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Wies³aw BABIK

Uniwersytet Jagielloñski, KRAKÓW

Ekonomika informacji jako element zarz¹dzania
informacj¹ w spo³eczeñstwie informacji i wiedzy –

perspektywa infologiczna

Ekonomika informacji jako element zarz¹dzania
informacj¹ w spo³eczeñstwie informacji i wiedzy –

perspektywa infologiczna

Ekonomika informacji rozumiana jako ekonomika sektora informacyjnego jest nowym
kierunkiem w dziedzinie badañ ekonomicznych. W polskim piœmiennictwie z zakresu
informacji naukowej istnieje luka w postaci braku wartoœciowych opracowañ z tego za-
kresu. W pojmowaniu ekonomiki informacji wystêpuj¹ istotne ró¿nice w podejœciu obu
wymienionych dziedzin. Chocia¿ wspólnym elementem jest akcentowanie wzrastaj¹cej
roli informacji we wspó³czesnych spo³eczeñstwach i gospodarkach, g³ównie pod wp³ywem
nowoczesnych technologii informacyjnych oraz traktowanie informacji jako towaru, to
rola ta jest rozumiana ró¿nie.
W artykule zaprezentowano ekonomikê informacji z perspektywy infologicznej, traktuj¹c
j¹ jako próbê wype³nienia wspomnianej luki. Okreœlono przedmiot, cele, metody i proble-
my badawcze ekonomiki informacji (sektora informacyjnego) w ramach nauki o informa-
cji oraz porównano je z tymi samymi w naukach ekonomicznych. Skoncentrowano siê na
wybranych, zdaniem autora, najwa¿niejszych problemach badawczych ekonomiki infor-
macji w ujêciu infologicznym. Zwrócono uwagê na znaczenie i implikacje tych badañ dla
informacji naukowej.
Rozwa¿ania stanowi¹ próbê wywo³ania i w³¹czenia siê do dyskusji na temat roli sektora
informacyjnego oraz roli ekonomicznych aspektów informacji w efektywnej realizacji
procesów informacyjnych. Podkreœlono wa¿n¹ rolê infologicznych badañ sektora infor-
macyjnego dla rozwoju wspó³czesnej nauki o informacji.

Information Economics as an Element of Information Management in Information

and Knowledge Society: An Infological Perspective. Information economics, under-
stood as the economics of the information sector, is a new direction in economic studies.
The Polish literature on information science displays a gap in the form of a lack of valu-
able studies on the subject. There are essential differences in the approach applied by
those two fields in the understanding of information economics. Although their common
element is the emphasis of the increasing role of information in the present-day societies
and economies, mainly under the influence of modern information technologies, and the
treatment of information as a commodity, the roles of information are understood diffe-
rently.
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This paper present information economics from the infological perspective, treating it as
an attempt at filling in the gap mentioned before. The object, aims, methods and research
problems of information economics (information sector) have been defined within infor-
mation science and compared with the same in economic science. The author concentra-
ted on selected and the most important, in his opinion, research problems of information
economics in an infological approach. The author noticed the importance and implica-
tions of such research for scientific information.
The author’s considerations constitute an attempt at starting of and participating in
a discussion of the role of the information sector and the role of the economic aspects of
information in the effective performance of information processes. The author emphasi-
zed the essential role of the infological research of the information sector for the develop-
ment of present-day information science.

Wprowadzenie

Jednym z szeroko dyskutowanych problemów i to
o charakterze podstawowym dla zarz¹dzania informa-
cj¹ jest, oprócz przedmiotu zarz¹dzania informacj¹
a wiêc tego czym zarz¹dzamy, problem jego efektyw-
noœci, czyli ekonomiki informacji [11]. Celem artyku-
³u jest specyfikacja problemów ekonomiki informacji,
jej metod badawczych a przede wszystkim zwrócenie
uwagi na ekonomiczne aspekty informacji w kontekœ-
cie zarz¹dzania informacj¹ w spo³eczeñstwie informa-
cji i wiedzy. Jest to wa¿ne nie tylko dla zarz¹dzania
informacj¹ i wiedz¹, lecz tak¿e dla zarz¹dzania kapita-
³em intelektualnym.

Artyku³ stanowi próbê zdefiniowania ekonomiki
informacji z punktu widzenia nauki o informacji
i odpowiedzi na pytanie, co pracownik informacji
powinien wiedzieæ o ekonomicznych aspektach
informacji, aby efektywnie gospodarowaæ zasobami
informacyjnymi i umiejêtnie tworzyæ zdrowe spo-
³ecznie i zrównowa¿one œrodowisko informacyjne.
Jedn¹ z cech rozwoju wspó³czesnych spo³eczeñstw
jest szczególna rola informacji, procesów i syste-
mów informacyjnych a szczególnie technologii in-
formacyjnych. O efektywnoœci dzia³añ spo³ecznych
decyduje dzisiaj zarówno informacja, jak i dostêp
do informacji, w tym mo¿liwoœæ generowania i upo-
wszechniania informacji.

Nauka o informacji jako nauka spo³eczna próbuje
dostarczyæ narzêdzi badawczych i podstaw nauko-
wych pozwalaj¹cych na odkrycie prawid³owoœci, które
„rz¹dz¹” zasobami informacji oraz stworzyæ naukowe
podstawy stanowienia norm informacyjnych. W tym
zakresie istnieje ju¿ obszerna literatura przedmiotu,
g³ównie ekonomiczna, która dotyczy poszczególnych
aspektów informacji, systemów informacyjnych i sek-
tora informacyjnego w gospodarce.

Wielu cennych inspiracji w pisaniu artyku³u dostar-
czy³y mi przede wszystkim prace Józefa Oleñskiego
[12], [13]. Ten bogaty dorobek dotyczy g³ównie ekono-
miki informacji, jako ekonomiki szczegó³owej nauk eko-
nomicznych. Uwa¿am, ¿e nale¿y podj¹æ próbê zdefinio-
wania ekonomiki informacji w kategoriach infologicz-
nych w celu znalezienia dla niej równie¿ nale¿nego miej-
sca w nauce o informacji, stosownie do roli i znaczenia,
jakie informacja zajmuje we wspó³czesnym œwiecie,
w spo³eczeñstwie a nie tylko w gospodarce.

Jednym z wa¿nych powodów zajêcia siê t¹ dziedzi-
n¹ z punktu widzenia informacji naukowej mo¿e byæ
pojawienie siê nowego terminu, jakim jest „infonomi-
ka” [2]1, co mo¿na uznaæ przejawem nowego spojrze-
nia na ekonomikê informacji. Wœród innych powodów
warto wymieniæ nowe zjawiska informacyjne.

1. Zjawiska informacyjne

na pocz¹tku XXI wieku

Za najwa¿niejsze zjawiska informacyjne na pocz¹t-
ku XXI wieku mo¿na uznaæ przede wszystkim przy-
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1 Zakres tego terminu zdaniem Janusza Czekaja i Marka Æwiklickiego
obejmuje: ekonomiê wiedzy, organizacjê jako system informacji, prawa in-
formacji, poszukiwanie relewancji jako energii informacyjnej, wiedzê jako
wartoœæ, zrozumienie jako biznes, Internet jako czynnik przekszta³caj¹cy
biznes, politykê informacyjn¹, edukacjê zawodow¹ nowej informacji, ogól-
n¹ teoriê informacji [wikipedia.pl]. Celami naukowymi, poznawczymi oraz
u¿ytkowymi s¹: monitoring (obserwacja i opis) procesów i systemów (zja-
wisk) informacyjnych w celu konstruowania modeli informacji, procesów
i systemów informacyjnych, analiza procesów, systemów i zachowañ infor-
macyjnych w celu objaœniania i poznawania zjawisk informacyjnych, ocena
procesów i systemów informacyjnych (formu³owanie standardów informa-
cyjnych), diagnozowanie zjawisk informacyjnych, synteza procesów i sys-
temów informacyjnych (tworzenie podstaw projektowania, wdra¿ania
i funkcjonowania systemów informacyjnych) [3]



œpieszenie realizacji koncepcji spo³eczeñstwa infor-
macyjnego oraz powstanie i dynamiczny rozwój rynku
informacyjnego [5]. Geneza tych zjawisk tkwi jeszcze
w XX wieku. Oprócz tego wa¿n¹ rolê odgrywaj¹: glo-
balizacja procesów i systemów informacyjnych, miê-
dzynarodowa/œwiatowa wymiana informacji, powsta-
wanie ponadpañstwowych struktur informacyjnych,
unifikacja i standaryzacja informacji, jakoœciowe
zmiany funkcji informacji, procesów i systemów infor-
macyjnych, nowoczesne technologie informacyjne
(nowe œrodki masowego przekazu, elektroniczne œrod-
ki masowej komunikacji o zasiêgu globalnym), polary-
zacja spo³eczeñstwa informacyjnego powodowana
g³ównie przez zró¿nicowanie dostêpu do informacji
(luka informacyjna, wykluczenie informacyjne), ko-
mercjalizacja informacji, gospodarka informacyjna
i zarz¹dzanie informacj¹, postêp techniczny, produk-
cja i konsumpcja informacji (informacja jako dobro
konsumpcyjne, towar), powstanie sektora informacyj-
nego, integracja struktur informacyjnych w skali glo-
balnej (w tym ponadnarodowe standardy, globaliza-
cja), globalizacja informacyjnych systemów infra-
strukturalnych [14].

1.1. Spo³eczeñstwo informacyjne
katalizatorem zmian spo³ecznych

Globalny zakres procesów i systemów informacyj-
nych stwarza mo¿liwoœci globalnego i totalnego od-
dzia³ywania na spo³eczeñstwo przez informacjê. Ist-
nieje du¿e zapotrzebowanie na informacjê przez po-
wszechny proces/system edukacji zwi¹zany z popy-
tem na informacjê. Zapotrzebowanie to dotyczy infor-
macji dostarczanej w sposób zorganizowany przez wy-
specjalizowane instytucje/firmy informacyjne o cha-
rakterze publicznym lub niepublicznym. Informacja
na równi z prac¹, kapita³em i zasobami materialnymi
staje siê jednym z podstawowych czynników wytwór-
czych [10]. Równie¿ postêp techniczny, który ma cha-
rakter informacyjny oraz opracowywanie nowych roz-
wi¹zañ wymagaj¹ coraz wiêkszych zasobów informa-
cji. Postêp techniczny polega m.in. na generowaniu co-
raz wiêkszych zasobów informacji, st¹d jego wdro¿e-
nie wymaga dysponowania odpowiednio du¿ymi zaso-
bami informacji. Nowoczesne technologie informacyj-
ne staj¹ siê istotnym czynnikiem rozwoju wspó³czes-
nej cywilizacji. Niezbêdna staje siê integracja ca³ego
procesu informacyjnego dziêki nowym technologiom
multimedialnym. Nastêpuje nie tylko globalizacja pro-
cesów informacyjnych, ale i globalizacja potrzeb infor-

macyjnych oraz drastyczny spadek kosztów jednost-
kowych informacji we wszystkich fazach procesu
informacyjnego. Równoczeœnie bardzo szybko roœnie
iloœæ generowanych informacji, zarówno tych potrzeb-
nych, jak i zbêdnych. Dynamicznie rozwija siê od-
dzielny sektor informacyjny, którego dzia³alnoœæ pole-
ga na gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywa-
niu, przetwarzaniu i udostêpnianiu informacji. W tym
kontekœcie ekonomika informacji staje siê jednym
z wa¿nych spo³ecznie i naukowo wyzwañ XXI wieku.

1.2. Wspó³czesny rynek informacyjny
i jego specyfika

Rynek informacyjny obejmuje procesy produkcji,
wymiany i konsumpcji informacji. Procesy te nazywa-
ne s¹ procesami informacyjnymi. Maj¹ one charakter
zarówno semiotyczny, jak i technologiczny oraz ekono-
miczny [13, s. 39].

Rynek informacyjny jest przedmiotem badañ nau-
kowych prowadzonych przez naukowców z wielu ró¿-
nych dziedzin, m.in. ekonomistów, politologów, nau-
koznawców, socjologów czy informatologów. Ekono-
miœci sytuuj¹ badania rynku informacyjnego w ra-
mach ekonomiki informacji pojmowanej jako ekono-
mika szczegó³owa okreœlaj¹c jego specyfikê z ekono-
micznego punktu widzenia. W tym zakresie, zdaniem
ekonomistów, maj¹ zastosowania ogólne prawid³o-
woœci funkcjonowania rynków dóbr i us³ug. Specyfika
rynku informacyjnego z punktu widzenia ekonomii
polega na tym, ¿e zjawiska informacyjne s¹ lokalizo-
wane przede wszystkim w gospodarce i s¹ badane
i wyjaœniane za pomoc¹ klasycznych kategorii makro-
i mikroekonomicznych uwzglêdniaj¹cych jednak spe-
cyfikê informacji. Informacja jest postrzegana jako:
zasób ekonomiczny, dobro wolne, czynnik produkcji,
produkt (wyrób lub us³uga), towar, dobro konsump-
cyjne czy infrastruktura gospodarki [6].

Na rynku informacyjnym informacja staje siê towa-
rem, gdy jest przedmiotem transakcji rynkowych tj.
obrotu towarowego. Nastêpuje to wtedy, gdy informa-
cja jest traktowana jako:
— wyrób, czyli zbiór informacji utrwalony na noœniku

fizycznym, na przyk³ad p³ycie CD, ksi¹¿ce, artykule
czy kasecie z nagraniem video;

— us³uga informacyjna, której istot¹ jest dostarczenie
informacji, jej odbiorcy/u¿ytkownikowi w zakresie
i formie dostosowanej do jego indywidualnych po-
trzeb i wymagañ, na przyk³ad porada prawna, kon-
ferencja naukowa, zestawienie tematyczne;
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— dostêp do zasobów informacji, gdy odbiorca nie
otrzymuje konkretnej informacji, lecz tylko prawo
dostêpu do informacji, np. dostêp do Internetu,
dostêp do baz danych. Ta ostatnia forma tj. dostêp
do zasobów informacji jest specyficzna dla infor-
macji.

Specyfika rynku informacyjnego z punktu widzenia
ekonomii polega na tym, ¿e przedmiotem obrotu towa-
rowego staje siê informacja jako wyrób informacyjny
lub us³uga informacyjna i/lub jako komponent stano-
wi¹cy ich integraln¹ ca³oœæ. W miarê postêpu techno-
logicznego roœnie zakres informacji stanowi¹cych
komponenty informacyjne wyrobów i us³ug, na przy-
k³ad komponentem informacyjnym leków jest infor-
macja o ich sk³adzie i ich stosowaniu, komponentem
informacyjnym deklaracji podatkowej jest instrukcja
jej wype³nienia.

Charakterystycznymi cechami wspó³czesnego ryn-
ku informacyjnego s¹:
— elastycznoœæ (indywidualizacja i personifikacja

produktów informacyjnych);
— normalizacja w skali globalne produktów informa-

cyjnych;
— umiêdzynarodowienie funkcji regulacyjnych ryn-

ku;
— globalizacja rynku informacyjnego w stosunku do

innych rynków.

2. Informacja jako kategoria ekonomiczna

i kategoria infologiczna

W interpretacji informacji mo¿na wyró¿niæ jej dwa
podstawowe poziomy (ujêcia). S¹ to: poziom datalo-
giczny, który skupia uwagê na informacji jako czymœ
obiektywnym, nie zale¿¹cym od odbiorcy – u¿ytkow-
nika, oraz poziom infologiczny, gdzie akcentuje siê
przede wszystkim treœæ informacji dostarczanej przez
komunikat i uwzglêdnia stosunek cz³owieka do odbie-
ranych informacji. Wymienione w podtytule kategorie
maj¹ wspólny przedmiot, którym jest informacja. Re-
prezentuj¹ jedna dwa ró¿ne podejœcia do informacji.

2.1. Informacja jako kategoria ekonomiczna

Procesy informacyjne i systemy informacyjne s¹ tu
postrzegane jako procesy i systemy ekonomiczne, tj.
wystêpuj¹ce w gospodarce. Ekonomika informacji
jako kategoria ekonomiczna skupia siê na informacji
jako towarze (dominacja aspektów ekonomicznych).
Informacja ma wartoœæ wtedy, gdy przynosi finansowy

zysk. St¹d ekonomika informacji ma za zadanie bada-
nie popytu i poda¿y informacji, jej ceny i zysków finan-
sowych z korzystania z informacji. Kategorie ekono-
miczne, to produkcja informacji, konsumpcja infor-
macji, popyt na informacje, poda¿ informacji, rynek
informacyjny, cena informacji, wartoœæ informacji,
koszt informacji, zasoby informacyjne, efektywnoœæ
ekonomiczna informacji.

Specyfikê informacji, procesów informacyjnych
i systemów informacyjnych okreœlaj¹ takie kategorie
rynkowe, jak popyt na informacjê, poda¿ informacji,
cena informacji, koszt informacji, substytucja infor-
macji, komplementarnoœæ informacji (13, s. 208).

Informacja jest dobrem szczególnym. Jej specyfika
jest okreœlana za pomoc¹ syndromu kota w worku. Ce-
ch¹ ró¿ni¹c¹ informacjê od innych dóbr i us³ug informa-
cyjnych, jest to ¿e u¿ytkownik, lub jej nabywca zawsze,
a jej producent czêsto nie wiedz¹ ex ante, jak¹ informa-
cjê zawieraj¹ lub zawieraæ bêd¹ otrzymywane lub pro-
dukowane przez nich wiadomoœci. Informacja znana
odbiorcy traci swoj¹ wartoœæ u¿ytkow¹ i rynkow¹.

Ekonomiczne analizy procesów informacyjnych
i komunikacyjnych to: rynek informacyjny, asymetria
rynku informacyjnego, koszt informacji, popyt na in-
formacjê, poda¿ informacji, cena informacji [9]. Rynek
informacyjny funkcjonuje w warunkach niepe³nej
i asymetrycznej informacji.

Sektor informacyjny obejmuje tylko te jednostki,
których podstawowym rodzajem dzia³alnoœci jest rea-
lizacja procesów informacyjnych tj. procesów s³u-
¿¹cych produkcji, gromadzeniu, przekazywaniu, udo-
stêpnianiu, interpretacji informacji. Infrastrukturê
informacyjn¹ tworz¹:
— System oœwiaty publicznej i niepublicznej;
— System œrodków masowej informacji (tzw. mass

media);
— System informacji naukowej i technicznej, prawnej

i organizacyjnej;
— System biblioteczny;
— System statystyki publicznej;
— S³u¿by i serwisy informacyjne instytucji i organiza-

cji publicznych i niepublicznych;
— System ubezpieczeñ, pomocy spo³ecznej, biur pra-

cy, wymiaru sprawiedliwoœci, s³u¿b podatkowych,
samorz¹du terytorialnego i gospodarczego, zwi¹z-
ków zawodowych, organizacji politycznych i spo-
³ecznych [12, s. 21].

J. Oleñski twierdzi, ¿e na rynku informacyjnym infor-
macja gorsza wypiera informacjê lepsz¹. Jest to swois-
tego rodzaju paradoks informacji: konsumenci nie
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chc¹ kupiæ informacji, gdy nie potrafi¹ oszacowaæ jej
wartoœci. Oszacowanie wartoœci informacji nie jest
mo¿liwe bez poznania jej. Konsument nie zap³aci za
informacjê, któr¹ ju¿ pozna³ [Wartoœæ informacji
w „Encyklopedii zarz¹dzania”, http://mfiles.pl/pl/
index.php].

2.2. Informacja jako kategoria infologiczna

Infologiczn¹ interpretacjê informacji zaproponowa³
szwedzki profesor Bo Sundgren (1973), którego wraz
z Börje Langeforsem (1980) uwa¿a siê za autora po-
wy¿szego rozró¿nienia. Odbiór informacji na poziomie
infologicznym zale¿y od: rodzaju informacji, czasu do
namys³u, dotychczas posiadanej informacji, konteks-
tu, stanu emocjonalnego u¿ytkownika, okolicznoœci
odbioru informacji [16, s. 20-21]. Procesy informacyj-
ne i systemy informacyjne s¹ postrzegane w katego-
riach obiegu informacji (komunikowania naukowego);

Ekonomika informacji jako kategoria infologiczna
przede wszystkim skupia siê na cz³owieku, a konkret-
nie na relacjach miêdzy cz³owiekiem a informacj¹ (do-
minacja aspektu humanistycznego). Informacja ma
wartoœæ wtedy, gdy jest przydatna (relewantna) dla
u¿ytkownika. St¹d ma ona za zadanie badaæ potrzeby
informacyjne u¿ytkowników informacji, korzyœci jakie
czerpi¹, wp³yw informacji na cz³owieka, jego interak-
cje z systemami informacyjnymi, wykorzystanie nowo-
czesnych technologii informacyjnych. Ekonomika in-
formacji w tym ujêciu to w istocie ekonomika dzia³al-
noœci informacyjnej.

3. Ekonomika informacji

w ujêciu infologicznym

Badania w zakresie ekonomiki informacji w Polsce
w ujêciu infologicznym s¹ jeszcze s³abo rozwiniête.
Zajmowano siê problematyk¹ finansowania dzia³al-
noœci informacyjnej (CIINTE) ju¿ w latach 60. i na
pocz¹tku lat 70. XX w., przede wszystkim w zwi¹zku
z budow¹ krajowego systemu informacji SINTO i po-
trzeb¹ zapewnienia na ten cel odpowiednich œrodków
finansowych. Szersze badania prowadzono w latach
1978-1980 (Anna Grzecznowska, Emilia Mostowicz
w IINTE). Zasady i koncepcje finansowania dzia³al-
noœci informacyjnej przedstawiali na ³amach czasopis-
ma „Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji”
Jerzy Kwejt (1982) i Józef Oleñski (1987).

Zdaniem J. Oleñskiego, metodyczn¹ podstawê eko-
nomiki systemów informacyjnych powinno stanowiæ

za³o¿enie, ¿e informacja i systemy informacyjne stano-
wi¹ integralne sk³adniki infrastruktury spo³ecznej.
Ekonomika informacji (usytuowania w ramach nauk
ekonomicznych) opiera siê na za³o¿eniu, ¿e informa-
cja i systemy informacyjne stanow¹ integralne sk³ad-
niki infrastruktury gospodarczej (ekonomicznej). Do
najwa¿niejszych opracowañ poœwiêconych ekonomice
informacji w tym ujêciu mo¿na zaliczyæ prace D. Dziu-
by „Metody ekonomiki sektora informacyjnego” [6]
oraz J. Oleñskiego: Ekonomika informacji. Podstawy
[12] i Ekonomika informacji. Metody [13]. Jak widaæ,
piœmiennictwo z zakresu ekonomiki informacji jest
zdominowane przez aspekt ekonomiczny. Typowych
opracowañ ujêciu infologicznym niestety brak.

Zakres badañ ekonomiki informacji w ujêciu info-
logicznym to informacja, zasoby informacyjne, proce-
sy informacyjne, systemy informacyjne, sektor infor-
macyjny, rynek informacyjny, spo³eczeñstwo informa-
cyjne. Potwierdza to zakres ekonomiki informacji
w programie studiów Instytutu Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagielloñskiego,
gdzie wymienione zosta³y nastêpuj¹ce dzia³y:
— Informacja jako kategoria ekonomiczna – ró¿ne

mo¿liwoœci interpretacji;
— Rynek informacji, jego mechanizmy i specyfika:

asymetria informacyjna, poda¿ i popyt oraz cena
informacji;

— £ad informacyjny i kwestia regulacji instytucjonal-
nej na rynku informacyjnym. Uczestnicy rynku in-
formacji.
W dalszym ci¹gu ustalimy przedmiot, cele, metody

i problemy badawcze ekonomiki informacji w ujêciu
infologicznym.

Przedmiot ekonomiki informacji:
Przedmiotem ekonomiki informacji jest informacja

oraz procesy i systemy informacyjne, w których doko-
nuje siê ró¿nego rodzaju operacji na informacji. Jest to
rodzaj dzia³alnoœci spo³ecznej, jak¹ stanowi dzia³al-
noœæ informacyjna, która stanowi segment rynku in-
formacyjnego (sektora informacyjnego).

Cele badawcze:
Badanie informacji i zjawisk informacyjnych (zaso-

bów, procesów i systemów informacyjnych) jako proce-
sów spo³ecznych z uwzglêdnieniem czynników ekono-
micznych zarówno w skali mikro, jak i makro, pozwoli
na lepsze zrozumienie i naukowe wyjaœnienie mecha-
nizmów funkcjonowania systemów informacyjnych i ich
powi¹zania z systemami spo³ecznymi, ekonomicznymi
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i politycznymi. Pozwoli te¿ na naukowe wyjaœnienie wie-
lu zaskakuj¹cych zjawisk i zmian. Wiedza i zrozumienie
zjawisk informacyjnych umo¿liwi prognozowanie proce-
sów spo³ecznych i gospodarczych.

Metody badawcze:
Ekonomika informacji wykorzystuje i adaptuje do

swoich potrzeb metody wypracowane w ramach tych
dziedzin, które w ró¿nych aspektach zajmuj¹ siê infor-
macj¹ tj. teorii informacji; cybernetyki i teorii syste-
mów; organizacji i zarz¹dzania; socjologii; psychologii;
statystyki; prawa. Do instrumentarium metodycznego
ekonomiki informacji nale¿¹ tak¿e: modele informacji
i metainformacji, modele procesów i systemów infor-
macyjnych, modele infrastruktury informacyjnej oraz
definicje ró¿nych kategorii informacji.

Problemy badawcze:
S¹ to:

— metody efektywnej dzia³alnoœci informacyjnej;
— us³ugi informacyjne;
— miary iloœci informacji, opracowane przede wszyst-

kim pod k¹tem u¿ytkownika informacji; – sposoby
wykorzystywania informacji i efekty finansowe;

— zarz¹dzanie/gospodarowanie informacj¹, zasoba-
mi informacyjnymi;

— tworzenie podstaw projektowania i oceny syste-
mów informacyjnych;

— jakoœæ informacji (definicje jakoœci informacji,
metody jej oceny i pomiaru).

4. Zintegrowane podejœcie do ekonomiki

informacji – próba integracji wymienionych

ujêæ i perspektyw badawczych

4.1. Zakres i zadania ekonomiki informacji

Dla informacji naukowej podstawowy jest aspekt
spo³eczny informacji, oczywiœcie obok ekonomicznego
i technicznego. Aspekt spo³eczny oznacza, ¿e informa-
cja s³u¿y przede wszystkim do spo³ecznego komuniko-
wania. Zrozumienie istoty informacji wymaga ³¹czne-
go traktowania wszystkich tych aspektów.

W informacji naukowej aspekt ekonomiczny by³
do niedawna uwa¿any za marginalny, a przez to nie
by³ uwzglêdniany. W czêœci wynika³o to z luki jaka ist-
nieje w tym wzglêdzie w nauce o informacji. Informa-
cja naukowa ukszta³towa³a siê wówczas, gdy w wyjaœ-
nianiu procesów i zjawisk informacyjnych czynniki
ekonomiczne mo¿na by³o pomijaæ. W informacji nau-

kowej prawie nie zajmowano siê informacj¹ ekono-
miczn¹ (chocia¿ to deklarowano) lub tylko wspomina-
no na marginesie innych rozwa¿añ. W pewnym mo-
mencie nast¹pi³o odwrócenie tych proporcji i d¹¿enie
do skrajnoœci, co daje siê zauwa¿yæ dzisiaj w postaci
przejawów komercjalizacji sektora informacyjnego.

We wspó³czesnej informacji naukowej nie da siê
wyjaœniæ i kszta³towaæ wielu zjawisk spo³ecznych bez
uwzglêdnienia kategorii ekonomicznych. Procesów
informacyjnych nie mo¿na wyjaœniæ ani przewidywaæ
bez uwzglêdnienia roli czynników ekonomicznych
w kszta³towaniu zasobów, procesów i systemów infor-
macyjnych. Ekonomika informacji rozumiana jako
dzia³ informacji naukowej (nauki o informacji) dostar-
cza naukowych podstaw, metod i narzêdzi do badania,
modelowania i tworzenia informacji, zasobów, proce-
sów i systemów informacyjnych z uwzglêdnieniem
czynników ekonomicznych.

