyny Doœwiadczalnej i Klinicznej,
Podstawowych Problemów Techniki, Slawistyki, Tech-
nologii Materia³ów Elektronicznych, Muzeum i Insty-
tut Zoologii). „Celem projektu jest utworzenie ogólno-
dostêpnego, ponadregionalnego i multidyscyplinarne-
go Repozytorium Cyfrowego z³o¿onego ze zdigitalizo-
wanych materia³ów archiwalnych, publikacji nauko-
wych, dokumentacji badañ oraz piœmienniczego dzie-
dzictwa kulturowego (…)” [9].

Instytutom pracuj¹cym nad repozytorium przy-
œwieca³a chêæ konsolidacji i modernizacji infrastruk-
tury naukowo-badawczej jednostek naukowych PAN
oraz popularyzacjê dostêpu do publikacji, z których
korzystanie mo¿e byæ utrudnione. Odbiorcami wyni-
ków pracy s¹ przede wszystkim pracownicy instytu-
tów, które zaanga¿owa³y siê w projekt. Z repozytorium
korzystaj¹ u¿ytkownicy zarówno w Polsce, jak i na ca-
³ym œwiecie. Dziêki odpowiednio zorganizowanemu
zapleczu informatycznemu (serwer dLibry, NUKAT,
WorldCat, Federacja Bibliotek Cyfrowych) i organiza-
cji pracowni digitalizacyjnych mo¿na uzyskaæ dostêp
do dzie³ i prac w postaci plików PDF lub DjVu [10].
Wed³ug twórców RCIN „poprzez u³atwienie dostêp-
noœci do wspó³czesnych i historycznych materia³ów
(…) poprawi siê promocja polskiej nauki, historii i kul-
tury na œwiecie, wzmocniona zostanie edukacja i œwia-
domoœæ w zakresie wyszukiwania literatury naukowej
w postaci cyfrowej (…)” [11].

RCIN niezupe³nie odpowiada modelowi wolnego
dostêpu. Niektóre publikacje s¹ dostêpne tylko pra-
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cownikom naukowym danego instytutu lub udostêp-
niane na komputerach znajduj¹cych siê w siedzibie
instytutu wspó³tworz¹cego konsorcjum. Instytucj¹,
która jako pierwsza w Polsce przyjê³a mandat Open
Access i na jego podstawie stworzy³a repozytorium,
jest Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Mandat zosta³
przyjêty w 2010 roku i zobowi¹zuje wszystkich pra-
cowników instytutu do publikowania swoich prac ba-
dawczych w repozytorium [12]. Publikacje maj¹ byæ
dostêpne na platformie nie póŸniej ni¿ 12 miesiêcy od
momentu ich wydrukowania. Repozytorium zosta³o
stworzone dziêki jednemu z najpopularniejszych na-
rzêdzi do tworzenia tego typu platform – EPrints – i
zosta³o umieszczone na liœcie Registry of Open Access
Repository Material Archiving Policies na pozycji 145
[13].

Podsumowuj¹c, analizuj¹c elektroniczne publika-
cje instytutów i komitetów, nale¿y zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e nie maj¹ one wspólnej polityki wydawniczej
w modelu Open Access. Instytuty, jako jednostki po-
siadaj¹ce osobowoœæ prawn¹, same decyduj¹, czy i za
pomoc¹ jakiego wydawcy chc¹ publikowaæ swoje cza-
sopisma. Ze wzglêdu na prawa autorskie pracowni-
ków instytutów, na instytuty nie mo¿na na³o¿yæ obo-
wi¹zku publikowania np. w Czytelni Czasopism PAN.
Samodzielnoœæ instytutów daje im szerokie mo¿liwoœ-
ci w sposobie udostêpniania czasopism. Niektóre ins-
tytuty wybra³y us³ugi Versity lub innego komercyjnego
wydawcy, inne wydaj¹ za pomoc¹ w³asnego oprogra-
mowania. Z kolei korzystanie komitetów i oddzia³ów
z Versity uzale¿nione jest od œrodków finansowych
przeznaczonych na udostêpnianie czasopism elektro-
nicznych. Prezes PAN co kilkanaœcie miesiêcy organi-
zuje przetarg, w drodze którego wybierana jest oferta
najkorzystniejsza dla komitetów i oddzia³ów.