4.2. Zarz¹dzanie informacj¹ i wiedz¹
na rynku informacyjnym

jako kontekst ekonomiki informacji

Zarz¹dzanie informacj¹ oznacza zespó³ takich
dzia³añ, które prowadz¹ do tego aby informacja do-
tar³a tam, gdzie powinna, tj. do odpowiedniej oso-
by/instytucji w odpowiednie miejsce, o odpowiedniej
porze, o odpowiedniej jakoœci, w odpowiedniej posta-
ci/formie lub by³a potencjalnie dostêpna dla okreœlo-
nych u¿ytkowników, w okreœlonej cenie.

Zarz¹dzanie informacj¹ na rynku informacyjnym
dotyczy realizacji procesów informacyjnych takich,
jak: generowanie i pozyskiwanie informacji, groma-
dzenie i przechowywanie informacji. przetwarzanie
informacji, udostêpnianie i dystrybucja informacji.
W tym kontekœcie zarz¹dzanie informacj¹ to (1) stero-
wanie przebiegiem procesów informacyjnych maj¹ce
na celu ich optymalizacjê, (2) dyscyplina zajmuj¹ca siê
metodami zarz¹dzania informacj¹ (1). [14, s. 307].

Zarz¹dzanie informacj¹ bywa rozpatrywane zarów-
no w aspekcie statycznym, gdzie oznacza zarz¹dzanie
zasobami informacji i wymaga realizacji funkcji, które
dotycz¹ samych informacji, na przyk³ad okreœlenia
polityki informacyjnej, jakoœci informacji, jak i w as-
pekcie dynamicznym, gdzie oznacza zarz¹dzanie pro-
cesami informacyjnymi, tj. sterowanie strumieniami
informacji. Wi¹¿e siê ono z planowaniem, organizowa-
niem oraz kontrol¹ procesu informacyjnego maj¹cymi
zapewniæ w³aœciw¹ obs³ugê informacyjn¹, w tym dos-
têp do informacji, w³aœciw¹ jakoœæ informacji, jej spój-
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noœæ i bezpieczeñstwo. Dotyczy ono tak¿e zaspokaja-
nia potrzeb informacyjnych, pozyskiwania informacji,
udostêpniania informacji, przetwarzania i utrzymywa-
nia zasobów informacyjnych [1].

4.3. Ekonomika informacji –
potrzeba roztropnoœci i rozwagi

Teoria Daniela Bella, socjologa amerykañskiego
z lat 60. XX wieku, której realizacja poprzez komer-
cjalizacjê nauki i ekonomizacji ¿ycia spo³ecznego
w USA, mia³a doprowadziæ do wzrostu gospodarczego
generalnie opiera³a siê na tzw. komercjalizacji nauki,
która mia³a przynieœæ swoistego rodzaju „raj eduka-
cyjny i naukowy” [3]. Teoria ta nie sprawdzi³a siê
w USA, ale jest u nas „odgrzewana” w wielu dziedzi-
nach.

Istnieje bowiem granica komercjalizacji nauki
i ¿ycia spo³ecznego, której przekroczenie hamuje
ich rozwój. Wbrew temu, co g³osi³ Bell (i co obecnie
niektórzy g³osz¹), nauka i wiedza nie s¹ takim
samym towarem, jak ka¿dy inny. I nie powinno siê
œwiata wartoœci spo³ecznych poddawaæ mechaniz-
mom rynkowym.

Traktowanie akademickiej edukacji jak towaru
podwa¿y³o presti¿ akademików jako niezale¿nych
ekspertów. Uniwersytety próbuje siê zamieniæ w fabry-
ki produkuj¹ce taœmowo absolwentów. Wykszta³cenie
akademickie sta³o siê czêœci¹ oferty konsumpcyjnej.
Model ten niew¹tpliwie prowadzi do fragmentaryzacji
wiedzy. Tak¿e w Polsce nauka i szkolnictwo wy¿sze
staj¹ siê najwa¿niejszym przemys³em XXI wieku, co
prowadzi do uprzedmiotowienia cz³owieka, którego
sprowadza siê do przedmiotu (nie dostrzegaj¹c nim
osoby!) zarz¹dzania przez menad¿erów, u których
brak wra¿liwoœci na sprawy nauki. Zaczynamy wiêc
pracowaæ na uczelniach traktowanych jako zak³ady
produkcyjne/zak³ady us³ugowe produkuj¹c absol-
wentów wy¿szych uczelni/œwiadcz¹c tzw. us³ugi edu-
kacyjne na wy¿szym poziomie. W g¹szczu paragrafów
ginie cz³owiek. Poszukuj¹c m¹droœci gubimy roz-
s¹dek.

Podsumowanie

Termin „ekonomika informacji” jest ró¿nie rozu-
miany w ekonomii i informacji naukowej. Jest to prze-
jaw z ró¿nego podejœcia do samej informacji. Jest uza-
sadnione wprowadzenie ekonomiki informacji do
programu studiów uniwersyteckich i to zrobiono.

Za niezbêdne uwa¿am te¿ uwzglêdnianie w bada-
niach naukowych w dziedzinie informacji naukowej
aspektów ekonomicznych. Nie nale¿y wiêc ich pomi-
jaæ, ale te¿ nie nale¿y ich absolutyzowaæ. Sprowadza-
nie informacji tylko do towaru, a wiêc do czegoœ, co
mo¿na sprzedaæ, stanowi jej wielk¹ redukcjê.

Ze wzglêdów naukowych i dydaktycznych istnieje
potrzeba zintegrowanego podejœcia do ekonomiki
informacji. Powinno ono opieraæ siê na infologicznym
podejœciu do informacji, które zak³ada, ¿e nie ma wie-
dzy bez informacji. Wa¿nym elementem tego podejœ-
cia powinny byæ czynniki ekonomiczne i ekonomiczne
„rozumienie” informacji.

Literatura cytowana

1. Babik W.: Zarz¹dzanie informacj¹ we wspó³czesnych syste-
mach informacyjno-wyszukiwawczych – nowe wyzwanie
wspó³czesnoœci. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2000
nr 1(75) s. 51-63.

2. Caban M.: Infonomika. „Nowa Biblioteka” 2010 nr 1(6)
s. 21-30.

3. Czekaj J., Æwiklicki M.: Infonomika jako dyscyplina naukowa.
[dokument elektroniczny] „E-mentor” 2009 nr 2. Tryb dostê-
pu: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/29/
id/628 [dostêp: 23.11.2010].

4. Dobrowolski Z.: Koncepcja spo³eczeñstwa informacyjnego Da-
niela Bella. W: Od informacji naukowej do technologii spo³e-
czeñstwa informacyjnego. Pr. zbior. Pod red. B. Sosiñskiej-Ka-
laty i M. Przastek-Samokowej przy wspó³pr. A. Skrzypczaka.
Warszawa, 2005 s. 87-105.

5. Drucker P. E.: Zarz¹dzanie w XXI wieku – wyzwania. Warsza-
wa 2010.

6. Dziuba D.: Metody ekonomiki sektora informacyjnego. War-
szawa, 2007.

7. Ekonomia informacji. W: Encyklopedia zarz¹dzania [doku-
ment elektroniczny]. Tryb dostêpu: http://mfiles.ae.krakow.pl/
pl/index/php [Odczyt: 12.01.2011].

8. Infonomics [dokument elektryczny]. Tryb dostêpu: http://en.
wikipedia.org/wiki/Infonomics [dostêp: 12.01.2011].

9. Matysek A.: Informacja ekonomiczna – pojêcie i rodzaje. „Stu-
dia bibliologiczne” 18, Katowice 2010, s. 201-211.

10. Majta M.: Informacja jako zasób produkcyjny [dokument elek-
troniczny]. Tryb dostêpu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/
majta2.php [dostêp: 23.11.2010].

11. Nowe spojrzenie na zarz¹dzanie informacj¹ [dokument elek-
troniczny]. Tryb dostêpu: http://www.umbrella.org.pl/onas/
jakosc_0502.asp, 7s.

12. Oleñski J.: Ekonomika informacji. Podstawy. Warszawa 2001.
13. Oleñski J.: Ekonomika informacji. Metody. Warszawa 2003.

ISSN 1230-5529 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 9

Ekonomika informacji jako element zarz¹dzania informacj¹ w spo³eczeñstwie informacji i wiedzy – perspektywa infologiczna



14. Shapiro C., al. R.V.: Potêga informacji. Strategiczny przewod-
nik po gospodarce sieciowej. Gliwice 2007.

15. S³ownik encyklopedyczny informacji, jêzyków i systemów in-
formacyjno-wyszukiwawczych. Red. B. Bojar. Warszawa 2002.

16. Stefanowicz B.: Informacja. Warszawa 2004.

Prof. dr hab. Wies³aw BABIK – Uniwersytet Jagielloñski. Instytut
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Adres: 30-348 Kraków,
ul. Prof. Stanis³awa £ojasiewicza 4; tel. (12) 6645700; e-mail:
w.babik@uj.edu.pl

10 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 2011 t. XIX nr 1-2

ZARZ¥DZANIE INFORMACJ¥ W NAUCE



Katarzyna MATERSKA

Uniwersytet Warszawski, WARSZAWA

Metodologiczne problemy prowadzenia audytu
informacji

Metodologiczne problemy
prowadzenia audytu informacji

Przez wielu badaczy audyt informacyjny sytuowany jest jako kluczowe podejœcie do
efektywnego zarz¹dzania informacj¹ w organizacjach. W referacie zaprezentowano
cztery najczêœciej cytowane metodologie prowadzenia audytu informacji. W celu prze-
prowadzenia analizy porównawczej wyró¿niono i zastosowano trzy wskaŸniki: wszech-
stronnoœæ metodologii, zastosowalnoœæ oraz u¿ytecznoœæ. W rozwa¿aniach nad rol¹ i za-
kresem audytu informacji wykorzystano „Macierz zakresu audytu informacji” zapropo-
nowan¹ przez Buchanan & Gibb (2007). Rozwa¿ono tak¿e umiejêtnoœci wymagane do
prowadzenia audytu informacji.

Methodological problems of conducting the information audit. Numerous re-
searchers take the information audit as a key approach to effective information manage-
ment in organizations. The study presents four most often cited methodologies of conduct-
ing the information audit. In order to perform a comparative analysis three indexes have
been distinguished and applied: methodology comprehensiveness, applicability and use-
fulness. In the discussion on the role and scope of the information audit “the information
audit scope matrix” as proposed by Buchanan & Gibb (2007) is used. The skills required
to conduct the information audit are also discussed.

1. Audyt informacji

w strategii informacyjnej organizacji

Na potrzeby proponowanych rozwa¿añ warto przy-
pomnieæ definicjê audytu informacyjnego1. ASLIB
KIMNET (Aslib Knowledge and Information Manage-
ment Network)2 okreœla audyt informacji jako syste-
matyczne badanie wykorzystania informacji, zasobów
i przep³ywów informacji, obejmuj¹ce zarówno ludzi,
jak i istniej¹ce dokumenty, w celu ustalenia stopnia
w jakim przyczyniaj¹ siê do osi¹gania celów organi-
zacji.

Podobne podejœcie reprezentuj¹ autorzy metodolo-
gii dotycz¹cych audytu informacyjnego powsta³ych po
2000 roku – [5], [10].

Wczesne definicje audytu informacyjnego (AI) –
pochodz¹ce z koñca lat siedemdziesi¹tych oraz osiem-
dziesi¹tych XX wieku – skupia³y siê na statycznym
identyfikowaniu formalnych Ÿróde³ informacji z nacis-
kiem na zarz¹dzanie dokumentami [4]3. Nowsze
metody prowadzenia AI rozszerzaj¹ swoje podejœcie
o widzenie organizacyjnej perspektywy (prowadzenie

analizy organizacyjnej), szerokie spektrum informa-
cyjnych zasobów, mapowanie przep³ywów informacji
oraz zainteresowanie systemami informacyjnymi.

Audyt informacyjny rozumiany jako cykliczny, za-
planowany proces ma na celu: uœwiadomienie wartoœ-
ci informacji i dzielenia siê ni¹; identyfikacjê potrzeb
informacyjnych organizacji, jej ró¿nych dzia³ów i spe-
cyficznych potrzeb indywidualnych pracowników;
identyfikacjê luk informacyjnych; kompleksowe bada-
nie obiegu informacji w przedsiêbiorstwie; wizualiza-
cjê (ang. map) przep³ywów informacji i barier w jej
przep³ywie; okreœlenie zasobów informacyjnych orga-
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1 Przybli¿enie charakterystyki audytu informacyjnego – zob. K. Materska
[6], [7].
2 Wiosn¹ 2010 roku ASLIB przejêty zosta³ przez wydawnictwo Emerald.
Autorce artyku³u nie uda³o siê ustaliæ w jakich ramach dzia³a obecnie zes-
pó³ znany jako KIMNET. Czêsto podawana w literaturze strona www:
http://www.kimnet.org.uk nie istnieje.
3 Audyt informacyjny jest procesem odkrywania, monitorowania i ewalua-
cji przep³ywu informacji i jej zasobów w organizacji, w celu implementacji,
utrzymywania i doskonalenia organizacyjnego zarz¹dzania informacj¹.



nizacji, identyfikacjê tworzonej informacji i ocenê jej
wartoœci dla organizacji; lokalizowanie punktów „pro-
dukcji” informacji, okreœlania metody jej tworzenia
i przetwarzania, a tak¿e kana³ów przep³ywu, przegl¹d
wykorzystania wewnêtrznych Ÿróde³ informacji, ocenê
ich wartoœæ i mo¿liwoœci „usprawnienia”; przegl¹d
wykorzystania informacji zewnêtrznej i propozycjê
efektywniejszego jej wykorzystania, dostarczania
orientacji czy gromadzone dane s¹ zgodne z polityk¹
i kultur¹ organizacyjn¹ firmy; diagnozê problemów
zwi¹zanych z komunikacj¹ formaln¹ w organizacji;
charakterystykê technologii wykorzystywanych do
gromadzenia i przetwarzania i rozpowszechniania da-
nych; okreœlenie korzyœci p³yn¹cych z usprawnienia
obiegu informacji w przedsiêbiorstwie (mo¿na je po-
dzieliæ na wewnêtrzne i zewnêtrzne).

W kontekœcie dog³êbnej analizy warunków wew-
nêtrznych i zewnêtrznych badanej jednostki najczêœciej
diagnozowane s¹ nastêpuj¹ce elementy: systemy za-
rz¹dzania dokumentami, systemy organizacji i przep³y-
wu pracy, systemy wspomagania komunikacji wew-
nêtrznej, systemy wspomagania pracy grupowej, poziom
implementacji narzêdzi umo¿liwiaj¹cych zdaln¹ komu-
nikacjê, badana jest równie¿ kultura organizacyjna

Na takiej podstawie znacznie ³atwiej formu³owaæ
jest organizacji w³asn¹ politykê informacyjn¹. Z powo-
du niedoszacowania strategicznego znaczenia infor-
macji i powi¹zanych z ni¹ technologii w wielu organi-
zacjach obserwuje siê s³aboœæ planowania i niewyko-
rzystanie potencja³u zasobów oraz IT. Mo¿na uznaæ, ¿e
AI jest wstêpem do budowania strategii informacyjnej
w organizacji. AI inwentaryzuje zasoby oraz, co wa¿ne,
dokonuje kluczowej analizy organizacyjnej. Earl
(2000) wymienia cztery zasadnicze komponenty stra-
tegii informacyjnej. Sk³adaj¹ siê na ni¹: technologie
informacyjne, systemy informacyjne, zarz¹dzanie in-
formacj¹ oraz informacyjne zasoby. Buchanan i Gibb
zauwa¿aj¹ jednak, ¿e okreœlenie ostatniego kompo-
nentu „zasoby informacyjne” (information resources)
jest w tym przypadku (w zestawienie z technologi¹
i systemami) niefortunne, gdy¿ zwykle „zasoby infor-
macyjne” pojmowane s¹ bardzo szeroko i odnosz¹ siê
do personelu informacyjnego, technologii, systemów
i ich zawartoœci/treœci (content). Dlatego proponuj¹
bardziej odpowiedni termin: content strategy. Niem-
niej jednak propozycja Earl’a jest wa¿na ze wzglêdu na
rozró¿nienie pomiêdzy technologiami, które dostar-
czaj¹ wsparcia infrastrukturalnego, systemami, które
wspieraj¹ procesy biznesowe, informacj¹, która gene-
rowana i konsumowana jest w organizacjach oraz roz-

piête ponad wszystkim zrz¹dzanie wszystkimi tymi
zasobami [2].

2. Metody prowadzenia

audytu informacyjnego

Podobnie jak nie istnieje jedna definicja audytu in-
formacyjnego, nie istnieje jeden powszechnie akcepto-
wany model procesów audytu informacyjnego. Wi¹¿e
siê to ze wzmiankowan¹ wy¿ej ró¿norodnoœci¹ struk-
tury, natury i uwarunkowañ dzia³ania organizacji, któ-
re istotnie determinuj¹ plan audytu. Zakres i projekt
audytu wyznaczane s¹ przez postawiony cel, wielkoœæ
i strukturê organizacji, obszar organizacji objêty audy-
tem (ca³a firma, dzia³), dostêpny czas, dostêpne œrodki
oraz to, czy audyt przeprowadzany jest po raz pierw-
szy, czy te¿ nie [13], [10].4

Szeroko nakreœlony katalog zadañ audytu informa-
cyjnego powoduje, ¿e w literaturze przedmiotu wyró¿-
nia siê kilkanaœcie g³ównych metod. Ujawnia siê przy
tym brak jednolitych metod i technik przeprowadza-
nia audytu informacyjnego. Najpopularniejsze i naj-
czêœciej cytowane w literaturze obecnie koncepcje to:
InfoMap (C.F. Burk and D.W. Horton,1998), Informa-
tion flow analysis (E. Orna, 1990, 1999), Integrated
Strategic Approach (S. Buchanan and F. Gibb, 1998)
oraz Information audit (S. Henczel, 2001).

2.1. Burk and Horton (1988) – InfoMap
5

Wymienieni autorzy stworzyli w 1988 r. pierwsz¹
szczegó³ow¹ metodologiê AI do szerokiego stosowa-
nia. W przeciwieñstwie do poprzedzaj¹cych j¹ w¹sko
dedykowanych narzêdzi, metodologia ta krok po kro-
ku prowadzi do odkrywania/identyfikowania i oceny
organizacyjnych zasobów informacyjnych (IRE –
Information Resource Entities) oraz mapowania infor-
macji (z wykorzystaniem narzêdzia InfoMap). Kon-
cepcja opiera siê na za³o¿eniu, ¿e informacja stanowi
podstawowy zasób organizacji. Zaproponowana przez
Burk’a i Horton’a metodologia jest wysoce ustruktury-
zowana, prowadzi do stworzenia inwentarza zasobów
informacyjnych w powi¹zaniu ze struktur¹, funkcjami
i stylem zarz¹dzania w firmie. Koncepcja wsparta ana-
liz¹ kosztow¹ wskazuje na silne i s³abe strony okreœlo-
nych zasobów informacji w organizacji.
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4 Wiêcej na temat pocz¹tków, rozwoju oraz zastosowañ audytu informacyj-
nego zob. np. w publikacjach Elizabeth Orna [8], [9], [10], [11].
5 Metodologia znana jest tak¿e pod nazw¹ Information Resource Entities.



Audyt informacji przebiega w czterech g³ównych
etapach:
1. Przegl¹d: podstawa informacyjnych zasobów in-

formacyjnych organizacji identyfikowana jest po-
przez wywiady z pracownikami oraz kwestiona-
riusze ankiety.
(identyfikacja Information Resource Entites, anali-
za obiegu informacji w przedsiêbiorstwie, charak-
terystyka wewnêtrznych platform komunikacyj-
nych)

2. Koszt/wartoœæ: zidentyfikowane zasoby mierzone
s¹ z wykorzystaniem wskaŸników kosztowych i
wartoœci. Stosunek kosztów do mo¿liwych zysków

3. Analiza: korporacyjny poziom zasobów oznaczany
jest poprzez mapowanie indywidualnych zasobów
informacyjnych po³¹czonych ze struktur¹, funk-
cjami oraz zarz¹dzaniem organizacj¹.

4. Synteza: mocne i s³abe strony informacyjnych
zasobów organizacji konfrontowane s¹ z celami
organizacji.

G³ównym zadaniem InfoMap jest odkrywanie i in-
wentaryzacja organizacyjnych zasobów Podejœcie to
opiera siê na ocenie indywidualnych u¿ytkowników
w organizacji, którzy identyfikuj¹ Ÿród³a z których
korzystaj¹, bez wskazywania w jaki sposób owe
Ÿród³a s¹ u¿ytkowane. Zale¿noœæ od perspektywy
u¿ytkownika mo¿e kreowaæ powa¿ny problem na
tym etapie analizy. Realna wa¿noœæ Ÿróde³ dla po-
trzeb organizacji mo¿e bowiem byæ niejasna, skoro
mo¿e ró¿niæ siê w ocenie poszczególnych u¿ytkow-
ników. Inn¹ s³aboœci¹ tej metody jest ograniczona
analiza organizacji (jej planów i celów) oraz jej œro-
dowiska. Konsekwencj¹ takiego rozwi¹zania meto-
dologicznego jest brak organizacyjnego kontekstu,
któremu przecie¿ zasoby informacyjne s¹ podpo-
rz¹dkowane. Uznaje siê, ¿e metoda jest odpowied-
niejsza dla „dojrza³ych” organizacji [12], [3].

Metodologia oferuje mocno krytykowane podejœcie
typu „dó³-góra” (bottom-up). Wszystkie pozosta³e
przedstawione w niniejszym artykule s¹ metodologia-
mi typu góra-dó³ (top-down), co oznacza, ¿e ich ogólne
za³o¿enia tworzone s¹ odgórnie przez kierownictwo
organizacji i zespo³u ds. audytu.

2.2. E. Orna (1999) – Information Flow Analysis

W modelu autorstwa Liz Orna (w przeciwieñstwie
do InfoMap Burka i Hortona) punkt wyjœciowy rozwa-
¿añ stanowi analiza struktury pracy przedsiêbior-
stwa/organizacji i kultura organizacyjna. Oprócz iden-

tyfikowania zasobów informacyjnych firmy autorka
po³o¿y³a nacisk na kontrolê kana³ów przep³ywu infor-
macji (badane s¹ zale¿noœci pomiêdzy kana³ami ko-
munikacji: pracownik – pracownik oraz pracownik –
jednostka organizacyjna). Koñcowym efektem przyjê-
tej metodologii powinna byæ organizacyjna polityka
informacyjna (nie jedynie inwentarz zasobów, jak
w InfoMap).

Przyjêta przez autorkê metodologia rozwinê³a siê
w 10 etapów:
1) Analiza wp³ywu/implikacji kluczowych celów biz-

nesowych na problemy informacji w organizacji –
obejmuje przeprowadzenie wstêpnego przegl¹du
potwierdzaj¹cego strategiczne i operacyjne kierun-
ki dzia³alnoœci firmy;

2) Zapewnienie wsparcia i zasobów od kierownictwa
organizacji – uzyskanie przychylnoœci kierownic-
twa firmy na przeprowadzenie audytu;

3) Uzyskanie pomocy ze strony osób pracuj¹cych
w organizacji – uzyskanie szerszego zaanga¿owa-
nia organizacyjnego;

4) Planowanie audytu – planowanie projektu, wybór
zespo³u, narzêdzia i techniki selekcji;

5) Przeprowadzenie audytu (finding out) – identyfi-
kacja zasobów informacyjnych i przep³ywów infor-
macji, z jednoczesnym oszacowaniem kosztów
i wartoœci zasobów;

6) Interpretacja wyników – analiza wyników oparta
na ocenie jak jest i jak byæ powinno;

7) Prezentacja wyników kontroli oraz wskazanie kie-
runku dzia³ania – przygotowanie raportu;

8) Wdro¿enie zmian – wykreowanie polityki infor-
macyjnej oraz rekomendacji wyp³ywaj¹cych z au-
dytu;

9) Monitowanie efektów – pomiar zmian;
10) Powtórzenie od pocz¹tku procesu kontroli – usta-

nowienie audytu jako regularny cykliczny tryb
postêpowania [8].

Niew¹tpliwie godne uwagi w tej metodzie s¹ analiza
organizacyjna oraz mapowanie przep³ywów informa-
cyjnych, uznane za jedno z najlepszych w obecnie ist-
niej¹cyh metodologiach audytu. Za jej s³aboœæ uznaje
siê brak niektórych praktycznych narzêdzi i technik
wymaganych do przeprowadzenia kilku etapów [3],
[12]. Jednak w 2004 r. E. Orna rozwinê³a swoj¹ kon-
cepcjê dodaj¹c kolejne przyk³ady podejœcia do prze-
prowadzenia audytu informacyjnego. Uzna³a, ¿e jest
on sztuk¹ postawienia w³aœciwych pytañ dla okreœle-
nia ‘Jak jest?’ (Gdzie jesteœmy?) w odniesieniu do tego
‘Jak byæ powinno?’ (Dok¹d zmierzamy?).
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Tab. 1. Zasadnicze pytania audytu informacyjnego wed³ug E. Orna

Jak jest? Jak powinno byæ?

1. Co aktualnie
wiemy?

1. Co organizacja powinna wiedzieæ,
by z sukcesem osi¹gn¹æ swoje cele?

Czy mamy œwiadomoœæ tego,
co chcemy osi¹gn¹æ?

[pytanie o misjê wspó³czesnej nauki]

2. Jakie zasoby
aktualnie
posiadamy?

2. Jakie zasoby informacji s¹
potrzebne, by upewniæ siê, ¿e
posiadana wiedza jest w³aœciwa
dla efektywnego dzia³ania?

3. Jak ludzie
aktualnie z nich
korzystaj¹?

3. Jak ludzie w organizacji, i spoza
organizacji, powinni ze sob¹
wspó³pracowaæ w wykorzystywaniu
informacji?

�ród³o: Na podst. E. Orna [9].

Podejœcie od „jak jest?” do „jak powinno byæ?”
generuje wskazówki i instrukcje do stworzenia strate-
gicznej polityki informacyjnej w organizacji.

2.3. Buchanan i Gibb (1998) –
Integrated Strategic Approach

Autorzy podjêli próbê stworzenia uniwersalnego
modelu audytu informacji. Zaproponowany proces
podzielono na piêæ g³ównych czêœci:
1. Promocja (wstêpna analiza sytuacji firmy, formu-

³owanie problemów, prezentacja mo¿liwych ko-
rzyœci z prawid³owo przeprowadzonego audytu);

2. Identyfikacja (misja firmy, g³ówne priorytety dzia-
³ania, otoczenie firmy, struktura wewnêtrzna fir-
my, kultura organizacyjna, kana³y przep³ywu in-
formacji, Ÿród³a informacji, platformy komunika-
cji wewnêtrznej);

3. Analiza (badanie efektywnoœci przep³ywu infor-
macji, jakoœæ procesu produkcji informacji,
nadawcy i odbiorcy informacji, stworzenie raportu
koñcowego, wskazanie s³abych i mocnych stron
form komunikacji w firmie, zalecenia mo¿liwych
modyfikacji);

4. Rachunek/korzyœæ (badanie wartoœci informacji,
wartoœæ kompetencji pracowników – do analizy
zaleca siê trzy metody – Activity based costing
[ABC], Output based specification [OBS], Gla-
zier’s model);

5. Synteza (podsumowanie wyników pracy w dwóch
raportach: raport z przebiegu audytu wraz z reko-
mendacjami, raport zawieraj¹cy ogóln¹ strategiê

informacyjn¹ przygotowana na bazie wyników
audytu) [1].

2.4. S. Henczel (2001) – Information Audit

Naszkicowane poni¿ej etapy audytu informacji
wed³ug S. Henczel, w których wykorzystuje swoje bib-
liotekarskie doœwiadczenie, to: 1. planowanie; 2. zbie-
ranie danych; 3. analiza danych; 4. ocena danych; 5.
zakomunikowanie rekomendacji 6. implementacja re-
komendacji; 7. audyt informacji jako kontinuum.

1. Planowanie (podjêcie decyzji jaki obszar objêty
zostanie audytem – ca³a organizacja, czy te¿ wybrane
fragmenty jej struktury; wybranie metodologii pracy,
zastanowienie siê od kogo i w jaki sposób zebrane zos-
tan¹ dane; przemyœlenie sposobów i kana³ów komuni-
kowania siê z pracownikami organizacji przed, w cza-
sie i po audycie).

Nie mo¿na przeceniæ wartoœci etapu planowania.
Wi¹¿e siê on ze zrozumieniem w jaki sposób funkcjo-
nuje organizacja i co ma zasadnicze znaczenie dla
osi¹gniêcia przez ni¹ sukcesu. Istotne na tym w³aœnie
etapie jest uœwiadomienie sobie dlaczego przeprowa-
dzany jest audyt, jakie s¹ jego cele. Czego oczekuje or-
ganizacja? Du¿e znaczenie dla powodzenia przedsiê-
wziêcia ma przekonanie kadry mened¿erskiej, by
udzieli³a zespo³owi prowadz¹cemu audyt daleko
id¹cego wsparcia. Warto dodaæ, i¿ zespó³ ten mo¿e byæ
rekrutowany spoœród pracowników organizacji lub
mo¿e stanowiæ go zespó³ zewnêtrznych ekspertów
pracuj¹cych na zlecenie.

2. Zbieranie danych – dane nale¿y zbieraæ zgodnie
z okreœlonymi celami – dotyczy to m.in. ich iloœci, za-
wartoœci i formatu. Mog¹ byæ pozyskiwane metod¹
kwestionariusza, ustrukturyzowanego wywiadu indy-
widualnego lub grupowego, obserwacji jak ludzie rea-
lizuj¹ zadania informacyjne, nieformalnych spotkañ
grup roboczych w celu zidentyfikowania kluczowych
problemów, badania i analizy dokumentów oraz baz
danych u¿ywanych do przenoszenia informacji.

3. Analiza danych – w trakcie tego procesu identy-
fikuje siê przyk³adowo: luki informacyjne, dublowanie
siê informacji oraz nadmiarowe jej dostarczanie, infor-
macjê z³ej jakoœci oraz Ÿród³a nieodpowiednie dla po-
trzeb organizacji i jej cz³onków.

Analiza mo¿e mieæ charakter ogólny lub te¿ mo¿e
byæ prowadzona w kontekœcie znaczenia strategiczne-
go. Mo¿e tak¿e przybraæ formê tworzenia mapy prze-
p³ywów informacyjnych, która mo¿e staæ siê podstaw¹
modelu przekazywania wiedzy (wskazania gdzie wie-
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dza jest tworzona, gdzie jest potrzebna i którêdy prze-
p³ywa – je¿eli przep³ywa). Wizualna reprezentacja
przep³ywów informacji czêsto pozwala ³atwiej wy-
chwyciæ w¹skie gard³a i nieefektywne miejsca (du¿o
informacji wejœciowej, ale bardzo ma³o wyjœciowej),
miejsca zatrzymywania wiedzy (zbyt du¿o informacji
wchodz¹cej do pojedynczego punktu dystrybucji),
martwe punkty (du¿o informacji wejœciowej i ¿adnej
wyjœciowej), nadmiarowe dostarczanie informacji
(us³ugi dostarczane, ale nie wymagane), luki (nie dos-
tarczane s¹ zasoby krytyczne), nierównoœci w dostar-
czaniu informacji (istniej¹ osoby bardziej uprzywilejo-
wane).

4. Ocena danych – w wyniku analizy zebranych da-
nych wskazane zostaj¹ problemy i mo¿liwoœci infor-
macyjne. Wymagaj¹ one interpretacji i oceny w kon-
tekœcie konkretnych uwarunkowañ organizacji. Nie
wszystkie problemy poddane zostaj¹ dalszej ewaluacji
z uwagi na niewystarczaj¹ce zasoby organizacyjne
(ludzkie, finansowe, techniczne lub inne). Aby oceniæ
wykonalnoœæ i op³acalnoœæ zajêcia siê problemami
nale¿y postawiæ szereg dodatkowych pytañ, np. Czy
problem ma znaczenie strategiczne? (Czy wp³ywa na
osi¹gniêcie celów organizacji?), Czy istnieje konkretna
przyczyna problemu?, Jakie s¹ implikacje finansowe
proponowanych przeobra¿eñ? Jakie alternatywy ist-
niej¹? Jakie s¹ nastêpstwa sugerowanych zmian?

Jest prawdopodobne, ¿e dla rozwi¹zania okreœlo-
nego problemu istnieje wiêcej ni¿ jedno rozwi¹zanie.
W takim przypadku wskazuje siê najbardziej odpo-
wiednie. Wa¿ne jest, by rekomendacje by³y realistycz-
ne, osi¹galne i wykonalne.

5. Komunikowanie rekomendacji – wa¿ne jest by
zmiany komunikowaæ w pozytywny sposób (wyjaœnia-
j¹c pracownikom ich znaczenie) i by zapewniæ wspar-
cie ich implementacji ze strony kadry zarz¹dzaj¹cej.
Najbardziej powszechn¹ metod¹ komunikowania
rezultatów i rekomendacji audytu informacyjnego s¹
pisemne raporty oraz prezentacje ustne. W grê mog¹
tak¿e wchodziæ seminaria, warsztaty, biuletyny i gazet-
ki w formie tradycyjnej lub elektronicznej (np. w intra-
necie lub na stronie www organizacji).

6. Implementacja rekomendacji – by osi¹gn¹æ za-
mierzone efekty dobrze jest przygotowaæ plan imple-
mentacji, maj¹c na uwadze, ¿e jedna zmiana w organi-
zacji poci¹ga za sob¹ kolejne. Program implementacji
musi uwzglêdniaæ charakter rekomendacji oraz ich
wp³yw na jednostki i grupy w organizacji. Chodzi o to,
by maksymalnie u³atwiæ zmiany i zminimalizowaæ
sprzeciw.

7. Kontynuacja – jest bezzasadne, by zatrzymaæ siê
na wynikach pierwszego audytu, który jest tylko mi-
gawk¹ relacji organizacja – informacja. Pierwszy audyt
jest znakomit¹ podstaw¹ do aktualizacji obrazu zmie-
niaj¹cej siê organizacji, jej potrzeb informacyjnych,
wymaganych Ÿróde³ itp. Ka¿dy kolejny audyt nie musi
byæ prowadzony wed³ug tego samego schematu czy
metodologii – mo¿e koncentrowaæ siê na wybranej
czêœci (lub grupie) organizacji, obszarze geograficz-
nym, wybranej funkcji. Wa¿ne jest, by dopasowywa³
siê do za³o¿onych celów [5].

Ze wszystkich wy¿ej etapów ró¿nych metodologii
wy³aniaj¹ siê podstawowe obszary badañ w projekcie
audytu:
1. Informacja (zawartoœæ i noœniki), któr¹ posiada or-

ganizacja – w wersji papierowej, komputerowej i w
umys³ach tych, którzy z ni¹ pracuj¹.

2. Sposoby wykorzystywania informacji dla osi¹gniê-
cia celów (przep³ywy i interakcje).

3. Ludzie zaanga¿owani w korzystanie z informacji.
4. Narzêdzia, którymi siê pos³uguj¹ w pracy z infor-

macj¹ (od najprostszych indeksów do zaawanso-
wanych technologii, aplikacji i systemów).

5. Kryteria oceny kosztów i wartoœci informacji (spo-
sób szacowania efektywnoœci kosztowej informa-
cji).

6. Organizacja – jako kontekst funkcjonowania in-
formacji.

3. Porównanie metodologii

audytu informacyjnego

W celu przeprowadzenia analizy porównawczej
czterech naszkicowanych podejœæ teoretycznych do
przeprowadzenia audytu informacyjnego przyjêto trzy
kryteria:
— wszechstronnoœæ, rozleg³oœæ – konceptualna, lo-

giczna i strukturalna kompletnoœæ ka¿dego z po-
dejœæ,

— stosowalnoœæ – stosowalnoœæ i zakres ka¿dego po-
dejœcia, zdolnoœæ dopasowania podejœcia do indy-
widualnych wymagañ organizacji,

— u¿ytecznoœæ – ³atwoœæ, z któr¹ dana metoda mo¿e
byæ przyjêta i zastosowana [3].

3.1. Wszechstronnoœæ

Trudnoœæ w przeprowadzeniu analizy porównaw-
czej stanowi brak punktu odniesienia, tzn. nie istnieje
standardowy, uzgodniony i ogólnie przyjêty model, do
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którego mo¿na by przyrównaæ inne proponowane me-
todologie. W celu rozwi¹zania tego problemu wyko-
rzystano pomys³ Buchanan’a i Gibb’a (2008) i na pod-
stawie zestawienia wszystkich etapów w omawianych
czterech metodach zgrupowano identyczne lub po-
dobne aktywnoœci w siedem metodologicznych eta-
pów postêpowania, jak nastêpuje:
1. Organizacja (setup): planowanie projektu, przygo-

towanie pola badañ, zatwierdzenie, komunikacja
w organizacji oraz wstêpna analiza;

2. Przegl¹d/analiza (review): analiza strategiczna
(wewnêtrzna i zewnêtrzna), analiza organizacyjna
(kulturowa);

3. Badanie (survey): badanie u¿ytkowników infor-
macji, identyfikacja i zinwentaryzowanie zasobów
informacyjnych, mapowanie przep³ywów informa-
cji;

4. Rachunek (account): koszty, korzyœci biznesowe
i/lub wartoœæ zasobów informacyjnych;

5. Analiza (analyse): analiza wyników;
6. Raport (report): wytworzenie i rozpowszechnienie

wniosków i rekomendacji audytu;
7. Wskazówki (guide): polityka zarz¹dzania informa-

cj¹ w organizacji i/lub rozwijanie strategii infor-
macyjnej, implementacja rekomendacji, ustawie-
nie audytu informacyjnego jako cyklicznego pro-
cesu, monitorowanie i kontrola [3].

Zastosowana procedura pozwoli³a na porównawcze
zobrazowanie etapów branych tu pod uwagê metod, co
pokazano w Tab. 2.

Graficzne odwzorowanie, chocia¿ uproszczone,
pozwala z ³atwoœci¹ dostrzec, ¿e np. Burk i Horton
skoncentrowani s¹ na zasadniczych zadaniach audytu
informacyjnego, pomijaj¹ natomiast fazê przygotowañ,
przegl¹du strategicznego i organizacyjnego a tak¿e
kwestie polityki i rozwoju strategii informacyjnej firmy
po przeprowadzeniu audytu. Buchanan i Gibb pomija-
j¹ wprawdzie fazê przygotowañ, ale podobnie jak Orna
i Henczel stosuj¹ podejœcie góra-dó³ (top-down). Naj-

bardziej zbli¿one do siebie s¹ modele E. Orna i S. Hen-
czel, chocia¿ widaæ, ¿e Orna stosuje wstêpny przegl¹d
organizacji przed przygotowaniem i planowaniem dal-
szych dzia³añ audytu.

3.2. Stosowalnoœæ

Stosowalnoœæ w przyjêtym tu sensie oznacza zdol-
noœæ audytu informacyjnego do wyjœcia naprzeciw
szerokiemu spektrum wymagañ organizacyjnych.
Przyjêta metodologia audytu bowiem nie powinna
ograniczaæ organizacji w przeprowadzeniu audytu, ale
raczej wskazywaæ elementy do badania i zadania do
w³¹czenia.

Ta miara ³¹czy dwa kryteria:
— Zastosowanie (application) – zdolnoœæ metody do

zajêcia siê ka¿dym elementem i perspektyw¹ AI,
tak jak zdefiniowane one zosta³y w matrycy zakre-
su audytu (scope matrix).

— Elastycznoœæ (flexibility) – zdolnoœæ metody do do-
pasowywania siê do któregokolwiek elementu lub
perspektywy – w wymaganym zakresie.
3.2.1. Zastosowanie (application):
W artykule Buchanan’a i Gibb’a [2] zakres AI wyz-

naczony jest przez cztery elementy (zarz¹dzanie, tech-
nologia, systemy oraz treœæ)6 oraz trzy perspektywy –
wymiary organizacyjne (strategiczny, procesowy oraz
zasobowy). Wymienione elementy pozwalaj¹ skoncen-
trowaæ siê na wyraŸnie nakreœlonych elementach, w
zale¿noœci od wymagañ organizacyjnych. W tak zary-

sowan¹ matrycê AI wpisano omawiane w artykule
cztery omawiane metodologiczne podejœcia do prowa-
dzenia AI (zob. Tab.3.).

Dane ilustruj¹ zdolnoœæ ka¿dej z przyjêtych meto-
dologii do reprezentowania konkretnych elementów
z obszaru AI. Jak widaæ, metoda Burka and Hortona
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Tab. 2. Porównanie metodologii audytu informacyjnego

1. Przygotowania 2. Przegl¹d 3. Badanie 4. Szacunki 5. Analiza 6. Raport 7. Wskazówki

Burk &Horton 1 3 2 4

Buchanan & Gibb 1 2 3 4 5 5

Orna 2-4 1 5 6 7 7 8-10

Henczel 1 2 2 3-4 3-4 5 6-7

�ród³o: Na podstawie Buchanan, Gibb [3].

6 Elementy zaczerpniête zosta³y przez Buchanana i Gibba z taksonomii
strategii informacyjnej Earl’a (2000) – podajê za [3].



(1988) ma najwê¿sze zastosowanie z uwzglêdnionych
tu metod, wykazuj¹c zdolnoœæ odniesienia siê do
wszystkich czterech elementów audytu tylko z pozio-
mu perspektywy zasobowej (z za³o¿enia jest metod¹
bottom-up i nie uwzglêdnia analizy organizacyjnej,
z której odgórnie – od kierownictwa firmy – wyp³ywaj¹
zadania dla audytu).

Tab. 3. Macierz audytu informacyjnego

Zarz¹-
dzanie

Techno-
logia

Systemy Treœæ

Strategiczny *@ + *@ + *@ + *@ +

Procesowy

Zasobowy & *@ + & *@ + & *@ + & *@ +

Burk & Horton (1988) &; Buchanan & Gibb (1998) *; Orna (1999) @;
Henczel (2001) +
�ród³o: Na podstawie Buchanan, Gibb [3].

Rzuca siê tak¿e w oczy brak planowanych dzia³añ
w obszarze procesowym we wszystkich metodolo-
giach. I chocia¿ Buchannan i Gib, Orna oraz Henczel
uwzglêdniaj¹ w swoich propozycjach mapowanie (od-
wzorowanie) przep³ywu informacji, to jednak ¿adna z
nich nie obejmuje explicite zadañ i aktywnoœci nasta-
wionych na modelowania procesów informacyjnych.

3.2.1. Elastycznoœæ modeli (flexibility)
Elastycznoœæ pojmowana mo¿e byæ jako 1). zdol-

noœæ do przesuwania lub poprawiania etapów posz-
czególnych metodologii – w zale¿noœci od zdefiniowa-
nych wymagañ. 2). zdolnoœæ adaptacji do zakresu wy-
magañ organizacyjnych. Obydwa aspekty znajdowaæ
siê powinny we wstêpnych poczynaniach przygoto-
wawczych audytu (setup).

Zarówno Orna jak i Henczel proponuj¹ etapy
wprowadzaj¹ce (setup), gdy tymczasem Burk i Horton
oraz Buchanan i Gibb je pomijaj¹. Jednak we wszyst-
kich czterech podejœciach metodologicznych autorzy
podkreœlaj¹, ¿e ich metodologia mo¿e byæ dopasowy-
wana do indywidualnych wymagañ, ale nie podaj¹
konkretnych wskazówek i wytycznych. Orna wrêcz re-
komenduje swoj¹ metodê jako podejœcie zorientowane
na projekt, w którym punktem wyjœcia jest to, ¿e infor-
macja posiada wysok¹ wartoœæ strategiczn¹ i wysoki
potencja³ tworzenia wartoœci dodanej w organizacji.

S. Henczel, która uwa¿a, ¿e audyt powinien obej-
mowaæ ca³¹ organizacjê, dopuszcza pilota¿owe projek-
ty w zakresie audytu w wybranych jednostkach orga-
nizacyjnych firmy.

4. U¿ytecznoœæ modeli

U¿ytecznoœæ definiowana jest w standardzie ISO
9241-11 (1998) jako: stopieñ w jakim produkt mo¿e
byæ u¿ytkowany przez okreœlonych u¿ytkowników aby
osi¹gn¹æ okreœlone cele z efektywnoœci¹, skutecznoœci¹
i satysfakcj¹ w okreœlonym kontekœcie u¿ycia. Oczywiœ-
cie, niezwykle wa¿na jest satysfakcja u¿ytkownika [3].

Jednym z najlepszych wyznaczników u¿ytecznoœci
metod AI by³yby studia przypadków. Jednak analiza
przeprowadzona przez Buchanana i Gibba [3] prowa-
dzi do wniosku, ¿e wiêkszoœæ opisanych przypadków
nie dostarcza wystarczaj¹cych danych do oceny u¿y-
tecznoœci metodologicznych podejœæ do AI.

4.1. Umiejêtnoœci audytorów

Inn¹ metod¹ testowania u¿ytecznoœci modeli mo¿e
byæ zestaw umiejêtnoœci wymaganych do przeprowa-
dzenia audytu. Wszyscy autorzy zgodnie podkreœlaj¹,
¿e do prowadzenia audytu informacyjnego wymagane
jest multidyscyplinarne podejœcie, które np. Buchanan
i Gibb definiuj¹ poprzez wymagania w zakresie:
zarz¹dzania projektami, analizy strategicznej, analizy
systemów, statystyki oraz rachunkowoœci. Oczywiœcie,
czêœæ zadañ mo¿e byæ dzielona pomiêdzy cz³onkami
zespo³u do spraw audytu, ale i tak wymagania w sto-
sunku do g³ównego audytora pozostaj¹ znacz¹ce.

W omawianych czterech metodach podstawowe
wymagania s¹ dosyæ podobne, ró¿nice zaznaczaj¹ siê
przede wszystkim w obszarze przegl¹du oraz rachun-
ku korzyœci i wartoœci informacji. I tak;

Burk i Horton [4] nie uwzglêdniaj¹ etapu strate-
gicznej i organizacyjnej analizy oraz korzystaj¹ raczej
z prostych wspó³czynników szacowania kosztów i war-
toœci ni¿ z formalnych metod rachunkowych (chocia¿
doradzaj¹ umiejêtnoœci w tym zakresie). Buchanan
i Gibb [1] w³¹czaj¹ pog³êbion¹ analizê strategiczn¹
oraz formalny etap ksiêgowoœci. Orna [8] tak¿e w³¹cza
pewien stopieñ analizy strategicznej, z wiêkszym na-
ciskiem na analizê organizacyjn¹ (struktura, zarz¹dza-
nie, filozofia itd.). Uwzglêdnia równie¿ liczenie kosz-
tów, ale w odró¿nieniu od oficjalnego podejœcia ksiê-
gowego u Buchanana i Gibba, rekomenduje proste
miary liczenia kosztów i wartoœci oparte na podejœciu
Burka i Hortona. Henczel [5] uwzglêdnia analizê stra-
tegiczn¹ podobn¹ do Buchanana i Gibba, ale adaptuje
prostsze podejœcie do ksiêgowoœci. Reasumuj¹c ten
aspekt, najszerszy wachlarz wymagañ pojawia siê
u Buchann’a i Gibb’a.
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Kim s¹ adresaci wymagañ precyzowanych w ra-
mach audytu informacyjnego? Wszyscy autorzy okre-
œlaj¹ ich jako „information professionals” (Buchanan
i Gibb stosuj¹ okreœlenie „senior information profes-
sional” – dla podkreœlenia wysoko stawianej poprzecz-
ki wymagañ). I chocia¿ nikt nie wspomina o formal-
nym wymogu doœwiadczeñ w zakresie prowadzenia
audytu w ogóle, jasnym jest, ¿e takowy przyda³by siê.

W kwestii tego, czy audytor ma byæ osob¹ z firmy
czy spoza niej Orna i Henczel s¹ zwolenniczkami zasi-
lenia wewnêtrznego (Henczel proponuje zewnêtrzn¹
pomoc przy analizie danych), Pozostali autorzy zajmu-
j¹ neutralne stanowisko podaj¹c wady i zalety w kwes-
tii wewnêtrzny vs zewnêtrzny [3].

4.2. Wsparcie narzêdziowe

Z wymaganymi umiejêtnoœciami œciœle wi¹¿¹ siê
wykorzystywane narzêdzia i techniki wspieraj¹ce AI.
Podobnie jak w przypadku wymaganych umiejêtnoœci
ich zakres jest szeroki i obejmuje analizê strategiczn¹
i organizacyjn¹, gromadzenie i analizê danych, prze-
p³yw informacji, a tak¿e modelowanie procesowe,
analizê systemów, liczenie kosztów i wartoœci, oraz
umiejêtnoœci prezentowania informacji.

W metodologii Burka i Hortona perspektywa narzê-
dziowa zwraca uwagê na bardzo u¿yteczny szablon do
uchwycenia IRE (information resources entities), nazy-
wany tak¿e formularzem danych inwentarzowych (data
inventory form), w którym wyszczególniono wszystkie
pola potrzebne do zbudowania inwentarza zasobów
informacyjnych. Metodologia obejmuje tak¿e specjalne
tablice do okreœlenia kosztów i wartoœci. Niestety, opisa-
no je w literaturze jako niejasne [1]. Omawiana metodo-
logia wykorzystuje tak¿e oprogramowanie tzw. Info-
Mapp, jest to aplikacja bazodanowa przeznaczona do
budowania systemu inwentarzowego. Barclay i Oppen-
heim, którzy testowali to narzêdzie ocenili je jednak jako
niezbyt elastyczne, nieporêczne i o ograniczonej wartoœ-
ci. Z racji tego, o czym by³a ju¿ mowa wy¿ej, zawê¿ony
zakres tej metodologii nie pozostaje bez wp³ywu na
mniejsze wykorzystanie narzêdzi i technik7.

Ograniczenia w zestawie stosowanych narzêdzi
wskazywane s¹ tak¿e w odniesieniu do ró¿nych eta-
pów modelu E. Orna. Szczególnie dotyczy to wsparcia
rozbudowanego etapu analizy organizacyjnej, który
kszta³tuje tê metodologiê. Autorka podaje wiêcej przy-
k³adów w swoich póŸniejszych publikacjach [8], [10].

Buchanan i Gibb czerpi¹ istniej¹ce narzêdzia
i techniki g³ównie z nauk o biznesie i zarz¹dzaniu.
Wskazuj¹c cel i zadania na ka¿dym etapie modelu
podaj¹ odwo³ania do w³aœciwych narzêdzi i technik,
które mog¹ zostaæ u¿yte. Metodologia dostarcza tak¿e
meta modelu do obrazowania (mapowania) relacji po-
miêdzy strategi¹ biznesow¹ a informacyjn¹ oraz zaso-
bami informacji. Zauwa¿alnym ograniczeniem w oma-
wianej materii jest brak wsparcia dla modelu proceso-
wego, o czym ju¿ wspomniano wczeœniej.

Henczel, intensywnie czerpie z modeli Orna oraz
Buchanan’a i Gibb’a, st¹d te¿ ocena wypada podobnie.
Niestety, metodologia Henczel krytykowana jest za
brak praktycznego poradnictwa, niejednoznacznoœæ
itp. Chocia¿ Henczel odnosi siê do modelowania pro-
cesów, to jednak nie dostarcza ¿adnych narzêdzi
w tym zakresie [3], [12].

5. Podsumowanie

W³aœciwe zdefiniowanie i implementacja informa-
cyjnej strategii dla ka¿dej organizacji wymaga od me-
ned¿erów informacji uwzglêdnienia wielu narzêdzi,
po³¹czenia systemów technicznych i spo³ecznych, co
obejmuje analizê komunikacji (procesów i informacji),
które zachodz¹ pomiêdzy ludŸmi w spo³ecznym kon-
tekœcie (organizacji) z wykorzystaniem ró¿norodnych
mediów i kana³ów komunikacyjnych (technologia).

Rol¹ audytu informacyjnego jest dostarczenie me-
tod do identyfikowania, oceny i zarz¹dzania zasobami
informacji tak, aby w pe³ni wykorzystaæ strategiczny
potencja³ informacji w organizacjach i u³atwiæ rozwój
strategii informacyjnej w firmie. Do korzyœci prowa-
dzenia audytu informacyjnego w przedsiêbiorstwach
i organizacjach zalicza siê m.in.: lokalizacjê Ÿróde³ in-
formacji w firmie, ocenê kosztów przetwarzania infor-
macji, badanie poziomu istotnoœci kana³ów komuni-
kacyjnych w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, zmianê
organizacji pracy, œwiadomoœæ mo¿liwoœci produkcji
nowej jakoœci informacji.

Komparatywny przegl¹d ró¿nych podejœæ teore-
tycznych zaprezentowanych w niniejszym artykule
ilustruje, ¿e nie wszyscy autorzy w równym stopniu
przyk³adaj¹ wagê do etapu przygotowawczego – Burk
i Horton w ogóle pominêli strategiczny i organizacyjny
przegl¹d, ale tak¿e etap tworzenia nowej polityki infor-
macyjnej i rozwijania strategii po audycie. Pozosta³e
trzy metodologie s¹ wzglêdnie wyczerpuj¹ce, chocia¿
Buchanan i Gibb tak¿e pomijaj¹ pocz¹tkowy etap.
Warte odnotowania jest to, ¿e poza krytykowan¹ za
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podejœcie dó³ – góra (bottom-up) metod¹ Burk’a i Hor-
ton’a, wszystkie pozosta³e metody wykorzystuj¹ po-
dejœcie góra – dó³ (top-down).

Wskazówki do ustalania i zarz¹dzania zakresem
audytu s¹ s³aboœci¹ wszystkich czterech metod prowa-
dzenia AI. Burk i Horton prezentuj¹ najwê¿sze podej-
œcie, g³ównie prezentuj¹c orientacjê zasobow¹, pod-
czas gdy pozostali autorzy wykorzystuj¹ wymiar zaso-
bowy i strategiczny zarazem. We wszystkich omawia-
nych podejœciach zabrak³o orientacji procesowej, co
stanowiæ powinno wskazówkê do jej uwzglêdniania
w nowopowstaj¹cych modelach.

Najszersze odniesienie do metod i narzêdzi do pro-
wadzenia audytu prezentuje model Buchanana i Gib-
ba. W modelach Orna i Henczel brak praktycznych
narzêdzi na poziomie kilku etapów. Za u¿yteczne na-
rzêdzie nale¿y uznaæ szablony zeprezentowane w kon-
cepcji Burk’a i Horton’a. Wszystkie cztery modele wy-
kazuj¹ brak narzêdzi i metod wspieraj¹cych perspek-
tywê procesow¹. Mo¿na zatem zarekomendowaæ
uwzglêdnienie narzêdzi do modelowania procesów
biznesowych i rozpoznawania wymagañ systemów in-
formacyjnych, co uczyni audyt pe³niejszym i bardziej
efektywnym [3], [12].

We wszystkich opisanych metodologiach wskazaæ
mo¿na mocne i s³abe strony, ¿adna jednak nie mo¿e
byæ uznana jako nieu¿yteczna, ka¿da realizuje swój
specyficzny cel. Wybór najbardziej odpowiedniej me-
tody powinien uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce czynniki: po
pierwsze, wymagania organizacji, które okreœlaj¹ wy-
magany zakres i orientacjê AI; po drugie, umiejêtnoœci
i doœwiadczenia audytora. Powy¿szy artyku³ powinien
byæ pomocny przy dokonywaniu selekcji i wyboru naj-
bardziej odpowiedniej metody audytu informacyjnego.
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Zarz¹dzanie informacj¹ naukow¹
w Internecie – dobre praktyki

W XXI wieku jednym z najistotniejszych problemów spo³eczeñstwa wiedzy sta³a siê nad-
mierna iloœæ i s³abn¹ca jakoœæ informacji. Globalna sieæ internetowa jest niezast¹pionym
narzêdziem, daj¹cym nieograniczone mo¿liwoœci wymiany, pozyskiwania i generowania
informacji. Jednak pe³na wolnoœæ informacyjna jak i komercjalizacja sieci internetowej
prowadzi do spadku jakoœci informacji lub wprowadzania do obiegu informacji nie-
sprawdzonych. Celem niniejszego referatu jest poruszenie kwestii zarz¹dzania wiarygod-
noœci¹ i jakoœci¹ informacji naukowej w ogólnodostêpnym Internecie. Autorka stara siê
udzieliæ odpowiedzi na pytanie, jak weryfikowaæ wyszukane w sieci informacji. Scharak-
teryzowano równie¿ kryteria jakimi powinno siê kierowaæ podczas sprawdzania i oceny
informacji. Referat wzbogacony zosta³ licznymi przyk³adami tak zwanych witryn typu
„fake”. Ten rodzaj stron internetowych t³umaczony jest jako strony fa³szywe, b³êdne lub
niewiarygodne. W opracowaniu zwrócono równie¿ uwagê na poradniki i wytyczne, stwo-
rzone przez amerykañskie i brytyjskie biblioteki i oœrodki informacji naukowej traktuj¹ce
o wiarygodnoœci informacji. Dok³adnej analizie poddano zawartoœæ kursu internetowego
„Internet Detective”. S¹ to darmowe warsztaty poœwiêcone krytycznej analizie informacji
naukowej w sieci www. Projekt powsta³ z inicjatywy brytyjskich uczelni, a finansowany
by³ ze œrodków Unii Europejskiej.