Blogi, Facebook, serwisy naukowe,

czyli Web 2.0 w PAN

Web 2.0 jest pojêciem stosowanym przez amery-
kañskich badaczy do okreœlenia kultury uczestnictwa,
czyli ingerencji odbiorców w proces tworzenia ró¿nych
treœci przez media [14]. Web 2.0 jest jedn¹ z konse-
kwencji rozwijaj¹cej siê kultury konwergencji, zauwa-
¿an¹ równie¿ w procesie udostêpniania wiedzy przez
naukowców. Mo¿na nawet mówiæ o Nauce 2.0.

Nauka 2.0 to okreœlenie stosowane do nazwania
procesu naukowego (pocz¹wszy od przeprowadzania
badañ, po publikowanie ich wyników), w którym wy-
korzystuje siê najnowsze rozwi¹zania technologiczne,

dziœ przede wszystkim Internet – blogi, mikroblogi za-
k³adane na Facebooku czy Twitterze, podkasty itp.
Niektórzy zaliczaj¹ tu równie¿ repozytoria [15]. W
Nauce 2.0 istotny jest fakt uczestnictwa w procesie
komunikacji naukowej osób, które zajmuj¹ siê nauk¹
amatorsko lub do tej pory by³y wy³¹cznie jej odbiorca-
mi. Sami naukowcy równie¿ korzystaj¹ z nowych ka-
na³ów i komunikuj¹ wyniki swoich badañ np. na blo-
gach.

Wy¿ej wymienione formy komunikacji naukowej
wystêpuj¹ w dzia³alnoœci naukowej pracowników
PAN. Blog naukowy prowadzi np. Maciej Maryl z Ins-
tytutu Badañ Literackich. Jego „Tekst spersonalizowa-
ny” jest blogiem „poœwiêconym ró¿nym zagadnieniom
pisania i czytania w sieci” [16]. Od momentu powsta-
nia, tj. od lipca 2013 roku, co miesi¹c na ³amach bloga
pojawiaj¹ siê autorskie wpisy, które – dziêki odpo-
wiednim funkcjom platformy WordPress ³¹cz¹cej j¹ ze
spo³ecznoœci¹ Facebooka – mog¹ byæ komentowane
przez czytelników. Oznacza, ¿e odbiorca mo¿e zarea-
gowaæ na tekst naukowy, w³¹czyæ siê do dyskusji. Is-
totn¹ cech¹ bloga jest jego hipertekstualnoœæ, pozwa-
laj¹ca czytelnikom na swobodne poruszanie siê po
tekstach zamieszczonych w sieci, do których autor od-
wo³ywa³ siê, pisz¹c swój tekst. Innym blogiem jest np.
„Œwiat: jak to dzia³a?” poœwiêcony zagadnieniom z
dziedziny fizyki, utworzony na platformie udostêpnia-
nej przez Onet.pl [17]. Ostatnimi autorami bloga byli
Pawe³ F. Góra oraz Magdalena S³awiñska, która pra-
cuje w Instytucie Fizyki J¹drowej PAN. Pierwszy wpis
na pojawi³ siê w marcu 2008 roku. Od 2011 roku blog
nie by³ aktualizowany. Blog skomunikowany jest m.in.
z Twitterem i spo³ecznoœci¹ serwisu Google. Mo¿na tu
równie¿ wymieniæ blog „Bunt sieci” wyk³adowcy Cen-
trum Nauk Spo³ecznych PAN, Edwina Bendyka [18].
Analiza Agregatora Polskich Blogów Naukowych [19]
wykaza³a, ¿e naukowcy Polskiej Akademii Nauk
w niewielkim stopniu wykorzystuj¹ omawian¹ formê
komunikowania naukowego lub po prostu tego nie
ujawniaj¹. Autorzy czêœci blogów rejestrowanych w
Agregatorze s¹ anonimowi.

Blogi naukowe, w tym wymienione wy¿ej, s¹ sko-
munikowane z ró¿nymi serwisami spo³ecznoœciowy-
mi, przede wszystkim z Facebookiem. Media spo³ecz-
noœciowe sta³y siê narzêdziem popularyzacji wiedzy i
ró¿nych przedsiêwziêæ naukowych, poniewa¿ umo¿li-
wiaj¹ kontakt twórców z szerokim gronem odbiorców.
Popularne sta³y siê tzw. fanpage, na których administ-
rator umieszcza odpowiednie treœci. Swoje profile na
Facebooku maj¹ m.in. Instytut Studiów Politycznych
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PAN, Instytut Biologii Doœwiadczalnej PAN, Instytut
Chemii Fizycznej PAN, Instytut Niskich Temperatur i
Badañ Strukturalnych PAN, Instytut Dendrologii PAN,
Instytut Slawistyki PAN, Muzeum Geologiczne Insty-
tutu Nauk Geologicznych PAN, Muzeum i Instytut Zo-
ologii PAN. Na Facebooku mo¿na znaleŸæ ³¹cznie ok.
15 stron instytutów PAN. Wci¹¿ jest to jednak liczba
niewielka. Na oficjalnych stronach wymienionych ins-
tytutów umieszczane s¹ np. linki do zewnêtrznych
artyku³ów prasowych, informacje o konferencjach,
przyznanych nagrodach, planowanych przedsiêwziê-
ciach, przeprowadzonych badaniach czy og³oszenia
o naborze nowych pracowników.