Management of science information in the Internet: good practices. In the twen-
ty-first century, one of the most important problems of information society is too much
amount and weakening quality of information. Global Internet network is an irreplace-
able source, which gives unlimited chance to exchange, raise and generate information.
However, information freedom and commercialization of the Internet leads to weakening
quality and introduction to false or untested information to the network. Purpose of this
presentation is a raise issue about management of evaluation and quality of science infor-
mation in the Internet. The author tries to answer the question, how to verify the informa-
tion retrieved from the network. Characterized the criteria which should be followed
when reviewing and assessing information. The publication has been enriched by nume-
rous examples of so-called sites of „fake”. This type of web page is translated as false,
inaccurate or unreliable. The study also highlighted guidelines about the reliability of the
information, created by American and British library and information science center.
Subjected to a thorough analysis of course content online, „Internet Detective”. These are
free workshops on critical analysis of scientific information on the web. The project is an
initiative of the British university, and was financed by the European Union.

Wprowadzenie

W XXI wieku jednym z najistotniejszych problemów
spo³eczeñstwa wiedzy sta³a siê nadmierna iloœæ i s³ab-
n¹ca jakoœæ informacji. Globalna sieæ internetowa jest

niezast¹pionym narzêdziem, daj¹cym nieograniczone
mo¿liwoœci wymiany, pozyskiwania i generowania infor-
macji. Jednak pe³na wolnoœæ informacyjna jak i komer-
cjalizacja sieci internetowej prowadzi do spadku jakoœci
informacji lub wprowadzania do obiegu informacji nie-
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sprawdzonych. Celem artyku³u jest poruszenie kwestii
zarz¹dzania wiarygodnoœci¹ i jakoœci¹ informacji nau-
kowej w ogólnodostêpnym Internecie.

Stworzenie jednoznacznej definicji pojêcia „war-
toœæ informacji” jest trudne. Pojêcie to bowiem zwi¹za-
ne jest z subiektywnym postrzeganiem zdobytej infor-
macji. Zale¿y od poziomu wiedzy, zainteresowañ i po-
trzeb informacyjnych u¿ytkownika. Mo¿na rozwa¿aæ
równie¿ pojêcie „wiarygodnego nadawcy” informacji
i jak zaznacza Katarzyna Stankiewicz mo¿e byæ on ro-
zumiany jak ekspert charakteryzuj¹cy siê rzetelnoœci¹
(rozumian¹ jako uczciwoœæ i bezstronnoœæ) lub jako
osoba znaj¹ca siê na rzeczy ale bêd¹ca godna zaufania
[7]. Definiuj¹c cechy informacji dobrej jakoœci, naj-
czêœciej pojawiaj¹ siê okreœlenia takie jak [1]: relatyw-
noœæ, dok³adnoœæ, aktualnoœæ, kompletnoœæ, spójnoœæ,
odpowiednioœæ formy, dostêpnoœæ, przystawalnoœæ
i wiarygodnoœæ.

Umiejêtnoœæ oceny wiarygodnoœci i jakoœci infor-
macji jest jedn¹ z podstawowych cech warsztatu nau-
kowego. Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomu-
nikacji, Wac³aw Iszkowski podkreœla, i¿ nie ma wiêk-
szej ró¿nicy pomiêdzy ocen¹ informacji drukowanych
a informacji zamieszczonych w Internecie. Zasadnicza
ró¿nica polega jednak na tym, i¿ w obecnych czasach
takiej oceny nale¿y dokonaæ szybko i skutecznie, czês-
to bez znajomoœci kontekstu w jakim dana informacja
zosta³a zamieszczona. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e nie
ma stu procentowo pewnych stron, portali ani innych
Ÿróde³ informacji w sieci. Równie¿ w tradycyjnych
Ÿród³ach zdarzaj¹ siê pomy³ki. W drukowanej wersji
Encyklopedia Britannica wiele hase³ wymaga aktuali-
zacji lub korekty b³êdów. Zdarza siê, ¿e powszechnie
uznane i wielokrotnie cytowane prace naukowe, s¹ po
ponownych badaniach niejednokrotnie weryfikowane
lub podwa¿ane. Najlepszym tego dowodem by³a publi-
kacja artyku³u Alana Sokala w renomowanym amery-
kañskim czasopiœmie Social Tekst1. Powinno mieæ siê
na uwadze, ¿e treœæ portali mo¿e staæ siê celem ataku
krakera i ulec zmianie. Równie¿ ktoœ z czystej z³oœli-
woœci lub dla ¿artu mo¿e edytowaæ treœci ogólnie dos-
têpnych Ÿróde³ jak Wikipedia.

Ocena wiarygodnoœci informacji

W czasach kiedy Internet sta³ siê dominuj¹cym
Ÿród³em informacji, umiejêtnoœæ prawid³owej oceny
informacji sta³a siê koniecznoœci¹. Sposób w jaki do-
konuje siê weryfikacji informacji sieciowej – jak ju¿
wspomniano – nie ró¿ni siê od sposobu uwiarygodnia-

nia informacji tradycyjnej. Poddaj¹c ocenie jakoœæ in-
formacji nale¿y wzi¹æ pod uwagê jej treœæ oraz formê.
Na stronie internetowej oceniaj¹c treœæ trzeba zwróciæ
uwagê na jej zakres tematyczny, formalny oraz chrono-
logiczny. Treœæ na stronie powinna byæ kompletna, po-
prawna jêzykowo, obiektywna oraz oryginalna. W oce-
nie formalnej zwraca siê te¿ uwagê na technologiê wy-
tworzenia strony www oraz na koszty dostêpu do ser-
wisu.

Informacje mo¿na weryfikowaæ za pomoc¹ metody
eksperckiej lub jakoœciowej oraz ³¹cz¹c obie metody
[2]. Metoda heurystyczna polega na stosowaniu twór-
czych procedur podczas oceniania, co nie gwarantuje
znalezienia optymalnego, a czêsto nawet prawid³owe-
go rozwi¹zania problemu. W metodzie jakoœciowej zaœ
stosuje siê kryteria oceny treœci i formy informacji
przedstawionych na stronie internetowej. Po³¹czenie
obu metod daje najszersze kryteria oceny. Jednym
z podstawowych aspektów oceny w obu metodach jest
to, aby strona odpowiada³a standardom tworzonym
przez organizacjê World Wide Web Consortium
(http://www.w3.org).

Nastêpnym wa¿nym krokiem jest analiza wybra-
nych kryteriów oceny. W metodzie jakoœciowo-heu-
rystycznej uwzglêdnia siê nastêpuj¹ce kryteria:
— Autorstwo informacji – w pierwszej kolejnoœci us-

tala siê osobê odpowiedzialn¹ za dan¹ treœæ. Jeœli
informacja nie jest podpisana przeprowadza siê
analizê adresu URL. Z jego pomoc¹ stwierdza siê
czy strona na jakiej zamieszczono informacje nale-
¿y do osoby prywatnej czy instytucji lub przedsiê-
biorstwa. Pomocna jest tak¿e analiza domeny. Za³o-
¿enie dotycz¹ce domen zak³ada, i¿ nazwa z koñ-
cówk¹.com to domeny komercyjne,.org to strony
stowarzyszeñ i organizacji non-profit, .edu to stro-
ny zwi¹zane z edukacj¹, .gov to witryny rz¹dowe
zaœ.pl oznacza domenê narodow¹ (.pl – Polska, .de
– Niemcy, .co.uk – Wielka Brytania, .fr – Francja,
.cn – Chiny). Jednak obecnie jest to tylko za³o¿enie.
Szybki rozwój marketingu internetowego oraz wol-
nego rynku domen spowodowa³ znaczne zaœmiece-
nie i zniekszta³cenie tego obrazu. Ka¿dy bowiem
mo¿e zarejestrowaæ dowoln¹ domenê (z wyj¹tkiem
.gov).
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1 Autorka odwo³uje siê do tzw. „Sprawy Sokala” z 1996 r. W tym czasie
ukaza³ siê artyku³ fizyka Alana Sokala w recenzowanym czasopiœmie „So-
cial Tekst”. Przygotowany przez niego artyku³ by³ prowokacj¹ maj¹c¹ na
celu udowodnienie niesprawnoœci aparatów naukowych i wyznaczników
naukowoœci tekstu w czasopismach naukowych.



Pozostaj¹c przy analizie adresu www, powinno siê
jeszcze sprawdziæ na kogo zarejestrowana jest domena
internetowa. Uczyniæ to mo¿na za pomoc¹ whois np.
http://www.whois.net.

Znaj¹c ju¿ autora lub w³aœciciela strony z interesu-
j¹c¹ nas informacj¹ warto zebraæ informacje na jego
temat. Weryfikacjê autora mo¿na rozpocz¹æ siê od
dzia³u „o nas”, „kontakt” lub informacji w stopce stro-
ny. Mo¿na równie¿ poszukaæ informacji w informato-
rach, prasie, encyklopediach lub sprawdziæ jak wiele
stron linkuje do strony przez nas ocenianej. Ten etap
weryfikacji s³u¿y ustaleniu jakie kompetencje ma
autor do publikowania informacji. Do tego pos³u¿yæ
mog¹ informacji takie jak: wykszta³cenie, osi¹gniêcia
w danej dziedzinie, publikacje, miejsce pracy. W tym
celu pomocne s¹ bazy ludzi nauki lub coraz popular-
niejsze portale spo³ecznoœciowy. Daje to pewnoœæ, i¿
informacja któr¹ chcemy cytowaæ zosta³a stworzona
przez osobê posiadaj¹c¹ odpowiedni¹ wiedzê w da-
nym zakresie.
— Aktualnoœæ informacji – pozwala ustaliæ kiedy in-

formacja zosta³a zamieszczona lub ostatnio mody-
fikowana. Wiarygodna strona jest czêsto aktualizo-
wana. Szczególnie jest to wa¿ne w przypadku infor-
macji, które szybko siê zmieniaj¹ np. z dziedziny
medycyny. Datê ostatniej modyfikacji mo¿na usta-
liæ w oparciu o stopkê strony lub sprawdziæ w prze-
gl¹darce za pomoc¹ Widok/�ród³o strony.

— Kompletnoœæ informacji – artyku³ lub strona www,
z której korzystamy powinna zawieraæ jak najwiêk-
sz¹ iloœæ informacji, która zaspokaja potrzebê in-
formacyjn¹ u¿ytkownika w danym temacie. Ca³oœæ
powinna tworzyæ logiczny ci¹g myœlowy. Konieczne
jest aby na stronie znajdowa³a siê bibliografia lub
netografia za³¹cznikowa.

— Cytowanie danych i kopiowanie – jeœli na stronie
autor przytacza pewne informacje, to nale¿y
sprawdziæ ich Ÿród³o, wydawców cytowanych da-
nych, ich jakoœæ i autentycznoœæ. Cytat b³êdnie
udokumentowany lub brak informacji o cytacie
œwiadcz¹ o z³ej jakoœci informacji. Warto zwróciæ
uwagê na grafiki znajduj¹ce siê na stronie www czy
nie s¹ kopiowane z innych stron lub nie pochodz¹
z banków zdjêæ, ale nie zosta³y op³acone (Niestety
doœæ czêsty przypadek ostatnimi czasy – zdjêcia ta-
kie maj¹ naniesiony znak wodny z nazw¹ banku
zdjêæ).

— Poprawnoœæ informacji – ustala siê cel serwisu
w jakim zamieszczona jest informacja: wyjaœnia-
nie, porady, informowanie, promowanie, wyg³asza-

nie w³asnych pogl¹dów, zwabianie klientów itp.
Mo¿na równie¿ poszukaæ opinii o stronie, np. re-
cenzji strony w czasopismach fachowych, informa-
cji o zdobytych nagrodach i ich presti¿u, odnoœni-
kach w katalogach, np. tworzonych przez bibliote-
karzy, informatorach, a tak¿e informacji z innych
stron (linków, cytowañ itp.). Wyszukiwarki Google
i Yahoo posiadaj¹ opcjê wyszukiwania odnoœników
do danej strony www.

— Obiektywizm treœci – dobrej jakoœci informacja po-
winna byæ obiektywna. Jednak w sieci od kilku lat
rz¹dzi treœæ komercyjna i wiele witryn lub artyku-
³ów powstaje na zlecenie firm w celu promocji pro-
duktu b¹dŸ us³ugi. Dobrze œwiadczy o autorze jeœli
na stronie umieszcza lub cytuje strony o to¿samej
lub podobnej tematyce. Nasz¹ uwagê powinno
zwróciæ siê, czy autor oceniaj¹c pewne fakty, Ÿród³a
prezentuje ró¿ne punkty widzenia, czy tylko w³as-
ne pogl¹dy.

— Wygl¹d i architektura strony – to wa¿ne kryterium
odnosz¹ce siê do strony formalnej weryfikowanej
informacji. Technologia w jakiej zbudowane jest
strona, równie¿ odgrywa znacz¹ca rolê. Ocenie
podlega tak¿e stopieñ równowagi miêdzy form¹
a treœci¹. Trzeba zwróciæ uwagê, czy grafika jest
odpowiednia do przedstawianych treœci, a styl
wypowiedzi dostosowany do tematu. Analizuj¹c
uk³ad treœci, nale¿y sprawdziæ, czy strona zawiera
wygodne menu: dzia³y, poddzia³y, sekcje, mapê ser-
wisu, logiczny i czytelny uk³ad strony, wygodne
przyciski nawigacyjne itp.

— Edycja i poprawnoœæ gramatyczna tekstu – informa-
cja, któr¹ oceniamy powinna mieæ przejrzyst¹ struk-
turê zawieraæ tytu³y, œródtytu³y, przypisy oraz
wspomnian¹ bibliografiê za³¹cznikow¹. Tekst nie
mo¿e zawieraæ ¿adnych b³êdów stylistycznych, gra-
matycznych, interpunkcyjnych ani ortograficznych.

— Technologia – ocenie podlega równie¿ wygl¹d
i technologia budowy strony. Interfejs powinien byæ
dostosowany do poziomu u¿ytkownika. Nawigacja
strony powinna byæ intuicyjna, zaœ dostêp do treœci
nie powinien byæ zbyt g³êboki (Od strony g³ównej
do po¿¹danego artyku³u powinno byæ maksymal-
nie piêæ klikniêæ). Uwagê trzeba zwróciæ na to, czy
mo¿na ³atwo zapisaæ informacje ze strony (tekst,
grafikê, pliki) w ró¿nych formatach oraz czy ³atwo
je drukowaæ. Technologia w jakiej napisano stronê
powinna byæ z obowi¹zuj¹cymi standardami.
W chwili obecnej tworzy siê strony oparte g³ównie
o kaskadowe arkusze styli, a odchodzi siê od stron
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tzw. opartych na ramkach. Jeœli strona stworzona
jest w starej technologii, mo¿e to œwiadczyæ o tym,
¿e powsta³a ona kilka lat temu i od tej pory nie by³a
aktualizowana, czyli informacja na niej umieszczo-
na mo¿e byæ ju¿ nieaktualna.

— U¿ytecznoœæ i przyjaznoœæ – ocenie poddana zosta-
je równie¿ ³atwoœæ poruszania siê po stronie, jej
prostota i mo¿liwoœci zrozumienia dzia³u pomoc.
Dobrze œwiadczy o autorze, jeœli informacji jest
publikowana w kilku jêzykach. Zwraca siê uwagê
na skutecznoœæ, uprzejmoœæ, niezawodnoœæ i szyb-
koœæ sposobów komunikowania siê na linii u¿yt-
kownik – w³aœciciel.

— Koszty – trzeba zwróciæ uwagê, czy u¿ytkownik
musi ponieœæ koszty korzystania z serwisu, czy ma
darmowy dostêp. W przypadku odp³atnoœci za ko-
rzystanie z serwisu sprawdziæ powinno siê, czy
otrzymane informacje bêd¹ zawiera³y specjaln¹,
oryginaln¹ treœæ, najwy¿szej jakoœci. Mo¿na rów-
nie¿ zapytaæ o to czy redakcja serwisu przewiduje
promocje lub zni¿ki dla konkretnych grup u¿yt-
kowników, np. prenumeratorów czasopisma.

Iloœæ kryteriów oceny, jakie mo¿na wzi¹æ pod uwagê
w ocenie jakoœci informacji w sieci jest bardzo du¿a.
Dlatego te¿ wiele brytyjskich oraz amerykañskich bib-
liotek przygotowuje dla swoich u¿ytkowników ró¿nego
rodzaju przewodniki po tym zagadnieniu.

Dobre praktyki

Jedn¹ z ciekawszych inicjatyw w tym zakresie jest
stworzony przez oœrodki wspieraj¹ce rozwój uczelni
wy¿szych w Wielkiej Brytanii, kurs Internet Detective.
Jest to darmowy sieciowy poradnik s³u¿¹cy do nauki
oceny wiarygodnoœci informacji naukowych w inter-
necie. Zadaniem kursu jest nauczenie u¿ytkownika
krytycznego podejœcia oraz ewaluacji Ÿróde³ wyszuka-
nych w sieci. Kurs przeznaczony jest dla studentów
studiów wy¿szych lub osób, które siê do nich przygo-
towuj¹ i które poszukuj¹ informacji naukowych w in-
ternecie. Internet Detective sk³ada siê z piêciu czêœci.
„What’s the story?” czyli rozdzia³ maj¹cy na celu przy-
bli¿enie u¿ytkownikowi roli i znaczenia zaawansowa-
nego pos³ugiwania siê Internetem w pracy w szkole i
na uczelni. Druga czêœæ stara siê udzieliæ odpowiedzi
na pytanie, dlaczego jakoœæ informacji naukowych jest
problemem w sieci. Pokazuje, jak chroniæ siê przed
oszustwami i niespodziankami w sieci podczas wyszu-
kiwania informacji. Nastêpnym etapem kursu jest
nauka tworzenia krytycznej oceny stron www i mate-

ria³ów znalezionych w Internecie. Przedostatni roz-
dzia³ pozwala na sprawdzenie nabytej wiedzy w prak-
tyce. Zaœ ca³oœæ koñczy czêœæ poœwiêcona wykorzysty-
waniu informacji zgodnie z prawem autorskim.

Oksfordzki przewodniki z biblioteki Uczelni Broo-
kes [3] podaje prosty sposób na weryfikacjê informa-
cji. Poleca u¿ytkownikom aby oceniaj¹c informacje
udzielili sobie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
Co? Kto? Gdzie? Dlaczego? Kiedy? stworzy³ t¹ infor-
macje. Podobny sposób lecz bardziej rozbudowane py-
tania ka¿e stawiaæ u¿ytkownikom przewodnik z bib-
lioteki Uniwersytetu w pó³nocnym Kolorado [6].

Podrêczniki lub porady dotycz¹ce oceny jakoœci
i wiarygodnoœci informacji internetowej tworzone s¹
przez biblioteki uczelniane z myœl¹ o studentach.
Czêsto stanowi¹ równie¿ fragment wiêkszej ca³oœci
traktuj¹cej szeroko o wyszukiwaniu informacji.

Kolejnym przyk³adem dobrych praktyk s¹ badania
prowadzone przez laboratorium technologiczne
Standford Web Credibility Research [5]. Prowadzony
przez nich projekt zak³ada uzyskanie odpowiedzi na
nastêpuj¹ce pytania:
— Co powoduje, ¿e ludzie wierz¹ lub nie wierz¹, w in-

formacje znalezione w sieci?
— Jakie strategie stosuj¹ u¿ytkownicy w ocenie wia-

rygodnoœci Ÿróde³ on-line?
— Jak kontekst i design wp³ywaj¹ na oceny i strategie

zwi¹zane z wiarygodnoœci¹?
— Jak i dlaczego ocena wiarygodnoœci informacji

w sieci ró¿ni siê od tych zawartych w komunikacji
„twarz¹ w twarz” z drugim cz³owiekiem, lub w in-
nych kontekstach offline?

Podane pytania to tylko niektóre z postawionych w ob-
szerniejszym projekcie badawczym. Dodatkowo stro-
na jednostki zawiera liczne informacje i publikacje
zwi¹zane z zarz¹dzaniem wiarygodnoœci¹ informacji.

W 2007 roku w Japonii zrodzi³a siê idea warszta-
tów wiarygodnoœci [8]. S¹ to cykliczne spotkania nau-
kowców z ca³ego œwiata, których celem jest stworzenie
forum dla dyskusji nad kwestiami zwi¹zanymi z kryte-
riami wiarygodnoœci informacji. Do tej pory odby³y siê
trzy takie sesje. Ostania mia³a miejsce w 2009 roku
w Madrycie (Hiszpania). Wœród zagadnieñ porusza-
nych na spotkaniach wymieniæ nale¿y:
— Analizy treœci informacji dla oceny wiarygodnoœci

(ekstrakcja tematu, analiza opinii, itp.),
— Oceny wiarygodnoœci informacji opartej na po-

wierzchownych cechach informacji,
— Oceny wiarygodnoœci informacji w oparciu o repu-

tacjê,
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— Oceny wiarygodnoœci informacji o treœci generowa-
ne przez u¿ytkowników (blogi, mikroblogi itp.),

— Powi¹zanie oceny wiarygodnoœci informacji i kon-
cepcji zaufania i wiarygodnoœci,

— Wykorzystanie sieci spo³eczne oceny wiarygodnoœ-
ci informacji,

— Kwestie dotycz¹ce wiarygodnoœci postaw,
— Ustanowienie procesów upowszechniania infor-

macji, które promuj¹ rozpowszechnianie wiarygod-
nych informacji.

Wiarygodnoœæ informacji w Internecie a raczej jej brak
czêsto kojarzony jest z jednym konkretnym Ÿród³em,
czyli Wikipedi¹. Jest to portal stworzony z myœl¹ gro-
madzenia i stworzenia najwiêkszej skarbnicy wiedzy,
wirtualnej encyklopedia. Idea Wikipedii zak³ada, ¿e
ka¿dy u¿ytkownik sieci mo¿e w niej publikowaæ lub
edytowaæ istniej¹ce has³a. W pocz¹tkowej fazie serwi-
su edytowanie i wprowadzanie zmian odbywa³o siê
w czasie rzeczywistym. Jednak po badaniach przepro-
wadzonych w 2005 roku przez Thomasa Chesaneya
z Notthingham University Business School na temat
opinii ekspertów o wspomnianym serwisie, zmieniono
zasady jego prowadzenia. W chwili obecnej informacje
w serwisie s¹ moderowane przez tzw. wiarygodnych
edytorów. S¹ to osoby, które zas³u¿y³y siê dla dzia³al-
noœci portalu i posiadaj¹ okreœlon¹ iloœæ bezb³êdnych
publikacji.

Pomimo starañ naukowców, projektantów serwi-
sów www czy te¿ wiarygodnych edytorów z Wikipedii
œwiadomoœæ wiarygodnoœæ informacji wœród studen-
tów jest nie wystarczaj¹ca. W 2010 w Northwestern
University przeprowadzano badania na grupie 102
studentów [4]. Przebadano ich pod wzglêdem zacho-
wañ internetowych. Badani korzystali z serwisów ta-
kich jak Google, Yahoo, SparkNotes, MapQuest, Bing,
Facebook, czy Wikipedia. Czêœæ badañ odnosi³a siê do
wiarygodnoœci informacji w sieci. Badania wykaza³y,
¿e ponad 25% respondentów uznawa³o za wiarygodny
pierwszy wynik na liœcie w wyszukiwarce i tylko 10%
badanych w przypisach podawa³o autorstwo treœci
internetowych.

Podsumowanie

Dlatego szczególnie wa¿na jest edukacja w zakresie
oceny jakoœci Ÿróde³ informacji. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e

zarz¹dzanie wiarygodnoœci¹ to wieloetapowy proces
sk³adaj¹cy siê z ustalonych cech i kryteriów. Wyko-
rzystuj¹c informacje znalezione w internecie nale¿y
szczególnie dok³adnie przebadaæ je pod k¹tem wiary-
godnoœci. W chwili obecnej nic co znalezione w sieci
nie powinno byæ przez u¿ytkownika informacji przyj-
mowane na wiarê, a ka¿da oceniana informacja po-
winna byæ rozwa¿ana zarówno w skali makro (ca³e
Ÿród³o) oraz skali mikro (tylko wybrany artyku³).
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i kultury informacyjnej bibliotek naukowych –

„sprzê¿enie zwrotne”

Osi¹ganie operacyjnego i strategicznego sukcesu ka¿dej organizacji jest mo¿liwe dziêki
informacji. Informacja tworzy podstawê dla podejmowania decyzji, a technologia infor-
macyjna tworzy mo¿liwoœci efektywnego dzia³ania systemów informacyjnych. Dziêki
kulturze informacyjnej i sprawnym kana³om komunikacyjnym staje siê mo¿liwy natural-
ny przep³yw informacji, wp³ywaj¹cy na dynamikê procesów organizacyjnych. Przep³ywy
komunikacyjne (communication flows) – efektywna komunikacja to z³o¿ony proces.
Sprawne wykorzystywanie komunikacji poziomej i pionowej wskazuje na organizacjê, w
której pracownicy s¹ dobrze poinformowani i znaj¹ decyzje kadry zarz¹dzaj¹cej. Prze-
p³yw w górê stwarza pracownikom mo¿liwoœæ formu³owania informacji zwrotnej, daj¹c
tym samym mo¿liwoœæ uczestniczenia w procesie decyzyjnym. Skuteczne przep³ywy
horyzontalne odnosz¹ siê do koordynacji dzia³añ i dzielenia siê informacj¹. Kultura
organizacyjna przyjêta w bibliotece akademickiej odgrywa decyduj¹c¹ rolê w tworzeniu
opinii dotycz¹cej jej funkcjonowania zarówno wœród pracowników naukowych i studen-
tów, jak te¿ pracowników biblioteki.
W bibliotece akademickiej, koncentruj¹cej siê na zarz¹dzaniu informacj¹ i wiedz¹, jed-
nym z podstawowych zadañ mened¿era/lidera jest stworzenie wizji kultury korporacyj-
nej, umo¿liwiaj¹cej pe³ne wykorzystanie potencja³u pracowników. Najwiêkszy wp³yw na
kulturê organizacyjn¹ oraz informacyjn¹ maj¹ pracownicy, którzy nadaj¹ jej kszta³t.
Kultura informacyjna wymaga atmosfery wspó³pracy, otwartoœci i zaufania.
Zarz¹dzanie informacj¹ to efektywne zarz¹dzanie danymi, traktowanie informacji i wie-
dzy jako zasobu organizacji, dba³oœæ o jakoœæ informacji, z jednoczesnym unikaniem
prze³adowania informacyjnego.

The interaction of organizational culture and Information culture of academic

libraries – „feedback”. Achieving of operational and strategic success of any organiza-
tion is possible thanks to information. Information forms the basis for decision-making
and information technology makes the effective operation of information systems possible.
With the culture of information and efficient communication channels at the natural flow
of information that affects the dynamics of organizational processes becomes possible.
Communication flows – effective communication is a complex process. Effective use of
horizontal and vertical communication indicates an organization where employees are
well informed and know the decisions of managers. Flow to the top gives employees the
opportunity to formulate the feedback information, thus giving the opportunity to partici-
pate in decision-making. Effective horizontal flows relate to the coordination and sharing
of information. Organizational culture adopted in an academic library plays a vital role
in creating an opinion on its functioning both among academics and students, as well as
library staff. In an academic library, focused on management of information and know-
ledge, one of the basic tasks of the manager is to create a vision of organizational culture,
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enabling the use of full potential of the workers. The greatest impact on organizational
culture and information have employees who give it its shape. Information culture requi-
res an atmosphere of cooperation, openness and trust.
Information management is an effective data management, treating information and
knowledge as a resource organization, attention to quality of information, while avoiding
information overload.

Wprowadzenie

Pod koniec XX-go wieku zaczêto mówiæ o gospo-
darce opartej na wiedzy oraz o spo³eczeñstwie infor-
macyjnym jako spo³eczeñstwie nowoczesnego pañ-
stwa, w którym istnieje rozbudowana infrastruktura
teleinformacyjna, umo¿liwiaj¹ca pe³ny dostêp do
us³ug i informacji. Wed³ug definicji A. K. KoŸmiñskie-
go, gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka, której
budowanie odbywa siê poprzez „tworzenie warunków
sprzyjaj¹cych powstawaniu i sukcesowi przedsiê-
biorstw opieraj¹cych przewagê konkurencyjn¹ na wie-
dzy” [13, s. 155]. Zdaniem A. Kukliñskiego w gospo-
darce opartej na wiedzy, stymulatorem rozwoju spo-
³eczno-gospodarczego staje siê ludzka wiedza oraz
mo¿liwoœci jej tworzenia, co prowadzi do wytworzenia
siê pomiêdzy gospodark¹, a spo³eczeñstwem swoiste-
go sprzê¿enia zwrotnego [15]. Podczas gdy niegdyœ
czynnikami decyduj¹cymi o rozwoju gospodarczym
by³y przede wszystkim surowce, tania si³a robocza czy
infrastruktura techniczna, obecnie uwa¿a siê za takie
czynniki wysoko wykwalifikowanych pracowników,
uczelnie wy¿sze i oœrodki badawcze, infrastrukturê in-
formatyczn¹, a tak¿e tworzone przez w³adze pañstwo-
we warunki sprzyjaj¹ce innowacyjnoœci. Wymienione
elementy oddzia³uj¹ na siebie wzajemnie i przyczynia-
j¹ siê do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Sukces
gospodarczy oraz przewagê konkurencyjn¹ osi¹ga siê
w drodze pozyskiwania i przetwarzania informacji
oraz tworzenia na ich podstawie wiedzy wykorzysty-
wanej w praktyce. Dostêp do informacji, kreatywnego
wykorzystania wiedzy i najnowszej technologii sta³ siê
niezbêdnym elementem codziennej egzystencji. Szyb-
ko roœnie liczba dokumentów cyfrowych i rozwija siê
œrodowisko bezprzewodowe.

Obecnie Internet zalewa fala ró¿norodnej wiedzy,
co nie jest zjawiskiem wy³¹cznie pozytywnym. Mamy
do czynienia ze zjawiskiem „nadprodukcji” informa-
cji. Poszukiwanie informacji sta³o siê skomplikowane
i czasoch³onne, a jakoœæ dokumentów znajdowanych
w Internecie pozostawia wiele do ¿yczenia. Wyszuki-
warki pokazuj¹ wszystkie rezultaty, generuj¹c tak¿e
dane nieprzydatne, tworz¹ce „szumy informacyjne”.

W dokonywaniu selekcji i oceny przydatnoœci in-
formacji komputer nie zast¹pi cz³owieka, wiêc biblio-
teki i oœrodki informacji naukowej, maj¹ szansê ode-
graæ wiod¹c¹ rolê w zakresie dotarcia do poszukiwa-
nych dokumentów. Zawodem przysz³oœci ma staæ siê
broker informacji.

W dynamicznym i zmiennym œrodowisku wspó³-
czesne biblioteki akademickie musz¹ byæ nastawione
na ci¹g³y rozwój i podwy¿szanie jakoœci oferowanych
us³ug, dostarczania relewantnych informacji w jak
najkrótszym czasie. Obok wprowadzania nowych
technologii informacyjno-komunikacyjnych, bibliote-
ki musz¹ prowadziæ politykê decyzyjn¹ opart¹ na orga-
nizacyjnej efektywnoœci w celu zdobywania przewagi
konkurencyjnej w oparciu o wiedzê i doœwiadczenie
pracowników, zasoby materialne i niematerialne oraz
rozwi¹zania organizacyjne, które wspieraj¹ innowa-
cyjnoœæ. Aby realizowana strategia by³a skuteczna,
wymaga przeprowadzenia zmian co wi¹¿e siê zazwy-
czaj z now¹, bardziej elastyczn¹ struktur¹ organizacyj-
n¹ [23, s. 153]. Wa¿n¹ rolê w procesie zmian odgrywa
komunikowanie wewn¹trz organizacji. Przede wszyst-
kim pracowników dobrze poinformowanych ³atwiej
przekonaæ do wszelkich nowoœci oraz p³yn¹cych
z nich korzyœci. W organizacji ucz¹cej siê powinien
panowaæ klimat sprzyjaj¹cy kreatywnoœci w celu
osi¹gania coraz lepszych wyników [14, s. 247]. Cechu-
je go otwartoœæ i zaufanie, samodzielnoœæ pracowni-
ków, przejmowanie przez nich odpowiedzialnoœci i
czêœci uprawnieñ decyzyjnych, sprawna komunikacja,
dzielenie siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami. Kapita³ inte-
lektualny stanowi wiedza, która s³u¿y zdefiniowaniu
problemu, rozwi¹zaniu go, wdro¿eniu rozwi¹zania
przy mo¿liwie najni¿szych kosztach, a nastêpnie uru-
chomieniu procesu przez powi¹zanie w sieæ sprzê¿eñ
zwrotnych wszystkich uczestników (zarówno twórców
jak te¿ odbiorców) nowych technologii.

Pracownicy wiedzy

Podstawowym zasobem gospodarki opartej na wie-
dzy s¹ pracownicy. „Pracownicy wiedzy reprezentuj¹
wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wykszta³cenia
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lub doœwiadczenia, a do najwa¿niejszych celów ich
pracy nale¿y tworzenie, rozpowszechnianie lub prak-
tyczne wykorzystywanie wiedzy” [3, s.22]. Dla zbudo-
wania gospodarki opartej na wiedzy potrzebni s¹ pra-
cownicy obeznani z technik¹ informatyczn¹, znaj¹cy
jêzyki obce, mobilni oraz posiadaj¹cy motywacjê do
twórczego i efektywnego dzia³ania na rzecz nowoczes-
nej gospodarki.

Na kszta³towanie spo³eczeñstwa wiedzy i gospodar-
ki opartej na wiedzy maj¹ wp³yw szko³y wy¿sze. Mo¿-
liwoœci w tym wzglêdzie zale¿¹ od wypracowanego
systemu zarz¹dzania wiedz¹ w samych szko³ach wy¿-
szych. Szko³y wy¿sze dysponuj¹ wiedz¹ naukow¹
i wiedz¹ organizacyjn¹. Wiedza naukowa powsta³a
w wyniku prowadzonych badañ naukowych, jest gro-
madzona (kodyfikowana), przekazywana studentom
w procesie dydaktycznym i odbiorcom na rynku ba-
dawczym. Wiedza organizacyjna natomiast, to wiedza
potrzebna do skutecznego zarz¹dzania uczelni¹ w ce-
lu powiêkszenia przewagi konkurencyjnej [8]. Wy¿sze
uczelnie oraz instytucje naukowo-badawcze pe³ni¹
rolê dostawców wiedzy (pomys³ów, technologii) bez
której nie mo¿na zbudowaæ nowej gospodarki. Warun-
kiem koniecznym dla zbudowania nowej gospodarki
jest œcis³e powi¹zanie sektora naukowo-badawczego
z przedsiêbiorstwami, szczególnie z grupy ma³ych
i œrednich w celu efektywnego wykorzystania wiedzy
dostarczanej przez infrastrukturê naukowo-badaw-
cz¹.

W szko³ach wy¿szych istniej¹ tak¿e bariery, utrud-
niaj¹ce powszechn¹ wymianê wiedzy [17], do których
zalicza siê niew³aœciwe rozwi¹zania w zakresie struk-
tury organizacyjnej np. przywi¹zanie do tradycyjnej
hierarchii, brak zespo³ów miêdzywydzia³owych, które
realizowa³yby okreœlone projekty, niewykorzystanie
mo¿liwoœci wprowadzenia struktury ukierunkowanej
na tworzenie wartoœci dodanej, dla odbiorcy us³ugi
edukacyjnej. Wskazuje siê te¿ na niew³aœciwe roz-
wi¹zania w zakresie systemu motywacyjnego np. brak
bodŸców zachêcaj¹cych do wspó³pracy jednostki
uczelni (wydzia³y, katedry), niesprzyjaj¹ca kultura or-
ganizacyjna, w tym np. brak zaufania do intencji wy-
miany wiedzy i informacji miêdzy pracownikami ró¿-
nych jednostek organizacyjnych, obawa przed utrat¹
pracy w przypadku przekazania wiedzy ukrytej (spe-
cjalistycznej). [7, s. 36]

Gospodarka oparta na wiedzy wymaga, by uczelnie
wnosi³y jak najwiêkszy wk³ad w rozwój ekonomiczny,
spo³eczny i kulturalny, g³ównie poprzez pozyskiwanie
nowych zasobów wiedzy oraz rozpowszechnianie jej

w œrodowisku naukowym. W tym celu nale¿y tworzyæ
warunki implementacji rozwi¹zañ w zakresie za-
rz¹dzania oraz wypracowania klimatu sprzyjaj¹cego
dzieleniu siê wiedz¹. Trzeba wykorzystywaæ nowo-
czesne technologie w procesach kodowania i przesy³a-
nia wiedzy za pomoc¹ sprawnych systemów informa-
cyjno-komunikacyjnych, poprawiaæ jakoœæ procesu
dydaktycznego, kszta³towaæ kulturê organizacyjn¹
sprzyjaj¹c¹ nawi¹zywaniu wspó³pracy z oœrodkami
zagranicznymi i krajowymi, organizowaæ wymiany
studentów i wyk³adowców, wykorzystywaæ zasoby ma-
terialne i intelektualne uczelni do zak³adania przez jej
pracowników firm typu spin-off, [24] nawi¹zywaæ
wspó³pracê z praktykami, transferowaæ wiedzê i tech-
nologie do sektora przedsiêbiorstw.

Wiedza jako zasób

W spo³eczeñstwie informacyjnym wiedza sta³a siê
podstawowym zasobem ekonomicznym wypieraj¹c
kapita³ i pracê. Od kilku lat coraz wiêkszego znaczenia
nabiera koncepcja zarz¹dzania wiedz¹, której wa¿nym
aspektem jest wiedza organizacyjna (nazywana te¿ pa-
miêci¹ organizacyjn¹) – przechowuj¹ca zbiór kompe-
tencji grupowych, informacji i doœwiadczeñ, pamiêæ
organizacji (minionych sukcesów i niepowodzeñ).
Wiedza jako zasób przejawia siê w postaci kapita³u
ludzkiego stanowi¹c aktywa niematerialne organizacji
[26, s. 92] wœród których wymienia siê:
— doœwiadczenie zawodowe pracowników,
— technologie produkcyjne,
— wykorzystywane systemy informatyczne
— sieci kontaktów z klientami i partnerami,
— prawa w³asnoœci intelektualnej; patenty, znaki

towarowe i marki produktów,
— reputacjê przedsiêbiorstwa,
— procedury wewn¹trzorganizacyjne
— kulturê organizacyjn¹.
Wy¿szoœæ zasobów niematerialnych nad zasobami
materialnymi polega na tym, ¿e zwykle maj¹ one ten-
dencjê do wzbogacania swojej wartoœci i nie zu¿ywaj¹
siê.

W doktrynie i praktyce zarz¹dzania funkcjonuje
tak¿e podzia³ wiedzy na jawn¹ i ukryt¹. Wiedza jawna
jest oparta na obiektywnych faktach i wyra¿ona precy-
zyjnie. Dzielenie siê i komunikowanie ni¹ jest ³atwe
i odbywa siê za pomoc¹ gotowych procedur. Jest to
wiedza ogólnie dostêpna (na przyk³ad poprzez: publi-
kacje, bazy danych, Internet). Wiedza ukryta to umie-
jêtnoœci nabyte w wyniku doœwiadczeñ, czyjeœ wyob-
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ra¿enie o rzeczywistoœci i wizje przysz³oœci, nie podle-
gaj¹ce skodyfikowaniu przemyœlenia. W procesie
przekazywania wiedzy ukrytej najbardziej skuteczny
jest kontakt osobisty, (który jest utrudniony gdy np.
pracownik nie zd¹¿y³ przed przejœciem na emeryturê,
lub nie chcia³ przekazaæ swojej wiedzy z obawy przed
konkurencj¹). Pracodawcy próbuj¹ budowaæ tzw. pa-
miêæ (wiedzê) organizacyjn¹ tak¿e na podstawie zaso-
bów wiedzy ukrytej dziêki wzajemnie uzupe³niaj¹cym
siê technikom: kodyfikacji, komunikacji i wspó³pracy.
Kodyfikacja polega na spisywaniu posiadanej wiedzy –
zamianie wiedzy ukrytej na jawn¹ w postaci przekazy-
wanych przez pracowników dokumentów m in. rapor-
tów okresowych, podsumowania zrealizowanych
przez nich projektów. Kodyfikacja wiedzy jest uzu-
pe³niana o drugi bardziej z regu³y efektywny mecha-
nizm, jakim jest komunikacja i wspó³praca. Pozwala
ona na dzielenie siê wiedz¹ nawet nieœwiadomie,
podczas nieformalnych spotkañ czy rozmów. [26,
s. 92]

Istotnym sk³adnikiem procesów zarz¹dzania zaso-
bami wiedzy jest ochrona w³asnoœci intelektualnej.
Chronion¹ patentami w³asnoœæ intelektualn¹ mo¿na
licencjonowaæ wybranym firmom i czerpaæ z tego
Ÿród³o dochodów przedsiêbiorstw. (Niestety po wygaœ-
niêciu ochrony patentowej, ka¿dy mo¿e kopiowaæ pro-
dukt i czerpaæ z niego korzyœci, wbrew interesom
przedsiêbiorstwa, którego pracownik uzyska³ ochronê
patentow¹).

Dostêp do zbiorów wiedzy, jest mo¿liwy dziêki bib-
liotekom. Biblioteki akademickie jako oœrodki wspie-
raj¹ce proces naukowo-dydaktyczny w ci¹gu ostatnich
lat przesz³y transformacjê kulturow¹ i sta³y siê nowo-
czesnymi oœrodkami informacji naukowej. Rozwój
spo³eczeñstwa informacyjnego sprawi³, i¿ poziom
wspó³czesnego bibliotekarstwa wzrós³ dziêki najnow-
szym zdobyczom technologiczno-informacyjnym.
Otoczenie bibliotek akademickich (uczelnia macie-
rzysta, u¿ytkownicy; pracownicy nauki, studenci)
zmusza biblioteki do przeprowadzania koniecznych
przemian. Powodzenie w dostosowywaniu siê do
zmieniaj¹cych siê warunków zale¿y od pracowników
bibliotek i oddzia³ów informacji naukowej, ich podat-
noœci na innowacje oraz kreatywnoœci skierowanej na
zaspakajanie zmiennych potrzeb coraz bardziej wy-
magaj¹cych u¿ytkowników. Biblioteki chc¹c pozostaæ
w centrum ¿ycia naukowego i kulturalnego musz¹ byæ
elastyczne, musz¹ dostarczaæ us³ugi wysokiej jakoœci
by jako jednostki ogólnouczelniane uczestnicz¹ce
w procesie dydaktycznym uczelni umo¿liwia³y pra-

cownikom naukowym i studentom szeroki dostêp do
zasobów naukowych i dydaktycznych.

Zarz¹dzanie wiedz¹

Zdefiniowanie zarz¹dzania wiedz¹ stwarza³o pew-
ne trudnoœci ze wzglêdu na niejednoznaczne definicje
dotycz¹ce podstawowych pojêæ. np. zarz¹dzanie infor-
macj¹, zarz¹dzanie wiedz¹, zarz¹dzanie danymi. Jak
zauwa¿a Cz. Cempel zbiór danych nie jest informacj¹,
zbiór informacji nie jest wiedz¹ (na co niegdyœ wska-
zywa³ A. Einstein [podkreœl. moje K.M.W.]), zbiór wie-
dzy nie stanowi m¹droœci, zbiór m¹droœci nie daje
prawdy. [2]

Zarz¹dzanie wiedz¹ w najszerszym ujêciu zawiera
wszystkie aspekty zwi¹zane z wiedz¹, które maj¹
wp³yw na rentownoœæ i sukces przedsiêbiorstwa. [11,
s.12] Przyjmuje siê, i¿ zarz¹dzanie wiedz¹ (knowledge
management, KM) – to zespó³ sformalizowanych spo-
sobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy jawnej
(formalnej) – oraz wiedzy ukrytej – organizacji. Celem
zarz¹dzania wiedz¹ jest ograniczenie ró¿nic miêdzy
zasobami wiedzy, w celu osi¹gniêcia jak najwiêkszej
wartoœci dodanej.

Systemy informatyczne wspieraj¹ce zarz¹dzanie
wiedz¹ maj¹ za zadanie pozyskiwaæ wiedzê z ró¿nych
Ÿróde³, kodyfikowaæ i tworzyæ now¹ wiedzê oraz
umo¿liwiæ dzielenie siê wiedz¹. Mamy wiêc do czynie-
nia z informatyzowanym zarz¹dzaniem wiedz¹ któ-
rym jest zautomatyzowany system zdobywania, anali-
zowania i wykorzystywania wiedzy w celu sprawnego
podejmowania decyzji. [9, s. 270] Do najwa¿niejszych
narzêdzi wspomagaj¹cych zarz¹dzanie wiedz¹ nale¿¹
systemy (workflow) wœród nich:
— rozbudowana poczta elektroniczna,
— zdalny dostêp przez Internet i telefon komórkowy,
— Systemy wspomagania decyzji (systemy eksperto-

we), które umo¿liwiaj¹ kierownictwu uzyskanie
wyselekcjonowanej informacji u³atwiaj¹cej podej-
mowanie decyzji,

— Intranet – wewn¹trzorganizacyjna sieæ, z której
pracownicy czerpi¹ informacjê na ich potrzeby,

— bazy danych w formacie pdf, zapisy video) dostêp-
ne za pomoc¹ przegl¹darki internetowej,

— Narzêdzia e-learning, umo¿liwiaj¹ce zdalne nau-
czanie z wykorzystaniem technik komputerowych
(wideokonferencje, dyskusje on-line),

— Hurtownie danych, czyli repozytoria danych któ-
rych zawartoœæ pochodzi z wielu Ÿróde³ umo¿liwia-
j¹ tworzenie sprawozdañ, analizê wykorzystania
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zasobów, dostarczaj¹ uzasadnienia podejmowa-
nych decyzji strategicznych. [1]

Zarz¹dzanie wiedz¹ nie mo¿e byæ jednak uto¿samiane
z informatyzacj¹ firmy. Nabyte przez firmê systemy in-
formatyczne sugeruj¹, i¿ s³u¿¹ do zarz¹dzania wiedz¹
w organizacji. Urz¹dzenia te przetwarzaj¹ informacjê
(nie wiedzê). Wspieraj¹ inicjatywy organizacyjne
w zakresie zarz¹dzania wiedz¹ ale ich nie zastêpuj¹.
System informatyczny mo¿e byæ miejscem przecho-
wywania skodyfikowanej wiedzy i narzêdziem wspie-
raj¹cym komunikacjê, przep³yw dokumentacji, ale nie
mo¿e zrealizowaæ wszystkich celów zarz¹dzania zaso-
bami wiedzy. [26, s. 96] Zarz¹dzanie procesami i ja-
koœci¹, zmierzaj¹ce do projektowania struktur i proce-
dur gwarantuj¹cych gromadzenie, wykorzystywanie
i rozwój zasobów wiedzy, ma zwi¹zek z zarz¹dzaniem
ludŸmi i kultur¹ organizacyjn¹. Wszystkie dzia³ania
podejmowane w ramach zarz¹dzania wiedz¹ powinny
rozpoczynaæ siê od poznania specyfiki kultury organi-
zacyjnej. [19, s. 291]

Kultura organizacyjna

Kulturê ujmuje siê jako zbiór wzorów postêpowa-
nia, wspólny ludziom ¿yj¹cym w danym œrodowisku
spo³ecznym. Kultura to zjawisko spo³eczne; nie ma
spo³eczeñstwa bez kultury ani kultura nie istnieje
poza spo³eczeñstwem.

Zainteresowanie kultur¹ organizacyjn¹ (funkcjo-
nuje równie¿ termin kultura korporacyjna), traktowa-
n¹ jako zbiór wartoœci i norm postêpowania, charakte-
rystycznych dla danej organizacji, przypada na lata
80-te XX wieku. Kultura organizacyjna wed³ug defini-
cji A. Pocztowskiego stanowi „utrwalony wzorzec po-
dzielanych przez cz³onków danych organizacji za³o-
¿eñ, wartoœci, norm i sposobów radzenia sobie z do-
œwiadczeniami, które zosta³y wypracowane, odkryte
lub stworzone w toku jej rozwoju i które manifestuj¹
siê w okreœlonych zachowaniach” [18, s. 66]. R. W.
Griffin w swojej definicji wskazuje na „zestaw wartoœ-
ci, które pomagaj¹ cz³onkom organizacji rozumieæ, za
czym organizacja siê opowiada, jak pracuje i co uwa¿a
za wa¿ne” [6, s. 117]. Z licznych definicji kultury orga-
nizacyjnej wynika, ¿e jest to w³asnoœæ organizacji, czy-
li cecha charakterystyczna dla zorganizowanego dzia-
³ania ludzi, ujawniaj¹ca siê w formie zachowañ, pos-
taw, sposobu myœlenia, systemów wartoœci, norm pos-
têpowania, oczekiwañ, przekonañ czy symboli. Bada-
cze w wiêkszoœci s¹ zgodni co do jej istnienia, ró¿no-
rodnoœci oraz faktu, i¿ kultura tworzy po¿¹dane

zachowania organizacyjne, to¿samoœæ wewnêtrzn¹ or-
ganizacji i jej wizerunek zewnêtrzny [27, s. 14]. Formy
w jakich ujawnia siê kultura organizacyjna wskazuj¹
m.in. jak cz³onkowie organizacji postrzegaj¹ relacje
miêdzy celami indywidualnymi i celami wspólnymi.
Najczêœciej wymieniane czynniki maj¹ce wp³yw na
kszta³towanie siê kultury organizacyjnej to osobowoœæ
liderów organizacji, wzajemnych relacji osób zatrud-
nionych w organizacji, zdarzenia, które mia³y miejsce
i pozostawi³y trwa³y œlad w organizacji. Kultura rozwi-
ja siê w d³u¿szym okresie i pozwala organizacji zacho-
waæ ci¹g³oœæ funkcjonowania staj¹c siê dla jej cz³on-
ków Ÿród³em identyfikacji. [25, s. 503] Wiêksza œwia-
domoœæ celów i zaanga¿owanie pracowników w ich
realizacjê oraz szybki przep³yw informacji u³atwiaj¹
podejmowanie decyzji. Wzrasta tak¿e poziom obs³ugi
klientów wynikaj¹cy z osobistego zaanga¿owania pra-
cowników co podnosi markê firmy i tym samym przy-
p³yw nowych pracowników.

Kultura organizacyjna ma du¿y wp³yw na satysfak-
cjê z wykonywanej pracy. Jak g³osi znana maksyma
panuj¹ca w œwiecie biznesu: Dobry pracownik, to za-
dowolony pracownik. Wartoœci takie jak zorientowanie
zarówno na pracowników jak te¿ u¿ytkowników, gene-
ruj¹ po¿¹dane wartoœci jak zaufanie oraz kreatywnoœæ.
Kultura organizacyjna wspiera podstawowe dzia³ania
organizacji: planowanie, organizowanie, motywowanie
i kontrolowanie. Wystêpuj¹ te¿ zale¿noœci miêdzy kul-
tur¹ a strategi¹. Myœlenie strategiczne, wymagaj¹ce
przeprowadzania zmian w kulturze organizacji, po-
zwala na szybkie reagowanie na sygna³y rynkowe. [16,
s. 41]

Kultura organizacyjna

w bibliotece akademickiej

Kultura organizacyjna dziêki strategii zmian w bib-
liotece akademickiej, jest najwa¿niejszym czynnikiem,
utrzymuj¹cym j¹ w centrum ¿ycia naukowego i spo-
³ecznego. Zmiany w podejœciu do œwiadczonych us³ug
wywo³uj¹ nowe trendy maj¹ce swe Ÿród³o w rozwoju
technologicznym. Ostatnio takim trendem jest lanso-
wanie bibliotek opartych na wiedzy [14, s. 247]. E.B.
Zybert wskazuje na funkcjonowanie w nowoczesnym
spo³eczeñstwie kultury adaptacji w dzia³alnoœci bib-
liotecznej oraz zorientowania na przewidywanie
przysz³ych potrzeb u¿ytkowników [28, s. 56]. Na
powi¹zania kultury organizacyjnej z systemami
zarz¹dzania jakoœci¹ zwraca uwagê E. G³owacka [5]
zaznaczaj¹c, ¿e wdro¿enie systemu wi¹¿e siê z
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kszta³towaniem nowej kultury organizacyjnej, w któ-
rej klient staje w centrum uwagi. Opinie u¿ytkowni-
ków o bibliotece wp³ywaj¹ na sposób wykonywania
pracy, co sprzyja osi¹gniêciu satysfakcji zawodowej
zatrudnionych w niej pracowników. Równoczeœnie
podnosz¹c poziom us³ug bibliotekarze uczestnicz¹
w ustawicznym kszta³ceniu i podnoszeniu w³asnych
kwalifikacji, co sprzyja zaspokojeniu potrzeby samore-
alizacji. [21, s.137]

W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat biblioteki prze-
sz³y transformacjê procesów i us³ug. Mo¿liwy jest dos-
têp on-line do baz poza obrêbem uczelni, digitalizacja
w³asnych zbiorów, oraz tworzenie repozytoriów wie-
dzy. Biblioteki postrzegane s¹ jako centra kszta³cenia
nawyków i umiejêtnoœci poszukiwania wiedzy. Pra-
cownicy bibliotek nie tylko dokszta³caj¹ siê i podnosz¹
zawodowe kwalifikacje ale te¿ wzbogacaj¹ swoj¹ wie-
dzê z zakresu innych dyscyplin naukowych. [12]. Bib-
liotekarze poszerzaj¹ swoje kompetencje o przepisy
z zakresu prawa autorskiego (np. podczas cyfryzacji
bibliotek sprawdzaj¹ podmioty maj¹tkowych praw au-
torskich i terminy przejœcia utworów do domeny pub-
licznej). Zapoznaj¹ siê z nowymi œwiatowymi trendami
uwalniania kultury popularyzuj¹c ideê wolnego dostê-
pu do wiedzy Open Access oraz licencje CC1 stworzo-
ne przez Creative Commons (CC) – miêdzynarodow¹
organizacjê, wspomagaj¹c¹ twórców i artystów w za-
rz¹dzaniu prawami autorskimi.2

J. Kamiñska zauwa¿a, i¿ kultura organizacyjna bib-
lioteki jest uwarunkowana czynnikami zewnêtrznymi,
jak typ biblioteki i jej otoczenia jako organizacji, wraz
z czynnikami wewnêtrznymi, do których zalicza cechy
biblioteki i cechy pracowników [10, s. 121-129]. Po-
wa¿n¹ rolê w procesie zmian odgrywa komunikowanie
oraz nastawienie na osi¹ganie coraz lepszych wyni-

ków. [14, s. 247] Zwiêkszona tolerancja pobudza do
podejmowania wspólnego dzia³ania i elastycznego
dostosowywania siê do nowych warunków. Charakte-
rystyczne dla kultury o wy¿szym stopniu tolerancji s¹
zbli¿one wzory myœlenia i zachowañ, kreatywnoœæ
oraz aktywne uczestniczenie w pracy zespo³owej.
Mniej skomplikowana struktura organizacyjna, wiele
zró¿nicowanych obowi¹zków, mo¿e oddzia³ywaæ pozy-
tywnie na efektywnoœæ dzia³ania biblioteki. Struktury
decyzyjne ulegaj¹ „sp³aszczeniu”. Utrzymuje siê part-
nerstwo pomiêdzy prze³o¿onym a podw³adnymi oraz
chêæ delegowania w³adzy lub partycypacja pracowni-
ków w procesach decyzyjnych. Kierownik stosuj¹cy
styl partycypacyjny zezwala na udzia³ pracowników
w podejmowaniu decyzji, przed wprowadzeniem
zmian stara siê uzyskaæ aprobatê zespo³u, którego
bêd¹ one dotyczyæ. Oczekuje od pracowników samo-
dzielnoœci i inicjatywy, a jednoczeœnie zapewnia im
warunki dla tego typu pracy. Pracownik, który zna cele
i podstawy podejmowanych w jego bibliotece decyzji,
chêtnie przyjmuje zmiany i wprowadza je w ¿ycie. Dla-
tego tworzenie dobrych relacji z pracownikami jest
podstaw¹ marketingu wewnêtrznego i porównywalne
z kreowaniem wizerunku biblioteki na zewn¹trz (jako
forma tzw. marketingu zewnêtrznego. [29, s. 17]

Kultura informacyjna

Kultura informacyjna jest efektem upowszechnia-
nia siê w spo³eczeñstwie technologii informacyjnych.
Termin ‘kultura informacyjna’ wystêpuje w ró¿nych
dziedzinach nauki (zarz¹dzaniu, nauki o ksi¹¿ce,
informatyki), w ujêciu szerszym lub w odniesieniu do
kultury informacyjnej konkretnych grup spo³ecznych.