Do Nauki 2.0. nale¿y zaliczyæ równie¿ Portal Wie-
dzy, funkcjonuj¹cy na g³ównej stronie internetowej
Polskiej Akademii Nauk. Publikowane s¹ na nim bie-
¿¹ce wiadomoœci z ¿ycia instytucji, wyniki niektórych
badañ, a tak¿e zg³oszenia patentowe. Dziêki Portalowi
zainteresowani nauk¹ maj¹ dostêp do informacji na
temat organizowanych przez PAN konferencji, pikni-
ków i innych spotkañ o charakterze naukowym. Na
Portal Wiedzy sk³ada siê równie¿ Elektroniczna Bib-
lioteka zawieraj¹ca linki do czasopism elektronicz-
nych PAN. Portal Wiedzy PAN jest wiêc narzêdziem,
dziêki któremu pracownicy naukowi przekazuj¹ od-
biorcom nie tylko wyniki swojej dzia³alnoœci, lecz tak-
¿e informacje o nauce i przedsiêwziêciach z ni¹
zwi¹zanych.

Popularyzacji dzia³alnoœci naukowców PAN serwis
You Tube. Wykorzystywany jest on np. przez Instytut
Badañ Literackich, a dok³adniej przez pracowników
prowadz¹cych Gender Studies. Stworzyli oni kana³
Gender Studies TV, na którym znajduj¹ siê video rela-
cje z konferencji czy spotkañ naukowych, np. z tzw.
Feminariów, koncentruj¹cych siê wokó³ tematyki lite-
rackiej, spo³eczno-kulturowej z naciskiem na kwestie
gender i feminizm [20].

Podsumowanie

Komunikacja naukowa jest procesem z³o¿onym,
ewoluuj¹cym siê wraz z rozwojem cywilizacji. Jak wy-
nika z analizy sposobów przekazywania wiedzy przez
pracowników PAN, w Polsce wci¹¿ dominuje model
tradycyjny – wiêkszym presti¿em ciesz¹ siê publikacje
drukowane.

Upowszechnienie technologii cyfrowych i Internetu
pod koniec XX wieku stworzy³o nowe mo¿liwoœci us-
prawnienia komunikacji naukowej. Narastaj¹ce prob-
lemy z subskrypcj¹ czasopism drukowanych sta³y siê

motywacj¹ dla œrodowiska naukowego do stworzenia
miejsca, w którym szybciej i ³atwiej mo¿na by publiko-
waæ artyku³y. W ten sposób zrodzi³a siê idea Open Ac-
cess, któr¹ wykorzystuje równie¿ Polska Akademia
Nauk. Model wolnego dostêpu do wiedzy w PAN funk-
cjonuje obok modelu tradycyjnego – publikowania
prac w czasopismach drukowanych i dystrybuowania
ich wœród zainteresowanych instytucji, g³ównie wœród
bibliotek naukowych. Jednak jak pokazuje przyk³ad
PAN, wiod¹cej instytucji naukowe w Polsce, wprowa-
dzenie modelu Open Access postêpuje wolno.

Konsekwencj¹ rozwoju technologii jest Nauka 2.0.
W Polskiej Akademii Nauk jej przejawem s¹ blogi
naukowe, Portal Wiedzy, fanpage na Facebooku.
Wci¹¿ jest ich niewiele, co mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e
wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê treœci przekazywane
w formie drukowanej. Jednak aktywnoœæ w Internecie
nawet niewielkiej liczby pracowników naukowych
i próba nawi¹zania interakcji z odbiorcami nauki
œwiadczy o tym, ¿e konwergencja mediów jest zjawis-
kiem zauwa¿alnym, wykorzystywanym w nauce i byæ
mo¿e w niedalekiej przysz³oœci zyska wielu zwolenni-
ków.
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