Kultura informacyjna jest trudna do zdefiniowania
ze wzglêdu na krzy¿owanie siê zakresów pojêæ. Wœród
najliczniej przytaczanych definicji mo¿na wskazaæ
nastêpuj¹ce: „Kultura informacyjna oznacza dba³oœæ
o wysok¹ jakoœæ danych Ÿród³owych, zdolnoœæ pracy
grupowej, w tym zdolnoœæ przekazywania rzeczowych,
jednoznacznych informacji i dzielenia siê wiedz¹,
umiejêtnoœæ korzystania z komputerowych zasobów
informacyjnych, umiejêtnoœæ wykorzystania informa-
cji w procesach decyzyjnych, zdolnoœæ uczenia siê
poprzez kojarzenie interdyscyplinarnych informacji,
zdolnoœæ myœlenia wielowymiarowego w technologii
hurtowni danych itp.” [20] Dziêki kulturze informa-
cyjnej i sprawnym kana³om komunikacyjnym staje siê
mo¿liwy w firmie naturalny przep³yw informacji, wy-
nikaj¹cy z dynamiki procesów biznesowych. Wed³ug
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W. Furmanka kultura informacyjna to system postaw
cz³owieka wobec roli informacji i technologii informa-
cyjnych w rozwoju wspó³czesnoœci [4]. B. Stefanowicz
[22] definiuje kulturê informacyjn¹ jako wiedzê, na-
wyki i umiejêtnoœci odnosz¹ce siê do informacji trak-
towanej jako sk³adnik rzeczywistoœci otaczaj¹cej cz³o-
wieka, równie wa¿ny jak materia i energia, jako czyn-
nik wp³ywaj¹cy na zachowania i osi¹gniêcia zarówno
pojedynczych ludzi, jak i ca³ych spo³eczeñstw. Do
przejawów tej kultury zalicza:
— wiedzê na temat informacji i jej funkcji,
— uœwiadomienie roli informacji w nowoczesnym

œwiecie,
— umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê pojêciami odnoszo-

nymi do informacji i procesów informacyjnych,
— poprawne interpretowanie informacji i w³aœciwe jej

wykorzystanie,
— korzystanie z informacji pochodz¹cych z ró¿nych

Ÿróde³ – z uwzglêdnieniem ich wa¿noœci;
— rzetelnoœæ w doborze Ÿróde³ i metod gromadzenia,

przetwarzania i udostêpniania informacji.
Autor wprowadzi³ pojêcia kultury jêzyka, kultury
myœli oraz kultury czynu. W szczególnoœci kulturê
czynu widzi jako ca³okszta³t realizowanych norm i za-
sad reguluj¹cych wzajemne stosunki miêdzy cz³onka-
mi danej spo³ecznoœci; kulturê jêzyka jako œrodka ko-
munikowania siê oraz opisu otaczaj¹cej rzeczywistoœci
i jej rozumienia; kulturê myœli, jako sposób ujmowa-
nia otaczaj¹cej rzeczywistoœci, budowy modeli, zja-
wisk, zdarzeñ i obiektów nale¿¹cych do niej.

Kultury informacyjnej nie nale¿y uto¿samiaæ z kul-
tur¹ informatyczn¹, która zosta³a m.in. zdefiniowana
jako „Spo³eczeñstwo charakteryzuj¹ce siê przygoto-
waniem i zdolnoœci¹ do u¿ytkowania systemów infor-
matycznych skomputeryzowane i wykorzystuj¹ce
us³ugi telekomunikacji do przesy³ania i zdalnego
przetwarzania informacji.” (Definicja przyjêta w 1994
roku na I Kongresie Informatyki Polskiej).

Pojêcie kultury informacyjnej nierozerwalnie wi¹¿e
siê ze sprawnoœci¹ informacyjn¹ (information literacy)
jej pracowników; s³abo wyszkoleni w tym zakresie
pracownicy obni¿aj¹ poziom us³ug, co powoduje zna-
cz¹ce straty materialne. Dba³oœæ o zatrudnianie osób
wyedukowanych informacyjnie information literate,
potrafi¹cych efektywnie korzystaæ z informacji i rozwi-
jaj¹cych swe umiejêtnoœci ma znaczenie dla ka¿dej or-
ganizacji pragn¹cej osi¹gn¹æ sukces. Niematerialne
zasoby informacji oraz sposoby ich wykorzystywania
decyduj¹ o racji bytu ka¿dej organizacji, jej material-
nym sukcesie. Nale¿y tu wskazaæ na rolê kultury

informacyjnej w sprawnym przebiegu procesów wy-
miany informacji miêdzy cz³onkami organizacji, efek-
tywne zarz¹dzanie danymi, traktowanie informacji
i wiedzy jako zasobu organizacji, dba³oœæ o jakoœæ in-
formacji, z jednoczesnym unikaniem prze³adowania
informacyjnego.

Biblioteki doskonale wpisujê siê w swoj¹ misjê
skarbnicy wiedzy umieszczaj¹c na swoich stronach
internetowych informacje o mo¿liwoœci korzystania
z ró¿nych baz danych i serwisów udostêpniaj¹cych
dostêp do elektronicznych czasopism w Internecie
(www.doaj.org). Popularyzuj¹ dostêpne on-line katalo-
gi (m.in. Katalog otwartych czasopism ang. Directory
of Open Access Journals – serwis udostêpniaj¹cy in-
formacje o czasopismach realizuj¹cych model udo-
stêpniania na zasadzie wolnego dostêpu – Open Ac-
cess; (polegaj¹cy na bezp³atnym udostêpnianiu zaso-
bów znajduj¹cych siê w sieci przy jednoczesnym uwz-
glêdnieniu praw autorskich z nieograniczonym dostê-
pem do pe³nych tekstów publikacji). Biblioteki tworz¹
repozytoria instytucjonalne, które gromadz¹ materia³y
dydaktyczne, rozprawy doktorskie, serie wydawnicze,
materia³y konferencyjne, zbiory mikrofisz, a tak¿e do-
kumenty ¿ycia spo³ecznego, obiekty dziedzictwa kul-
turowego oraz regionalia w tych repozytoriach, które
nie s¹ jedynie repozytorium instytucjonalnym, ale
maj¹ charakter regionalnej biblioteki cyfrowej (np.
KPBC).

Dziêki budowie repozytoriów biblioteki aktywnie
w³¹czaj¹ siê w transfer wiedzy jako wartoœci dodanej
z macierzystych jednostek naukowych. Bibliotekarze
oferuj¹ pomoc przy obs³udze wprowadzania danych
do repozytoriów instytucjonalnych i zachêcaj¹ pra-
cowników wiedzy do publikowania w nich swoich ar-
tyku³ów z zachowaniem przepisów prawa autorskiego.

Wzajemne oddzia³ywanie kultury

organizacyjnej i kultury informacyjnej

Zarz¹dzanie informacj¹ i wiedz¹ dokonuje siê w
ramach okreœlonej kultury organizacyjnej oraz kultu-
ry informacyjnej. Poziom kultury informacyjnej wy-
znacza dba³oœæ o informacjê i wiedzê, a organizacjê
cechuje traktowanie informacji jako dobra wspólnego,
gotowoœæ do dzielenia siê informacj¹, szybkie pozyski-
wanie i przetwarzanie informacji, likwidowanie infor-
macyjnego chaosu. Organizacje oparte na wiedzy two-
rz¹ œrodowiska informacyjne, wspierane ca³¹ gam¹
najbardziej zaawansowanych technologii. W sk³ad
tego œrodowiska wchodz¹ m.in. oprogramowanie
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wspieraj¹ce prace w zakresie kodyfikacji i udostêp-
niania wiedzy oraz systemy zarz¹dzania dokumenta-
mi. W tworzeniu nowych systemów zarz¹dzania i wy-
specjalizowanych narzêdzi najwiêksz¹ rolê odgrywa
innowacyjnoœæ, która jest dzia³aniem kultury informa-
cyjnej i jednoczeœnie wp³ywa na zmiany w kulturze
funkcjonowania organizacji.

Jak zauwa¿a Z. Ryznar „Dziêki kulturze informa-
cyjnej i sprawnym kana³om komunikacyjnym staje siê
mo¿liwy w organizacji naturalny przep³yw informacji,
wp³ywaj¹cy na dynamikê procesów organizacyjnych”.
[20] Przep³ywy komunikacyjne (communication flows)
– efektywna komunikacja to z³o¿ony proces. Sprawne
wykorzystywanie komunikacji poziomej i pionowej
wskazuje na organizacjê, w której pracownicy s¹ do-
brze poinformowani i znaj¹ decyzje kadry zarz¹dza-
j¹cej. Przep³yw w górê stwarza pracownikom mo¿li-
woœæ formu³owania informacji zwrotnej, daj¹c tym sa-
mym mo¿liwoœæ uczestniczenia w procesie decyzyj-
nym. Skuteczne przep³ywy horyzontalne odnosz¹ siê
do koordynacji dzia³añ i dzielenia siê informacj¹.

Na wzajemne sprzê¿enia znajduj¹ce siê w organi-
zacji zwraca uwagê wielu autorów. Jak twierdzi Z.
Ryznar [20] kultura informacyjna jest sprzê¿ona
w systemie komunikacji z kultur¹ organizacyjn¹. Kul-
tura firmy (kultura organizacyjna [przyp. Autorki])
jest zagadnieniem z³o¿onym. Wed³ug Z. Ryznara sk³a-
daj¹ siê na ni¹ (kulturê organizacyjn¹): kultura komu-
nikacyjna, kultura informacyjna i kultura biznesowa.
Bior¹c pod uwagê zakres pojêæ nale¿y stwierdziæ, i¿
ich zakresy siê krzy¿uj¹ i czêœciowo zazêbiaj¹. Najwa¿-
niejsza i najobszerniejsza zakresowo jest kultura in-
formacyjna, bez której (i bez informacji) nie mo¿na
sobie wyobraziæ ¿adnej organizacji. Kultura komuni-
kacyjna to kana³y i formy kontaktowania siê pracow-
ników z klientami miêdzy sob¹, w hierarchicznej pod-
leg³oœci prze³o¿ony–podw³adny, we wspó³pracy z ludŸ-
mi pochodz¹cymi z innych stref kulturowych lub
zawodowych. Kultura biznesowa to zdaniem autora
ca³oœciowe rozumienie wszelkich zachodz¹cych w fir-
mie procesów biznesowych oraz wystêpuj¹ce w niej
zale¿noœci i podejmowane dzia³ania.

Kultura w organizacji nie jest raz na zawsze dana
lecz siê zmienia. Zmiana kultury organizacyjnej jest
wielowarstwowym, ewolucyjnym procesem. Strate-
gicznym aspektem dzia³añ organizacji w okresie
przejœciowym jest dopasowanie kultury do kontekstu
organizacyjnego i potrzeba dokonania oceny, jak pod-
czas adaptowania nowoœci i zmieniania siê utrzymaæ
to, co w organizacji uznawane jest za wartoœciowe.

Implementacja nowej wizji organizacyjnej dostarcza
sprzê¿enia zwrotnego miêdzy wszystkimi uczestnika-
mi procesu oraz stwarza szanse na dyskusje i/lub
w miarê potrzeby – korekty. Takie sprzê¿enia i wza-
jemne oddzia³ywania dotycz¹ ró¿nych pojêæ w obrêbie
ka¿dej struktury organizacyjnej. Jak podkreœla Z. Ryz-
nar, komputeryzacja firmy rozumiana jako fakt zain-
stalowania komputerów nie przes¹dza o skoku jakoœ-
ciowym jej produkcji i us³ug. Decyduje o tym sprzê¿e-
nie rozwi¹zañ informatycznych ze strategi¹ biznesow¹
i informacyjn¹ firmy. Podobnie o sukcesie wdro¿enia
systemu informatycznego œwiadczy nie techniczne
funkcjonowanie oprogramowania, lecz rozmiary infor-
macyjnego wsparcia biznesu.

W kontekœcie powy¿szych rozwa¿añ nale¿y stwier-
dziæ, i¿ trudnoœci definicyjne, zw³aszcza w przypadku
omówionych powy¿ej kultur sk³adaj¹cych siê na kul-
tur¹ organizacyjn¹ (gdy ka¿da z trzech „kultur sk³ado-
wych” posiada swoj¹ zazwyczaj opisow¹ definicjê)
prowadz¹ do wniosku, i¿ mamy do czynienia z „defini-
cyjnymi szumami”. W takim przypadku w miejsce
kultury informacyjnej lepsze by³oby u¿ycie okreœlenia
kultura spo³eczeñstwa informacyjnego.
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Swobodne s³owa kluczowe jako narzêdzie zarz¹dzania
informacj¹ w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Swobodne s³owa kluczowe jako narzêdzie zarz¹dzania
informacj¹ w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

W polskich bibliotekach cyfrowych tworzonych przy pomocy platformy dLibra najczêœ-
ciej stosuje siê jêzyk swobodnych s³ów kluczowych do wyra¿ania treœci dokumentów. Na
przyk³adzie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej bada siê u¿ytecznoœæ tego prostego jêzyka
informacyjno wyszukiwawczego do tworzenia opisu rzeczowego i jako narzêdzia wyszu-
kiwania. Przedmiotem analizy by³y opisy obiektów cyfrowych w formacie Dublin Core.
Version 1.1 oraz indeks s³ów kluczowych. Stwierdzono, ¿e w charakterystykach wyszuki-
wawczych dokumentów wystêpuj¹: s³owa kluczowe, has³a przedmiotowe w jêzykach
hase³ przedmiotowych BN i KABA oraz wyra¿enia, które nie nale¿¹ do okreœlonego jêzy-
ka informacyjno-wyszukiwawczego. Porównanie kilku kategorii nazw z has³ami wzorco-
wymi wystêpuj¹cymi w katalogu centralnym NUKAT pokazuje du¿¹ swobodê w nadawa-
niu s³owom kluczowym formy s³u¿¹cej wyszukiwaniu. Nie stosuje siê równie¿ jednolitych
rozwi¹zañ w opisach rzeczowych podobnych dokumentów. Z tego powodu s³owa kluczo-
we staj¹ siê bardzo niedoskona³ym narzêdziem wyszukiwania informacji. Poprawiæ ten
stan rzeczy mo¿e wspó³praca oœrodków wspó³tworz¹cych WBC, przygotowanie wspólnej
instrukcji opracowania rzeczowego, a mo¿e wybór jêzyka deskryptorowego do wyra¿ania
treœci dokumentów, który ma wiele wspólnego z jêzykiem s³ów kluczowych.

Uncontrolled keywords as a knowledge management tool in the Wielkopolska Di-

gital Library. Polish digital libraries on the dLibra platform use uncontrolled keywords
to express the content of documents. The foregoing paper analyzes the usefulness of this
simple retrieval command language for creating content descriptions and as a search tool
on the example of the Wielkopolska Digital Library (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa).
The subject of the analysis were the descriptions of digital objects in the Dublin Core. Ver-
sion 1.1 format and the index of keywords. It has been concluded that the search charac-
teristics of the documents under analysis contain keywords, subjects headings in the BN
and KABA languages as well as expressions that do not belong to a given retrieval com-
mand language. A comparison of several categories of names with the authority headings
in the NUKAT central catalogue has revealed a considerable arbitrariness in naming key-
words for search purposes. Moreover, no consistent solutions were applied in producing
content descriptions of similar documents. For this reason, keywords appear to be a
highly imperfect tool for searching information. A possible improvement can be achieved
through cooperation of institutions that organize WBC, drafting a uniform manual for
content description or selecting a descriptor language sharing many characteristics with
the keyword language to express the content of documents.

W bibliotekach cyfrowych podobnie jak w bibliote-
kach tradycyjnych dokumenty podlegaj¹ opracowaniu
rzeczowemu. Treœæ dokumentów wyra¿aj¹ odpowied-
nio dobrane jednostki leksykalne jêzyka informacyj-
no-wyszukiwawczego, które staj¹ siê narzêdziami

wyszukiwania. W Polsce bardzo popularnym syste-
mem do tworzenia bibliotek cyfrowych jest platforma
dLibra (Digital Library Framework). Oprogramowanie
to zaprojektowa³o i rozwija Poznañskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe.
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Na liœcie wdro¿eñ oprogramowania dLibra wystê-
puj¹ piêædziesi¹t trzy biblioteki1. W czterdziestu szeœ-
ciu z nich dla celów niniejszego artyku³u sprawdzono
sposób opracowania rzeczowego. Wszystkie biblioteki
opisuj¹ obiekty cyfrowe w formacie Dublin Core. Ver-
sion 1.1. W schemacie tym charakterystykê treœci do-
kumentu podaje siê w atrybucie, który nazywa siê
w oryginale Subject [4]. Badanie ograniczy³o siê do
sprawdzenia, jak w bibliotekach przet³umaczono naz-
wê tego atrybutu; spodziewano siê nazw stosowanych
jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych. Poni¿sza
tabela przedstawia rezultaty wyszukiwania.

Nazwa atrybutu
Liczba

bibliotek

Has³o przedmiotowe 4

Temat i s³owa kluczowe 31

Has³o przedmiotowe i S³owa kluczowe 4

Has³o przedmiotowe KABA i S³owa kluczowe 1

Temat 1

S³owa kluczowe 3

Mo¿liwoœæ zaproponowania s³ów kluczowych 2

Najczêœciej wystêpuje nazwa Temat i s³owa kluczo-
we, u¿ywa jej a¿ 31 bibliotek. Okreœlenie to jest nie-
jednoznaczne i trudno je odnieœæ do okreœlonego jêzy-
ka informacyjno-wyszukiwawczego. Najprecyzyjniej
oddano sposób opracowania rzeczowego przez nazwê:
Has³o przedmiotowe KABA i S³owa kluczowe. Tak¿e
nazwy Has³o przedmiotowe i S³owa kluczowe s¹ zro-
zumia³e, choæ nie wiadomo, o jaki rodzaj hase³ przed-
miotowych chodzi (mo¿na przypuszczaæ, ¿e autorzy
mieli na myœli has³a tworzone w Bibliotece Narodo-
wej). Nazwa atrybutu Temat jest dok³adnym t³umacze-
niem s³owa wystêpuj¹cego w dokumencie oryginal-
nym. Dwie biblioteki nie charakteryzuj¹ treœci udos-
têpnianych dokumentów; proponuj¹ u¿ytkownikom
dodanie w³asnych s³ów kluczowych. Powy¿sze zesta-
wienie pokazuje du¿¹ ró¿norodnoœæ w nazywaniu
atrybutu okreœlaj¹cego rezultat opracowania rzeczo-
wego. Stosowane nazwy, poza kilkoma wyj¹tkami,
mog¹ byæ niezrozumia³e nie tylko dla bibliotekarzy,
ale przede wszystkim dla szerokiego grona u¿ytkowni-
ków. Poszukuj¹ oni informacji zazwyczaj wykorzystu-
j¹c w³asne komputery, a wiêc s¹ pozbawieni pomocy
bibliotekarza. Nazwy, które pojawiaj¹ siê na monito-
rze, powinny byæ dla nich zrozumia³e i jednoznaczne.
Nie wszyscy wiedz¹, co znacz¹ terminy: has³o przed-

miotowe, s³owo kluczowe i temat. W atrybucie tym
charakteryzuje siê po prostu treœæ dokumentu cyfro-
wego. Mo¿e bardziej odpowiednia by³aby nazwa Treœæ
dokumentu lub Treœæ publikacji.

Opracowanie rzeczowe w WBC

Jedn¹ z bibliotek, w której u¿ywa siê nazwy atrybu-
tu Temat i s³owa kluczowe, jest Wielkopolska Bibliote-
ka Cyfrowa (WBC). To pierwsza w Polsce dostêpna
publicznie biblioteka cyfrowa dzia³aj¹ca od paŸdzier-
nika 2002 roku. Obecnie skupia ona dwadzieœcia
wspó³pracuj¹cych instytucji z regionu wielkopolskie-
go. S¹ to biblioteki naukowe i publiczne, archiwum,
muzeum oraz wydawnictwo2. Ca³oœæ projektu koordy-
nuje Poznañska Fundacja Bibliotek Naukowych oraz
Poznañskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Strona g³ówna WBC wymienia nazwy kolekcji i
podkolekcji, do których przydzielono dokumenty, ale
przede wszystkim umo¿liwia przeszukiwanie zasobów
cyfrowych. Istnieje wiele mo¿liwoœci. W okno wyszu-
kiwarki mo¿na wpisaæ zarówno wyrazy, jak i wyra¿e-
nia ujête w cudzys³ów. W przypadku u¿ycia cudzys³o-
wu rezultatem wyszukania s¹ tylko te dokumenty,
w których wyst¹pi³a podana fraza. Terminy wyszuki-
wawcze mo¿na ³¹czyæ za pomoc¹ operatorów logicz-
nych. Mo¿na te¿ u¿ywaæ znaków maskuj¹cych, które
zastêpuj¹ dowolne litery i cyfry, wyszukiwaæ terminy
podobne znajduj¹ce siê w znacznej odleg³oœci od sie-
bie lub okreœlaæ wagê wyszukiwanych terminów. Uka-
zuj¹ca siê w trakcie pisania lista s³ów kluczowych po-
maga zobaczyæ poszukiwany termin w ró¿nych kon-
tekstach. Proponuje siê te¿ wyszukiwanie zaawanso-
wane pozwalaj¹ce kojarzyæ s³owa z tekstu i opisu do-
kumentu przy u¿yciu operatorów logicznych. Wyszu-
kiwanie mo¿na zawêziæ do dowolnych pól opisu meta-
danych. Mo¿na równie¿ przeszukiwaæ trzy indeksy:
twórców, tytu³ów i s³ów kluczowych. Na tle nowoczes-
nych mo¿liwoœci wyszukiwania indeksy wydaj¹ siê
narzêdziem tradycyjnym. Spodziewamy siê, ¿e wystê-
puj¹ce tam terminy s¹ w okreœlony sposób uporz¹dko-
wane.

Indeks s³ów kluczowych powstaje w wyniku opra-
cowania rzeczowego dokumentu. Zajmuj¹ siê tym bib-
liotekarze zwani redaktorami. Czytelnik po za³o¿eniu
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konta równie¿ mo¿e dodawaæ w³asne s³owa kluczowe
– tzw. tagi, które po zatwierdzeniu mog¹ staæ siê pub-
licznymi. Poni¿ej pokazano opis publikacji w WBC.
Informacje o dokumencie wpisano w atrybuty sche-
matu Dublin Core.

Tytu³:
Opis grodów i terytoriów z pó³nocnej strony Duna-

ju czyli tzw. Geograf
Bawarski
Autor:
Zakrzewski Stanis³aw
Temat i s³owa kluczowe:
„Geograf Bawarski”, historia, 20 w.; S³owianie, his-

toria, 9 w.;
S³owiañszczyzna, historia, 9 w.
Opis:
Indeks
Wydawca:
Towarzystwo Popierania Nauki Polskiej z Fundu-

szu Boles³awa Orzechowicza;
Lwów
Data wydania:
1917
Typ publikacji (np. albumy, gazety, pamiêtniki):
monografia
Identyfikator publikacji:
oai:www.wbc.poznan.pl:1826
Jêzyk:
pol
Powi¹zania
Archiwum Naukowe, Dzia³ 1 v t. 9, z. 1
Prawa do dysponowania publikacj¹:
Biblioteka Kórnicka PAN
Jednostki charakterystyki wyszukiwawczej doku-

mentu s¹ alfabetycznie szeregowane w indeksie s³ów
kluczowych. Jego zawartoœæ zale¿y od sposobu opisy-
wania treœci dokumentów w atrybucie Temat i s³owa
kluczowe. Poni¿ej przedstawiono fragment indeksu
s³ów kluczowych.

[…]
S³owenia; historia; literatura
S³owenia muzyka wspó³czesna
S³owianie
S³owianie, historia, 9 w.
S³owianie - - 19 w.
S³owianie - - 19 w. - - Ÿród³a
S³owianie Ba³tyccy
S³owianie heraldyka
S³owianie historia 19w.
S³owianie kultura

S³owianie obyczaje
S³owianie Po³udniowi
[…]
Wyra¿enia charakterystyki wyszukiwawczej doku-

mentu wystêpuj¹ce w indeksie s¹ zró¿nicowane. Za
s³owa kluczowe mo¿na uznaæ nazwy: S³owianie, S³o-
wianie Ba³tyccy, S³owianie Po³udniowi. Dwa terminy
maj¹ budowê hase³ przedmiotowych: S³owianie - - 19
w. oraz S³owianie -.- 19 w. - - Ÿród³a. Mog¹ byæ one
zbudowane z jednostek leksykalnych Jêzyka Hase³
Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN) [8]
lub Jêzyka Hase³ Przedmiotowych KABA (JHP
KABA) [9]. W s³owniku JHP BN ju¿ nie wystêpuje
okreœlnik Ÿród³a, zosta³ zamieniony na temat formal-
ny �ród³a historyczne, ale w JHP KABA jest nadal
u¿ywany. Pozosta³e wyra¿enia trudno uznaæ za zdania
okreœlonego jêzyka informacyjno-wyszukiwawczego.
Ich budowa wskazuje na intencje indeksatora: pragnie
on dok³adnie poinformowaæ o treœci dokumentu, na
pocz¹tku wymienia najwa¿niejszy temat, potem poda-
je s³owa, które go dodatkowo scharakteryzuj¹, wska-
zuj¹ na sposób jego ujêcia lub formê dokumentu. W
tych przypadkach s³owa wystêpuj¹ce w charakterysty-
ce wyszukiwawczej rozdziela siê ró¿nymi znakami;
œrednikiem, przecinkiem, pauz¹ lub poprzestaje siê na
zestawieniu ich w odpowiedniej kolejnoœci.

Indeks s³ów kluczowych mo¿emy przeszukiwaæ
wed³ug liter alfabetu, a to zazwyczaj oznacza wielo-
krotne wybieranie numeru strony, na której spodzie-
wamy siê zobaczyæ interesuj¹cy nas wyraz. Mo¿liwoœæ
wpisania wyrazu lub wyrazów w okienko wyszuki-
wawcze bardzo usprawni³oby jego przeszukiwanie. W
omawianym indeksie rezultatem wyszukiwania przez
wyraz S³owianie jest lista dokumentów, w których opi-
sie rzeczowym wystêpuje on jako: 1) samodzielna jed-
nostka leksykalna oddzielona od innych jednostek
œrednikiem; 2) temat w haœle przedmiotowym; 3)
czêœæ wielowyrazowej nazwy; 4) wyraz sk³adowy wie-
lowyrazowej jednostki charakterystyki wyszukiwaw-
czej. Na podstawie tego przyk³adu mo¿emy zaobser-
wowaæ, ¿e wybieraj¹c z indeksu s³ów kluczowych jakiœ
termin, w pewnych przypadkach otrzymamy bardzo
du¿¹ liczbê wyszukanych pozycji, nie zawsze ade-
kwatnych do naszych oczekiwañ. Dalsze przeszukiwa-
nie indeksu potwierdza tê obserwacjê. Po wybraniu
z indeksu symbolu C++ otrzymamy dwadzieœcia szeœæ
pozycji, w których tylko dwie dotycz¹ C++ jêzyka pro-
gramowania, pozosta³e system wyszuka³, poniewa¿ li-
tera C stanowi³a czêœæ s³owa kluczowego, np. Kowal-
ski, Piotr C. (1951-) lub czynnik wzrostu naczyniowe-
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go C. Nale¿y nadmieniæ, ¿e w indeksie obok terminu
C++ wystêpuje termin C++(jêzyk programowania).
W innym miejscu indeksu pojawia siê imiê Aaron
i jest czêœci¹ s³owa kluczowego: Heppner, Aaron.

W trakcie przeszukiwania indeksu s³ów kluczo-
wych mo¿emy spotkaæ siê z komunikatami generowa-
nymi przez system; jeden z nich mówi, ¿e poszukiwa-
ne wyra¿enie pochodzi z opisu publikacji wieloczêœ-
ciowej. W takim przypadku czeka nas d³ugotrwa³e
sprawdzanie, który z dokumentów jest scharakteryzo-
wany przy u¿yciu danego s³owa kluczowego. Dotyczy
to przede wszystkim czasopism, poniewa¿ tworzy siê
odrêbne opisy dla ka¿dego zeszytu. Inny komunikat
informuje, ¿e np. termin nab³onek-wp³yw œrodków
chemicznych ma zero wyst¹pieñ w bazie, czyli nie wys-
têpuje w opisie rzeczowym ¿adnego dokumentu.

Charakterystyka wyszukiwawcza publikacji WBC
jest zapisywana na kilka sposobów. Poni¿ej przedsta-
wiono cztery przyk³ady ilustruj¹ce typowe opisy rze-
czowe w tej bibliotece. Jednostki tworz¹ce charakte-
rystykê wyszukiwawcz¹ dokumentu rozdziela siê
œrednikiem.

Przyk³ad 1
Tytu³: O dawnych ³owach i dawnej zwierzynie
Temat i s³owa kluczowe: historia; sokolnictwo;

¿ubr; ³owiectwo; psy myœliwskie; niedŸwiedŸ
Przyk³ad 2
Tytu³: Korespondencja Adama Mickiewicza
Temat i s³owa kluczowe: Listy polskie – 19 w.;

Mickiewicz, Adam (1798-1855). Korespondencja
Przyk³ad 3
Tytu³: Myœli o pismach polskich z uwagami, nad

sposobem pisania w rozmaitych materyach
Temat i s³owa kluczowe: jêzyk polski historia;

historiografia polska 19w.; pisarstwo 19w.
Przyk³ad 4
Tytu³: Kryteria oceny weryfikuj¹ce jakoœæ poliety-

lenu usieciowanego stosowanego jako izolacja kabli
elektroenergetycznych

Temat i s³owa kluczowe: jakoœæ produktów; izo-
lacje elektryczne – badanie; kable – materia³y – bada-
nie; drzewka elektryczne; linie elektroenergetyczne;
polietylen – stosowanie – elektroenergetyka – badanie;
polietylen – wykorzystanie; polietylen usieciowany;
kable elektryczne; kable elektryczne – izolacja – two-
rzywa sztuczne; drzewienie wodne

W przyk³adzie pierwszym charakterystykê wyszuki-
wawcz¹ tworz¹ s³owa kluczowe. Na marginesie trzeba
zauwa¿yæ, ¿e s³owo historia jest nieadekwatne w odnie-
sieniu do tej publikacji, a zgodnie z ogólnymi regu³ami

formu³owania s³ów kluczowych powinno byæ: pies myœ-
liwski – nazwa gatunku i niedŸwiedzie – nazwa rodziny.

W drugim z kolei przyk³adzie treœæ dokumentu
wyra¿ono przy pomocy hase³ przedmiotowych zbudo-
wanych z jednostek leksykalnych wystêpuj¹cych
w s³owniku JHP BN.

Trzeci i czwarty przyk³ad przedstawiaj¹ charakte-
rystyki wyszukiwawcze, w których poszczególne jed-
nostki oddzielone œrednikiem przypominaj¹ has³a
przedmiotowe, ale nimi nie s¹. Opisów tych nie mo¿na
okreœliæ przy pomocy nazwy jakiegoœ jêzyka informa-
cyjno-wyszukiwawczego.

Jak wczeœniej wspomniano, WBC tworzy dwa-
dzieœcia oœrodków. Ka¿dy z nich indeksuje dokumen-
ty w sposób zale¿ny od praktyki w³asnej biblioteki.
Wspólna instrukcja jest spraw¹ przysz³oœci3, st¹d tak
ró¿norodne opisy rzeczowe. Indeks s³ów kluczowych
tylko w czêœci zawiera swobodne s³owa kluczowe po-
chodz¹ce z tytu³u dokumentu, jego zawartoœci lub
z zasobu s³ów u¿ywanych przez indeksatora. Has³a
przedmiotowe wystêpuj¹ w indeksie sporadycznie.
Najczêœciej charakterystyka wyszukiwawcza ma formê
przedstawion¹ w przyk³adach 3 i 4.

Ogólne zasady tworzenia s³ów kluczowych

S³owa kluczowe s¹ prostym narzêdziem lingwis-
tycznym organizuj¹cym informacje o treœci zasobów.
Charakterystykê wyszukiwawcz¹ tworz¹ wyrazy lub
wyra¿enia jêzyka naturalnego dowolnie zestawione.
Stawia siê im jedynie warunek, aby by³y wyra¿eniami
relewantnymi, czyli s³owami znacz¹cymi, które maj¹
wartoœæ wyszukiwawcz¹ w danym systemie informa-
cyjno-wyszukiwawczym.

Opracowanie rzeczowe powinny cechowaæ ade-
kwatnoœæ i jednolitoœæ [7, s. 16-41]. W przypadku
swobodnych s³ów kluczowych trudno te postulaty
pragmatyki zrealizowaæ. Osoby tworz¹ce opis rzeczo-
wy maj¹ du¿¹ swobodê, powinny jednak posiadaæ wie-
dzê w zakresie zarówno dyscypliny naukowej, do któ-
rej nale¿¹ indeksowane dokumenty, jak i zasad wyszu-
kiwania informacji w danym systemie [2, s. 17].

Jednolitoœæ charakterystyk wyszukiwawczych do-
kumentów mo¿na poprawiæ przestrzegaj¹c dawno
ustalonych zasad ogólnej pragmatyki s³ów kluczo-
wych. Istnieje szereg publikacji, w których siê je oma-
wia [1, 2, 3]. Regu³y te dotycz¹:
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— okreœlenia czêœci mowy, które mog¹ byæ s³owami
kluczowymi;

— przypadka i liczby gramatycznej s³ów kluczowych;
— terminów wielowyrazowych.
S³owa kluczowe tworz¹ce charakterystykê wyszuki-
wawcz¹ dokumentu powinny byæ przede wszystkim
rzeczownikami. Przymiotniki nale¿y przekszta³caæ na
odpowiednie rzeczowniki, np. wilgotny – wilgotnoœæ,
szorstki – szorstkoœæ. Dopuszcza siê pozostawienie for-
my przymiotnikowej, je¿eli nie istnieje powszechnie
u¿ywana forma rzeczownikowa lub przekszta³cenie
przymiotnika na rzeczownik mo¿e spowodowaæ zmia-
nê znaczenia, np. miêdzynarodowy, spo³eczny, elektro-
niczny. Czasowniki równie¿ nale¿y przekszta³caæ na
rzeczowniki ods³owne, np. nawoziæ – nawo¿enie, pro-
pagowaæ – propaganda, destylowaæ – destylacja. Li-
czebniki mog¹ byæ samodzielnymi s³owami kluczowy-
mi. Zaleca siê w tym przypadku ujednolicenie pisow-
ni: cyframi czy s³ownie; cyfry arabskie czy rzymskie.
Mo¿na dopuœciæ pisowniê s³own¹ tylko w pewnych
przypadkach, np. milion. Nale¿y okreœliæ zasady poda-
wania dat rocznych.

Zasadniczo s³owa kluczowe podaje siê w pierw-
szym przypadku liczby pojedynczej. Jednak¿e istniej¹
wyra¿enia, które zaleca siê podawaæ w liczbie mnogiej:
— rzeczowniki typu pluralia tantum, np. no¿yczki,

drzwi;
— nazwy rodzin, rodów i dynastii np. Potoccy, Jagiel-

lonowie, Radziwi³³owie;
— nazwy grup zwi¹zków chemicznych, minera³ów

i produktów traktowanych przez specjalistów jako
nazwy pewnych wieloelementowych klas, np.
t³uszcze, bia³ka, boksyty, siarczany, plastiki;

— nazwy grup osób, np. dzieci, kombatanci, libera³o-
wie z wyj¹tkiem grup zawodowych, które podaje
siê w liczbie pojedynczej, np. górnik, lekarz, nau-
czyciel;

— nazwy wy¿szych grup zwierz¹t i roœlin np. ssaki,
koty, krzewy owocowe, ale w liczbie pojedynczej,
np. kot domowy, porzeczka;

— wyra¿eñ powszechnie stosowanych w liczbie mno-
giej, np. wody przybrze¿ne, badania naukowe,
czynnoœci dowodowe;

— przymiotniki bêd¹ce samodzielnymi s³owami klu-
czowymi s¹ sprowadzane do pierwszego przypad-
ku liczby pojedynczej rodzaju mêskiego.

W charakterystyce wyszukiwawczej dokumentu zale-
ca siê podawanie jednowyrazowych s³ów kluczowych,
ale równoczeœnie przestrzega siê przed zbyt pochop-
nym rozbijaniem terminów wielowyrazowych. Stoso-

wanie wielowyrazowych s³ów kluczowych wp³ywa ko-
rzystnie na wspó³czynnik dok³adnoœci wyszukiwania
informacji. Zapobiegaj¹ one powstawaniu szumu in-
formacyjnego. Wielowyrazowa fraza stanowi¹ca jed-
nostkê w charakterystyce wyszukiwawczej dokumen-
tu mo¿e sk³adaæ siê z po³¹czenia np. rzeczownika z in-
nym rzeczownikiem, z przymiotnikiem, imies³owem
przymiotnikowym lub wyra¿eniem przyimkowym.
Zwi¹zki miêdzy wyrazami maj¹ charakter sta³y lub
swobodny. Podstaw¹ do rozró¿nienia sta³ych i swobod-
nych grup wyrazowych jest ich znaczenie. Bior¹c to
pod uwagê przyjmuje siê, ¿e nie nale¿y rozdzielaæ wie-
lowyrazowych s³ów kluczowych w nastêpuj¹cych
przypadkach:
— miêdzy wyrazami zachodzi sta³y zwi¹zek, czyli nie

mo¿na wyprowadziæ znaczenia grupy wyrazów ze
znaczenia poszczególnych s³ów; nastêpuje ca³ko-
wita zmiana znaczenia jednostki leksykalnej, np.
bia³y kruk, paŸ królowej, z³ota myœl, czarna
skrzynka;

— wyrazy sk³adowe zachowuj¹ swe podstawowe zna-
czenie, jednak ich stopieñ zespolenia jest znaczny,
np. skok w dal, maszyna rolnicza, silnik spalinowy;

— jeden z wyrazów sk³adowych u¿yty jest w innym
znaczeniu w porównaniu z tym, kiedy wystêpuje
samodzielnie, np. przemys³ lekki;

— wyrazy tworz¹ nazwê przenoœn¹, np. skórka poma-
rañczowa, bia³y wêgiel

— grupa wyrazów pe³ni funkcjê terminologiczn¹, np.
materializm dialektyczny, liczebniki g³ówne, ru-
chome samog³oski, martwe jêzyki;

— grupa wyrazów stanowi nazwê w³asn¹, np. Polska
Akademia Nauk, Babia Góra, Kaplica Zygmuntow-
ska;

— w grupie wyrazów wystêpuje co najmniej jeden wy-
raz wieloznaczny, np. technika, œrodek w wyra¿e-
niach: technika przetwarzania, œrodek transportu;

— grupa wyrazów jest nazw¹ pewnej ca³oœci fizycznej
lub materia³u czy wyrobu, np. huta szk³a, maszyna
do pisania, chlorek sodowy;

— gdy dla grupy wyrazów mo¿na utworzyæ skrót, np.
jêzyk informacyjno-wyszukiwawczy – JIW.

Swobodne grupy wyrazowe tak¿e mog¹ byæ u¿ywa-
ne jako s³owa kluczowe. Postêpuje siê tak w dwóch
przypadkach: kiedy swobodna grupa wyrazowa bar-
dzo czêsto wystêpuje w opracowywanym dokumen-
cie lub w jêzyku naturalnym oraz kiedy grupa wyra-
zowa jest bardzo czêsto u¿ywana jako s³owo kluczo-
we w charakterystykach wyszukiwawczych doku-
mentów.
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Instrukcje tworzenia s³ów kluczowych

Badania nad stosowaniem s³ów kluczowych do oz-
naczania treœci dokumentów pokazuj¹, ¿e nawet tak
nieliczne zasady nie s¹ w praktyce przestrzegane [1].
Instytucje, które w tworzonym zbiorze informacji sto-
suj¹ s³owa kluczowe do charakteryzowania treœci do-
kumentów, zazwyczaj opracowuj¹ autorsk¹ instruk-
cjê. Stosowanie regu³ w niej zawartych pozwala
w pewnym stopniu zapanowaæ nad swobod¹ s³ów klu-
czowych i poprawiæ efektywnoœæ wyszukiwania. Takie
opracowanie powinno przedstawiaæ ogólne zasady
pragmatyki s³ów kluczowych oraz wskazywaæ sposoby
postêpowania: w przypadku wyrazów wieloznacz-
nych, synonimów, wyra¿eñ w jêzyku obcym, nazw
popularnych i naukowych, skrótów, nazw geograficz-
nych, nazw osób i instytucji i innych.

Przygotowuj¹c instrukcjê mo¿na równie¿ wyko-
rzystaæ publikacje dotycz¹ce jêzyków deskryptoro-
wych [10, 11]. Zasady dotycz¹ce formy jêzykowej des-
kryptorów uporz¹dkowanych w tezaurusie stosuje siê
tak¿e do s³ów kluczowych. Niektóre prace nie oma-
wiaj¹ tego zagadnienia osobno w odniesieniu do s³ów
kluczowych i jêzyków deskryptorowych.

Ujednolicaniu podlega równie¿ sposób oddzielania
s³ów kluczowych oraz ich liczba. W systemach zauto-
matyzowanych rezygnuje siê raczej z ograniczania
liczby s³ów kluczowych podawanych w charakterysty-
ce wyszukiwawczej dokumentu.

Z myœl¹ o bibliotekarzach opisuj¹cych zasoby bib-
liotek cyfrowych umieszczono w Bibliotece Cyfrowej
Uniwersytetu Wroc³awskiego ePoradnik redaktora za-
sobów cyfrowych [5]. Publikacja ta dotyczy interpreta-
cji schematu Dublin Core, zawiera tak¿e materia³y po-
mocnicze dla redaktorów bibliotek cyfrowych. W opi-
sie atrybutu Temat i s³owa kluczowe zaleca siê u¿ywa-
nie s³ów kluczowych wystêpuj¹cych w s³ownikach
kontrolowanych oraz korzystanie ze s³ów kluczowych
ju¿ istniej¹cych w odpowiednim indeksie. Podano tak-
¿e adresy internetowe katalogu centralnego NUKAT
oraz S³ownika Jêzyka Hase³ Przedmiotowych Bibliote-
ki Narodowej; korzystanie z tych baz ma zapewniæ
ujednolicenie formy jednostek leksykalnych wyko-
rzystywanych w charakterystyce wyszukiwawczej
publikacji. W za³¹czniku pierwszym zatytu³owanym
Zasady ogólne wyboru s³ów kluczowych przedstawio-
no 13 punktów, które dotycz¹ przede wszystkim formy
s³ów kluczowych. Tê po¿yteczn¹ publikacjê nale¿y
traktowaæ jako zal¹¿ek wiêkszego opracowania. Po-
winny byæ w niej jasno sprecyzowane zasady pobiera-

nia ujednoliconych hase³ wystêpuj¹cych w s³owni-
kach i bazach oraz inne procedury. W zapisach usta-
leñ stosuje siê terminologiê odnosz¹c¹ siê do ró¿nych
jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych, co wprowa-
dza chaos wynikaj¹cy z braku jasnej koncepcji opraco-
wania rzeczowego; zdarzaj¹ siê te¿ b³êdne przyk³ady,
np. wyraz czasopisma ma byæ synonimem wyrazu ga-
zeta.

Analiza wybranych kategorii s³ów kluczowych

Krótka forma artyku³u nie pozwala omówiæ wszy-
stkich zagadnieñ pragmatyki opracowania rzeczowego
w WBC. Sprawdzimy na wybranych kategoriach
przedmiotów, których nazwy wystêpuj¹ w indeksie
s³ów kluczowych, czy przestrzega siê zasady jednoli-
toœci s³ownictwa. Do najczêœciej wystêpuj¹cych grup
nazw w indeksie s³ów kluczowych nale¿¹: nazwy
osób; instytucji i stowarzyszeñ; dziedziny wiedzy
i dzia³alnoœci praktycznej, artystycznej cz³owieka; wy-
darzenia historyczne, nazwy geograficzne i inne. Jako
pierwsze przedstawimy przyk³ady dotycz¹ce nazw
osób. Wybrano nazwê Juliusz S³owacki ¿eby spraw-
dziæ czy zawsze w tej samej postaci wystêpuje jako
jednostka leksykalna opisu rzeczowego publikacji.
Pozwoli³o to stwierdziæ, ¿e zapisuje siê j¹ na wiele spo-
sobów:

Juliusz S³owacki
Juliusz S³owacki „Anhelli”
Juliusz S³owacki twórczoœæ
Juliusz S³owacki (1809-1849)
Juliusz S³owacki (1809-1849) „Anhelli”
Juliusz S³owacki (1809-1849) twórczoœæ
S³owacki, Juliusz (1809-1849)
S³owacki Juliusz (1809-1849) Anhelli
S³owacki Juliusz (1809-1849) twórczoœæ
[NUKAT: S³owacki, Juliusz (1809-1849)]
W przyk³adzie pokazano tylko wybrane fragmenty

indeksu ze wzglêdu na du¿¹ liczbê wyst¹pieñ nazwy
poety. Na pocz¹tku nazwa jest zapisywana w natural-
nej kolejnoœci, czyli sk³ada siê z imienia i nazwiska,
nastêpnie do tej formy dodano jako dopowiedzenie
daty ¿ycia. W innym miejscu indeksu wystêpuj¹ naz-
wy poddane inwersji. Nazwisko wystêpuje na pierw-
szym miejscu, nastêpnie imiê nie zawsze poprzedzone
przecinkiem oznaczaj¹cym zmianê kolejnoœci czêœci
nazwy. Tytu³ utworu po nazwie poety raz jest ujêty
w cudzys³ów, innym razem nie. Dla porównania na os-
tatnim miejscu podano has³o ujednolicone utworzone
dla tej nazwy w kartotece hase³ wzorcowych stano-
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wi¹cej zasadnicz¹ czêœæ katalogu centralnego NUKAT.
Baza ta jest polecana w ePoradniku jako Ÿród³o ujed-
noliconych nazw osób i cia³ zbiorowych.

Wyszukuj¹c przez terminy: Juliusz S³owacki
(1809-1849) twórczoœæ oraz S³owacki Juliusz
(1809-1849) twórczoœæ otrzymujemy ten sam rezultat
wyszukiwania – 8 pozycji. Oprogramowanie rozwi¹zu-
je w tym przypadku problem braku ujednolicenia naz-
wy. Spodziewamy siê podobnego rezultatu wyszukiwa-
nia wybieraj¹c Juliusz S³owacki twórczoœæ. Na liœcie
wyszukanych publikacji znajdziemy osiem ju¿ odnale-
zionych i cztery inne. Sk³ania to do wniosku, ¿e jedno-
lite zapisywanie tych samych nazw ma wp³yw na
rezultaty wyszukiwania.

Ze wzglêdu na sposób ujednolicania nazw osobo-
wych wyró¿nia siê wœród nich: nazwy dawne (staro-
¿ytne, œredniowieczne i renesansowe), nazwy koœciel-
ne, nazwy w³adców i cz³onków ich rodzin oraz nazwy
wspó³czesne wystêpuj¹ce w krajach o jêzykach euro-
pejskich. Nie bêdziemy analizowaæ wszystkich typów
nazw osobowych wystêpuj¹cych w WBC, ale poka¿e-
my przyk³ady nazw: koœcielnych, w³adców, z okresu
staro¿ytnoœci oraz osób dzia³aj¹cych w dziewiêtnas-
tym i dwudziestym wieku. Nazwy te zestawiamy z has-
³ami ujednoliconymi u¿ywanymi w katalogu central-
nym NUKAT. Pozwala to zauwa¿yæ ró¿nice miêdzy
nimi.

Nazwy koœcielne
œw. Stanis³aw Kostka herbu D¹browa SI

(1550-1568)
[NUKAT: Stanis³aw Kostka (œw.; 1550-1568)]
œw. Brygida Szwedzka (1303-1373) (Birgitta Bir-

gersdotter)
[NUKAT: Brygida (œw.; 302-1373)]
Tomasz z Akwinu [NUKAT: Tomasz z Akwinu (œw.;

1225-1274)]
Albert Wielki [NUKAT: Albert Wielki (œw.;

1193?-1280)]
abp Miko³aj Jan Pra¿mowski herbu Belina

(1617-1673) biskup ³ucki, arcybiskup gnieŸnieñski
[NUKAT: Pra¿mowski, Miko³aj Jan (1617-1673)]
Leon Przy³uski, arcybiskup [NUKAT: Przy³uski,

Leon Micha³ (1789-1865)]
Kajetan Ignacy So³tyk herbu So³tyk (1715-1788)

koadiutor i biskup kijowski, biskup krakowski [NU-
KAT: So³tyk, Kajetan Ignacy (1715-1788)]

Micha³ Nowodworski, ks. (1831-1896) [NUKAT:
Nowodworski, Micha³ (1831-1896)]

Fabian Birkowski OP (1566-1636) wybitny polski
kaznodzieja

[NUKAT: Birkowski, Fabian (1566-1636)]
Nazwy w³adców
Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski

(1587-1632) i Szwecji 1592-1599
[NUKAT: Zygmunt III Waza (król Polski i Szwecji;

1566-1632)]
Mieszko I (ksi¹¿ê Polski; ca 920-992) [NUKAT:

Mieszko I (ksi¹¿ê Polski; ca 920-992)]
Ludwik I Wielki (1326-1382) [NUKAT: Ludwik

I Wielki (król Wêgier; 1326-1382)
Nazwy staro¿ytne
Babrius (2w. p.n.e.-1w. p.n.e.) [NUKAT: Babrius,

Caius Julius (2..-1.. a.C.)]
Arystoteles [NUKAT: Aristoteles (384-322 a.C.)]
Hadrian (76-138) [NUKAT: Hadrian (cesarz rzym-

ski; 76-138)]
Agrypina M³odsza (cesarzowa rzymska; 15-19)
[NUKAT: Agrypina M³odsza (cesarzowa rzymska;

15-59)]
Nazwy osób ¿yj¹cych w dziewiêtnastym i dwu-

dziestym wieku
Karol Libelt [NUKAT: Libelt, Karol Fryderyk

(1807-1875)]
Camille Flammarion [NUKAT: Flammarion, Ca-

mille (1842-1925)]
d’Albert Eugeniusz [NUKAT: Albert, Eugen d’

(1864-1932)].
H. J. Sussmann lub Sussmann H. J. [NUKAT: Suss-

mann, Hektor J. (1946-)].
P³óciennik Henryk [NUKAT: P³óciennik, Henryk

(1933-)].
Przyk³ady pokazuj¹, ¿e ró¿nice dotycz¹: kolejnoœci

podawania poszczególnych czêœci nazwy, skracania
imion, dodawania dopowiedzeñ, okreœleñ wartoœciu-
j¹cych i innych informacji o osobie. W dwóch przyk³a-
dach nazwy osób s¹ takie same jak has³a wzorcowe
w katalogu NUKAT, czyli redaktorzy biblioteki cyfro-
wej czasami korzystaj¹ z tej bazy.

W indeksie s³ów kluczowych znajduj¹ siê nazwy
osób, które w opisie rzeczowym dokumentu nie po-
winny wystêpowaæ, np. Antoni Chrz¹szczewski
(1770-1851). T³. Jest to typowe has³o dodatkowe sto-
sowane w opracowaniu formalnym dokumentu.
W schemacie Dublin Core nie ma mo¿liwoœci podania
has³a dla wspó³twórcy publikacji, dlatego osoba opra-
cowuj¹ca dokument uczyni³a z tej nazwy s³owo klu-
czowe dodaj¹c nawet okreœlenie rodzaju wspó³pracy –
T³. Takie rozwi¹zanie ma pokonaæ pewne ograniczenia
schematu Dublin Core i zapewniæ wyszukiwanie przez
nazwê t³umacza. W innym przypadku s³owem kluczo-
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wym jest nazwa autora: A. M. Ska³kowski, wymienio-
na tak¿e w atrybucie Autor. Osoba tworz¹ca opis nie
do koñca rozumia³a, jak wprowadzone dane funkcjo-
nuj¹ w bibliotece cyfrowej jako termin wyszukiwaw-
czy.

Odrêbn¹ grupê s³ów kluczowych stanowi¹ nazwy
instytucji, stowarzyszeñ oraz imprez. Ogólnie okreœla
siê je terminem nazwy cia³ zbiorowych.

Nazwy cia³ zbiorowych
Polska Organizacja Wojskowa [NUKAT: Polska Or-

ganizacja Wojskowa]
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
[NUKAT: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

(Poznañ)]
11 pu³k u³anów legionowych [NUKAT: Polska.

Wojsko Polskie (1918-1939). 11 Pu³k U³anów Legio-
nowych im. Marsza³ka Edwarda Œmig³ego-Rydza]

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
[NUKAT: Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazo-

wej]
Legia Naddunajska [NUKAT: Legiony Polskie we

W³oszech]
Ecclesia Catholica lub Koœció³ katolicki [NUKAT:

Ecclesia Catholica]
Pañstwowe Gimnazjum im. Komeñskiego Leszno
[NUKAT: Pañstwowe Gimnazjum Mêskie im. J. A.

Komeñskiego (Leszno)].
W trzech podanych przypadkach wystêpuje zgod-

noœæ nazw cia³ zbiorowych z indeksu s³ów kluczowych
WBC z has³ami wzorcowymi stosowanymi w NUKAT.

Nazwy osób i cia³ zbiorowych podaje siê te¿ w has-
³ach opisu bibliograficznego jako has³a osobowe i kor-
poratywne. W tych przypadkach zak³ada siê zgodnoœæ
form nazw u¿ywanych w opracowaniu formalnym
i rzeczowym dokumentu. Ta zasada jest rygorystycz-
nie przestrzegana w katalogu centralnym NUKAT.
Nazwy osób i cia³ zbiorowych tam wystêpuj¹ce ujed-
nolica siê wed³ug regu³ przedstawionych w publikacji
Has³a osobowe, korporatywne i tytu³owe [6]. Instruk-
cja ta wykorzystuje postanowienia odpowiednich Pol-
skich Norm i ustalenia podjête przez wspó³pracuj¹ce
biblioteki. Baza NUKAT jest tworzona od pocz¹tku na
jednolitych zasadach i ³atwo dostêpna. Wystarczy
podstawowa znajomoœæ formatu MARC21 dla karto-
tek hase³ wzorcowych, ¿eby redaktor zasobów cyfro-
wych wiedzia³, w którym polu wystêpuje nazwa ujed-
nolicona i w³aœnie j¹ przej¹³ do charakterystyki wyszu-
kiwawczej dokumentu.

W punkcie 5 wspomnianego Za³¹cznika nr 1 [5, s.
13] napisano, ¿e nazwy osobowe i korporatywne mo¿-

na tworzyæ w oparciu o katalog NUKAT. Wyraz „mo¿-
na” powinno siê zast¹piæ wyrazem „nale¿y”. Je¿eli
s³ownictwo w indeksie s³ów kluczowych ma byæ spój-
ne, to osoby wprowadzaj¹ce dane nie mog¹ mieæ do
wyboru kilku sposobów postêpowania.

Podczas wyszukiwania nazw osób i cia³ zbiorowych
w indeksie s³ów kluczowych WBC zauwa¿ono, ¿e wie-
le z nich nie ma ujednoliconych odpowiedników
w kartotece hase³ wzorcowych NUKAT. W takim przy-
padku znajomoœæ zasad ujednolicania nazw pozwoli-
³aby unikn¹æ wystêpowania ich w tak wielu odmia-
nach.

W charakterystykach wyszukiwawczych doku-
mentów oprócz nazw osób i cia³ zbiorowych wystêpuj¹
nazwy innych kategorii przedmiotów. W ePoradniku
poleca siê dostêpny w Internecie s³ownik JHP BN oraz
bazê NUKAT, w której oprócz kartoteki hase³ wzorco-
wych formalnych znajduje siê s³ownik JHP KABA.
W dalszej czêœci artyku³u porównano tylko dwie kate-
gorie przedmiotów wystêpuj¹cych w opisie rzeczowym
dokumentów WBC z ich ujednoliconymi odpowiedni-
kami w s³ownikach wymienionych wy¿ej jêzyków.

Nazwy geograficzne
Tybet [JHP KABA: Tybet (Chiny); JHP BN: Tybet

(Chiny)]
Laponia [JHP KABA: Laponia (region); JHP BN:

Laponia]
Jura Krakowska lub Jura Krakowsko-Czêstochow-

ska
[JHP KABA: Krakowsko-Czêstochowska, Wy¿yna

(Polska); JHP BN: Krakowsko-Czêstochowska, Wy¿y-
na]

Wielkopolska (Polska; region) lub Wielkopolska
[JHP KABA: Wielkopolska (Polska; region); JHP

BN: Wielkopolska]
Wielkie Ksiêstwo Poznañskie [JHP KABA: Zabór

pruski.; JHP BN: Zabór pruski]
zabór pruski [JHP KABA: Zabór pruski.; JHP BN:

Zabór pruski]
kresy wschodnie
[KABA: Kresy Wschodnie; JHP BN: Kresy wschod-

nie Rzeczypospolitej]
tarnopolszczyzna
[JHP KABA: Tarnopolski, Obwód (Ukraina); JHP

BN: Tarnopol (Ukraina; okrêg)]
Poznañ [JHP KABA: Poznañ (Polska); JHP BN:

Poznañ (woj. wielkopolskie)]
Babilon
[JHP KABA: Babilon (miasto dawne); JHP BN: Ba-

bilon (Irak; miasto dawne)]
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Wydarzenia historyczne
Kongres Wiedeñski 1815
[JHP KABA: Kongres Wiedeñski (1814-1815);

JHP BN: Kongres wiedeñski (1814-1815)]
Powstanie Listopadowe 1830 oraz powstanie

1830 r. listopadowe
[JHP KABA: Polska – 1830-1831 (Powstanie Listo-

padowe); JHP BN: Powstanie 1830 r. listopadowe]
wojna œwiatowa (1914-1918) oraz I wojna œwia-

towa
[JHP KABA: Wojna œwiatowa (1914-1918); JHP

BN: Wojna 1914-1918 r.]
wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
[JHP KABA: Wojna polsko-bolszewicka

(1919-1920); JHP BN: Wojna 1919-1920 r. pol-
sko-radziecka]

11 listopad
[JHP KABA: Œwiêto Niepodleg³oœci 11 listopada;

JHP BN: Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci]
Wiosna Ludów oraz 1848
[JHP KABA: Europa - - 1848-1849 (Wiosna Lu-

dów); JHP BN: Wiosna Ludów]
Podane przyk³ady pokazuj¹, ¿e je¿eli nie weŸmie

siê pod uwagê pisowni ma³ych i du¿ych liter, to tylko
w jednym przypadku w trzech bazach u¿yto tej samej
nazwy Zabór pruski. W czterech przyk³adach wystê-
puje zgodnoœæ jednostek opisu rzeczowego w WBC z
ujednoliconym s³ownictwem JHP BN, a w trzech przy-
k³adach jest zgodnoœæ ze s³ownikiem JHP KABA. Ba-
danie przeprowadzono na niewielkiej liczbie jednos-
tek leksykalnych, jednak pokazuje ono ró¿ne sposoby
ujednolicania s³ownictwa. Zalecenie bibliotekarzom
korzystania z baz BN i NUKAT nie spowoduje ujedno-
licenia opisu rzeczowego w bibliotekach cyfrowych.
Powinno siê wybraæ jeden z tych s³owników jako
punkt odniesienia w przypadku innych nazw ni¿ oso-
bowe i korporatywne. Wydaje siê, ¿e wiêcej argumen-
tów przemawia³oby za korzystaniem ze s³ownika JHP
BN. Przejmowanie z niego np. dat oznaczaj¹cych wy-
raŸne okresy historyczne, tematów o budowie prostej,
okreœleñ form dokumentów na pewno poprawi³oby
spójnoœæ opisów rzeczowych w WBC i innych bibliote-
kach cyfrowych. Jednak s³ownictwo jêzyków hase³
przedmiotowych jest tworzone wed³ug okreœlonych
regu³, podlega œcis³ej kontroli. Powoduje to wystêpo-
wanie w opisie rzeczowym s³ów kluczowych w postaci
bardzo sformalizowanej, odbiegaj¹cej od formy poda-
nej w dokumencie, ale tak¿e nieznanej u¿ytkownikom
biblioteki. Jadwiga WoŸniak-Kacperek uwa¿a, ¿e dob-
rym rozwi¹zaniem by³oby stosowanie w bibliotekach

cyfrowych opisu deskryptorowego, który ³¹czy swo-
bodn¹, wspó³rzêdnoœciow¹ gramatykê jêzyka desk-
ryptorowego z pewn¹ kontrol¹ s³ownictwa [12, s. 404].

Jednolitoœæ w stosowaniu s³ów kluczowych

Stosowanie kontrolowanego s³ownictwa jest jed-
nym z warunków osi¹gniêcia jednolitoœci w opracowa-
niu rzeczowym, ma zasadniczy wp³yw na efektywnoœæ
wyszukiwania. Jednolitoœæ charakterystyk treœcio-
wych osi¹ga siê tak¿e przez konsekwencjê w opraco-
waniu rzeczowym, stosowanie tych samych regu³ i
ci¹g³oœæ w postêpowaniu [7, s. 39].

Czy jest to mo¿liwe w przypadku s³ów kluczo-
wych? Poka¿emy na dwóch przyk³adach, ¿e mo¿na
stosowaæ jednolite rozwi¹zania w powtarzaj¹cych siê
sytuacjach.

Zauwa¿ono w opisach zasobów WBC, ¿e informa-
cjê o formie dokumentu podaje siê w dwóch atrybu-
tach: Temat i s³owo kluczowe oraz Typ publikacji. Sto-
suje siê na ogó³ dwa rozwi¹zania, co ilustruj¹ poni¿sze
przyk³ady. W opisie rzeczowym pomija siê formê do-
kumentu i zapisuje siê j¹ w atrybucie Typ publikacji
lub wystêpuje ona w jednym i drugim atrybucie. W ra-
mach ujednolicania opisów publikacji cyfrowych mo¿-
na by zaproponowaæ niepodawanie w charakterystyce
s³ownej dokumentu okreœlenia formy obiektu cyfro-
wego, je¿eli w tej samej postaci wyst¹pi ono w atrybu-
cie Typ publikacji.

Przyk³ad 1
Tytu³: Album zdjêæ fotograficznych z polowañ „Par

force” w Iwnie, dnia 6 listopada 1911 r.
Temat i s³owa kluczowe: Iwno; ³owiectwo; myœli-

stwo; polowania
Typ publikacji (np. albumy, gazety, pamiêtniki):

albumy
Przyk³ad 2
Tytu³: 1863-1913. Album Powstania Styczniowe-

go (w piêædziesi¹t¹ rocznicê)
Temat i s³owa kluczowe: Polska 19w.; albumy;

powstanie styczniowe 1863r.
Typ publikacji (np. albumy, gazety, pamiêtniki):

albumy
W indeksie s³ów kluczowych WBC wystêpuj¹ tytu-

³y. Zaobserwowano ró¿ne sposoby podawania ich
w charakterystyce treœciowej dokumentu. ¯eby opra-
cowanie rzeczowe uczyniæ w tym przypadku konse-
kwentnym, nale¿a³oby ustaliæ kilka podstawowych re-
gu³ okreœlaj¹cych: 1) kiedy tytu³ w³aœciwy mo¿e byæ
jednostk¹ charakterystyki wyszukiwawczej dokumen-
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tu; 2) w jakich przypadkach poprzedza siê go nazw¹
autora; 3) zapisywanie tytu³u w cudzys³owie lub bez;
4) pisowniê tytu³u.

Przyk³ad 1
Tytu³: Kaiser Friedrich Museum in Posen: amtli-

cher Fuehrer
Temat i s³owa kluczowe: Kaiser Friedrich Mu-

seum in Posen; muzea Poznañ; Muzeum Cesarza Fry-
deryka Poznañ

Przyk³ad 2
Tytu³: Kodex Napoleona; Code Napoléon; Codex

Napoleonis
Temat i s³owa kluczowe: Codex Napoleonis; Code

Napoléon; Kodex Napoleona; kodeksy 19w.; prawo cy-
wilne 19w.; Francja prawo cywilne 1813r. Ÿród³a Co-
dex Napoleona; Code Napoléon; Kodex Napoleona

Przyk³ad: 3
Tytu³: Damy i huzary. Opera komiczna w 3 aktach

£ucjana Kamieñskiego wed³ug powieœci Aleksandra
Fredry

Temat i s³owa kluczowe: Poznañ; opera; „Damy
i huzary”; Opera w Poznaniu; Teatr Wielki w Pozna-
niu

Przyk³ad: 4
Tytu³: Czasopismo naukowe od Zak³adu Narodo-

wego im. Ossoliñskich wydawane. 1834 z. 4
Temat i s³owa kluczowe: Polska historia; czaso-

pisma literackie polskie 19w.; Archeologia 19w.; cza-
sopisma historyczne polskie 19w.; Zygmunt I Stary
(1467-1548) król Polski (1506-1548); czasopisma
naukowe polskie 19w.; „S³owo o wyprawie Igora”

Przyk³ad 5
Tytu³: Trzy nieznane dyalogi z wieku XVI z egzem-

plarzy Biblioteki Kórnickiej
Podtytu³: Trzy nieznane dialogi z wieku XVI
Temat i s³owa kluczowe: Rosprawa krotka a pros-

ta o niektorich Ceremoniach a Ustavach koœæielnych;
literatura polska 16w.; zbiory Biblioteki Kórnickiej;
poezja polska 16w.; Rozprawa ksiêdza z popem; Poku-
sy szatañskie

W przyk³adach pierwszym i drugim w charakterys-
tyce wyszukiwawczej dokumentów podano tytu³y wy-
stêpuj¹ce w atrybucie Tytu³. Pierwsza publikacja do-
tyczy instytucji, której nazwa wystêpuje w tytule.
W przypadku takich prac nazwê instytucji podaje siê
w charakterystyce wyszukiwawczej dokumentu rów-
nie¿ w innych jêzykach informacyjno-wyszukiwaw-
czych. Przyk³ad drugi dotyczy Kodeksu Napoleona.
Tekst dzie³a wydano równolegle w trzech jêzykach,
czyli na jednej stronicy mamy czêœæ tekstu po polsku,

francusku i ³acinie. Zapis w atrybucie Tytu³ powinien
wygl¹daæ inaczej; tytu³y równoleg³e poprzedza siê
znakiem równoœci. Znak œrednika stawia siê przed ty-
tu³ami prac wspó³wydanych. W publikacji nie ma tek-
stów dodatkowych na temat dzie³a Napoleona. W ta-
kim przypadku w opracowaniu treœciowym zazwyczaj
nie powtarza siê tytu³u dzie³a.

Omawian¹ publikacjê mo¿na wyszukaæ na wiele
sposobów wed³ug tytu³ów podanych w atrybucie Ty-
tu³; podawanie ich w identycznej formie jako s³ów klu-
czowych jest raczej zbêdne. Bior¹c pod uwagê u¿ytecz-
noœæ tytu³u w wyszukiwaniu, mo¿na siê zastanowiæ,
czy w przypadku archaicznej pisowni lub w obcym jê-
zyku nie podawaæ tytu³u jako jednostki opisu rzeczo-
wego, ale w jêzyku polskim we wspó³czesnej pisowni:
Kodeks Napoleona.

W przyk³adach trzecim i czwartym w charakterys-
tyce wyszukiwawczej dokumentu wystêpuj¹ tytu³y
dzie³ ujête w cudzys³ów. W tym przypadku cudzys³ów
jest zbêdny; tytu³ jako jednostka leksykalna opisu rze-
czowego w ca³oœci jest widoczny w indeksie s³ów klu-
czowych. Utworu wymienionego w trzecim przyk³a-
dzie nie poprzedza nazwa autora, chocia¿ w opisie do-
kumentu wymieniono autora orygina³u Aleksandra
Fredrê oraz kompozytora opery £ucjana Kamieñskie-
go. Tytu³y, z którymi zwi¹zana jest odpowiedzialnoœæ
autorska powinny byæ w charakterystyce treœciowej
poprzedzone nazw¹ autora; w tym przypadku kompo-
zytora. W czwartym przyk³adzie jako s³owo kluczowe
wystêpuje tytu³ anonimu klasycznego nale¿¹cego do
literatury staroruskiej. Tytu³ podano w jêzyku polskim
S³owo o wyprawie Igora; nie u¿yto tytu³u ujednolico-
nego z kartoteki hase³ wzorcowych NUKAT, który ma
nastêpuj¹c¹ formê: Slovo o polku Igoreve.

W przyk³adzie pi¹tym w charakterystyce treœcio-
wej dokumentu wystêpuj¹ trzy tytu³y utworów
wspó³wydanych pod wspólnym tytu³em. W publika-
cji tej zamieszczono szesnastowieczne dialogi z
tekstami omawiaj¹cymi ich historiê. Wydaje siê, ¿e
w przypadku literatury dawnej pisowniê tytu³ów
powinno siê uwspó³czeœniaæ. Pierwszy z wymienio-
nych tytu³ów bêdzie trudno wyszukaæ wed³ug ar-
chaicznej pisowni.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule przyk³ady opisów rze-
czowych dokumentów udostêpnianych przez Wielko-
polsk¹ Bibliotekê Cyfrow¹ pokazuj¹, ¿e opracowanie
treœciowe publikacji jest niejednolite. Charakterystykê
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wyszukiwawcz¹ dokumentów tworzy siê przy u¿yciu
swobodnych s³ów kluczowych, hase³ przedmiotowych
oraz jednostek, które nie nale¿¹ do okreœlonego jêzyka
informacyjno-wyszukiwawczego. Ró¿norodnoœæ cha-
rakterystyk wyszukiwawczych wynika z: du¿ej liczby
wspó³pracuj¹cych instytucji i ich zró¿nicowania; ró¿-
norodnoœci dokumentów oraz odmiennych praktyk
ich opracowania; braku wspólnej instrukcji indekso-
wania dokumentów oraz niedoskona³oœci formatu
Dublin Core. Przyczyny mo¿na upatrywaæ tak¿e w nie-
jasnoœci granic miêdzy s³owami kluczowymi, deskryp-
torami i has³ami przedmiotowymi; problem ten poja-
wia³ siê w wielu publikacjach [1, s. 19].

WBC jako pierwsza udostêpni³a publicznie swoje
zasoby, zastosowa³a nowe rozwi¹zania, które naœlado-
wa³y inne biblioteki. Stosowanie swobodnych s³ów
kluczowych do wyra¿ania treœci dokumentów wyda-
wa³o siê prostym i dobrym rozwi¹zaniem. Dzisiaj wi-
daæ, ¿e konieczne jest wprowadzenie pewnych zasad
opracowania rzeczowego, bo indeks s³ów kluczowych
w tej postaci zmienia siê w bardzo niedoskona³e na-
rzêdzie wyszukiwania. Instytucje wspó³tworz¹ce WBC
powinny podj¹æ dzia³ania, które pozwol¹ przekszta³ciæ
opracowanie rzeczowe w spójny system. Praca nad
tworzeniem jêzyka informacyjno-wyszukiwawczego
jest czasoch³onna i nigdy siê nie koñczy. Takiego zada-
nia mog³aby siê podj¹æ grupa zorganizowana z przed-
stawicieli bibliotek tworz¹cych WBC; w jej sk³adzie
mog³yby siê znaleŸæ osoby z innych bibliotek cyfro-
wych opracowuj¹cych podobnie swoje zbiory.
Wspó³praca na tym polu bardzo przyœpieszy³aby po-
prawienie jakoœci opracowania treœciowego. Rezultaty
pracy nad zasadami opracowania rzeczowego mo¿na
by umieszczaæ w ePoradniku lub innej instrukcji dos-
têpnej online. Na pocz¹tku powinna zapaœæ decyzja,
jaki jêzyk informacyjno-wyszukiwawczy bêdzie stoso-
wany do indeksowania w bibliotece cyfrowej. Jadwiga
Kasperek-WoŸniak opowiada siê za jêzykiem deskryp-
torowym. Tak¹ opiniê nale¿y te¿ wzi¹æ pod uwagê.
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Zarz¹dzanie gromadzeniem Ÿróde³ informacji
na przyk³adzie Biblioteki Naukowej

G³ównego Instytutu Górnictwa

G³ówny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG) jest jednostk¹ badawczo-rozwojow¹,
która pracuje nie tylko na rzecz przemys³u górniczego, ale równie¿ dla reprezentuj¹cych
inne ga³êzie przemys³u przedsiêbiorstw, instytucji, urzêdów administracji pañstwowej
i samorz¹dowej. Obszar prowadzonych badañ obejmuje górnictwo oraz in¿ynieriê
i ochronê œrodowiska, istotne s¹ równie¿ zagadnienia zwi¹zane z jakoœci¹ oraz edukacja
i szkolenia. GIG aktywnie uczestniczy w europejskich projektach badawczych i sieciach
naukowych, inicjuje i realizuje innowacyjne tematy badawcze.
Przedmiotem referatu jest przedstawienie kryteriów gromadzenia Ÿróde³ informacji
w Bibliotece Naukowej GIG (materia³ów bibliotecznych oraz baz danych) skorelowanych
z us³ugami informacyjnymi wspomagaj¹cymi badania naukowe.

Management of the information sources collection on the example of the Scientific

Library of the Central Mining Institute. The Central Mining Institute in Katowice is a
research and development unit, working for the benefit of not only the mining industry,
but also for companies representing other industries, institutions, governmental and
self-governmental authorities. The range of its research covers mining and environmental
engineering and protection; however, quality-related issues, education and trainings are
also important. The Central Mining Institute is an active participant in European re-
search projects and scientific networks, it initiates and implements innovative research
topics. The subject of the study is the presentation of criteria of collecting information
sources in the Scientific Library of the Central Mining Institute (library materials and
databases) correlated with information services supporting scientific research.

Dzieje Biblioteki Naukowej G³ównego

Instytutu Górnictwa. Historyczny aspekt

gromadzenia Ÿróde³ informacji

Dzieje Biblioteki Naukowej G³ównego Instytutu
Górnictwa (Biblioteka Naukowa GIG) s¹ zwi¹zane
z powo³aniem Instytutu Naukowo-Badawczego
Przemys³u Wêglowego w 1945 roku w Katowicach
[6, s. 12]. Instytut utworzono miêdzy innymi na ba-
zie laboratoriów Kopalni Doœwiadczalnej „Barba-
ra”, która powsta³a ju¿ w 1925 roku. Aktualnie GIG
jest jedyn¹ w Europie placówk¹ naukowo-badaw-
cz¹ wyposa¿on¹ w podziemny i naziemny poligon
doœwiadczalny w Kopalni Doœwiadczalnej „Barba-
ra” [6, s. 12].

W 1945 roku, w trakcie organizowania Biblioteki
Przemys³u Wêglowego – dzisiaj jest to Biblioteka Nau-
kowa GIG – gromadzenie Ÿróde³ informacji mia³o cha-
rakter przypadkowy [6, s. 23]. Zaczêto gromadzenie
ksiêgozbioru Biblioteki od w³¹czenia 1 500 wolumi-
nów ze zbiorów Wa³brzyskiego Zjednoczenia Prze-
mys³u Wêglowego, z innych jednostek resortu górnic-
twa oraz kolekcji prywatnych [1, s. 560; 2, s. 84; 7,
s. 60], które nie od razu zosta³y udostêpnione z uwagi
na koniecznoœæ opracowania odpowiedniej informacji
w formie katalogu Biblioteki [10, s. 489]. W 1948
roku nast¹pi³y zmiany organizacyjne w konsekwencji
których Instytut Naukowo-Badawczy Przemys³u Wêg-
lowego zmieni³ nazwê na Instytut Wêglowy i wszed³
w sk³ad utworzonego wówczas G³ównego Instytutu
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Paliw Naturalnych [6, s. 14]. W owym czasie podjêto
równie¿ prace nad zorganizowaniem Oœrodka Doku-
mentacji w Bibliotece. Ju¿ wtedy uznawano, ¿e jest to
centralny ksiêgozbiór ca³ego przemys³u wêglowego
[10, s. 489]. Gromadzenie Ÿróde³ informacji mia³o
wówczas trend przede wszystkim iloœciowy – w okre-
sie kilku miesiêcy zbiory zwiêkszono o ok. 50%.
Z koñcem marca 1948 roku [10, s. 489] ksiêgozbiór
liczy³ ok. 10 100 tomów, prenumerowano 45 tytu³ów
czasopism (g³ównie krajowych, poniewa¿ czasopisma
zagraniczne nap³ywa³y nieregularnie). Zmierzano do
utworzenia od podstaw naukowego warsztatu z zakre-
su górnictwa, z przeznaczeniem nie tylko dla pracow-
ników Instytutu, ale równie¿ dla wszystkich pracowni-
ków resortu górnictwa oraz studentów kierunków
technicznych.

W 1950 roku zasz³y kolejne zmiany organizacyjne,
tj. z G³ównego Instytutu Paliw Naturalnych wydzielo-
no dwa instytuty specjalne: Instytut Naftowy z siedzi-
b¹ w Krakowie oraz Instytut Torfowy z siedzib¹ w El-
bl¹gu, a G³ówny Instytut Paliw Naturalnych zmieni³
nazwê na G³ówny Instytut Górnictwa (GIG) [11]. W
tym samym roku Biblioteka otrzyma³a status Bibliote-
ki Naukowej [2, s. 84]. W 1953 roku Biblioteka Nau-
kowa GIG zosta³a uznana za g³ówn¹ bibliotekê bran-
¿ow¹ dla ca³ego resortu górnictwa [6, s. 22; 7, s. 60].
W 1961 roku ksiêgozbiór fachowy Biblioteki Nauko-

wej GIG osi¹gn¹³ liczbê ponad 60 000 tomów [4, s.
7.], natomiast w 1984 roku zbiór ogó³em mia³ ju¿ ok.
150 000 tomów [7, s. 60]. W 2010 roku, w ramach
funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Œl¹skiego na lata 2007–2013, dzia³anie
8.3. Infrastruktura kszta³cenia ustawicznego i ze œrod-
ków w³asnych, przeprowadzono modernizacjê po-
mieszczeñ biurowych i magazynowych Biblioteki Nau-
kowej GIG. Aktualnie Biblioteka Naukowa GIG jest
komórk¹ organizacyjn¹ Centrum Szkoleniowo-Infor-
macyjnego i w strukturze GIG nale¿y do pionu badañ
i wdro¿eñ (Rysunek 1).

Podstawê funkcjonowania Biblioteki Naukowej GIG
reguluj¹ nastêpuj¹ce akty prawne: Ustawa z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (z póŸniejszymi zmiana-
mi), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-
wo zamówieñ publicznych (z póŸniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (z póŸniejszymi zmianami), Rozpo-
rz¹dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 29 paŸdziernika 2008 r. w sprawie sposobu ewi-
dencji materia³ów bibliotecznych.

Zintegrowany System Zarz¹dzania

jako narzêdzie wspomagaj¹ce

proces gromadzenia Ÿróde³ informacji

W 1998 roku, w celu poprawy jakoœci wykonywa-
nych prac oraz ich zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi wyma-
ganiami prawnymi, w G³ównym Instytucie Górnictwa
wdro¿ono Zintegrowany System Zarz¹dzania (dalej
System). Na system ten sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce pod-
systemy:
— zarz¹dzania jakoœci¹, zgodny z norm¹ PN-EN ISO

9001:2009, obejmuje dzia³ania podejmowane, aby
spe³niæ wymagania klienta i zwiêkszyæ jego zado-
wolenie [8, s. 7];

— zarz¹dzania œrodowiskowego, zgodny z norm¹
PN-EN ISO 14001:2005, który obejmuje wszelkie
dzia³ania proekologiczne GIG – m.in. te, które po-
wstaj¹ w trakcie realizacji procesu gromadzenia
Ÿróde³ informacji, np. powstawanie odpadów pa-
pieru, opakowañ z papieru i tektury, zu¿ytych tone-
rów do drukarek i kserografów, sprzêtu kompute-
rowego oraz materia³ów biurowych;

— zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy,
zgodny z norm¹ PN-N-18001:2004, ukierunkowa-
ny na sta³¹ poprawê warunków bhp w GIG. Zgod-
noœæ z wymaganiami wskazanych norm potwierdza
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Rysunek 1. Biblioteka Naukowa GIG we fragmencie struktury
G³ównego Instytutu Górnictwa

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie schematu organizacyjnego GIG
na dzieñ 1 sierpnia 2010 r.



Certyfikat nr JBS-54/5/2009, wydany przez Pol-
skie Centrum Badañ i Certyfikacji S.A. w dniu
16.06.2009.

Gromadzenie Ÿróde³ informacji w Bibliotece Nauko-
wej GIG jest zgodne z Systemem wdro¿onym w Insty-
tucie i przebiega wed³ug Procesu o nazwie Gromadze-
nie i udostêpnianie informacji naukowo-technicznej.
Oznacza to, ¿e jest rozumiane jako zbiór dzia³añ po-
dejmowanych w celu udostêpnienia u¿ytkownikom
aktualnej informacji naukowo-technicznej. Groma-
dzenie i udostêpnianie informacji naukowo-technicz-
nej wchodzi we wzajemne relacje z innymi procesami
(zarz¹dzania, zasadniczymi i pomocniczymi), realizo-
wanymi w GIG. Zalicza siê do grupy procesów pomoc-
niczych w dzia³alnoœci naukowo-badawczej i badaw-
czo-us³ugowej GIG, obok innych, takich jak np.:
— nadzór nad œrodowiskiem pracy, na który sk³adaj¹

siê dzia³ania dotycz¹ce zapewnienia poprawy stanu
bezpieczeñstwa i higieny pracy w GIG;

— nadzór nad aspektami œrodowiskowymi, w tym
wszelkimi czynnoœciami zwi¹zanymi z zapewnie-
niem proekologicznej dzia³alnoœci w trakcie reali-
zacji wszystkich procesów w GIG, rejestracj¹ Ÿró-
de³ emisji zanieczyszczeñ do œrodowiska, ewiden-
cj¹ odpadów powstaj¹cych w GIG i in.;

— proces prowadzenia ruchu górniczego, którego ce-
lem jest zapewnienie bezpieczeñstwa przy pracach
Zak³adu Górniczego Kopalni Doœwiadczalnej „Bar-
bara”, dba³oœæ o warunki bezpiecznego prowadze-
nia badañ w wyrobiskach;

— nadzór nad systemami informatycznymi, realizo-
wany w celu zapewnienia sprawnego dzia³ania sys-
temów informatycznych w GIG.
Gromadzenie i udostêpnianie informacji naukowo-

-technicznej jest scharakteryzowane przez (Rysunek 2):

— procesy wejœcia, dane wejœciowe i inne dane z pro-
cesów Systemu;

— w³aœciwe etapy realizacji procesu Gromadzenie
i udostêpnianie informacji naukowo-technicznej;

— procesy i dane wyjœciowe.
Procesem wejœcia dla gromadzenia Ÿróde³ informacji
jest np. Nadzór nad systemami informatycznymi.
Dane wejœciowe to miêdzy innymi:
— zewnêtrzne, czyli potrzeby u¿ytkowników Bibliote-

ki nie bêd¹cych pracownikami GIG, w zakresie in-
formacji naukowej (ich typ charakteryzuj¹ zapyta-
nia informacyjne dotycz¹ce Ÿróde³ informacji
udostêpnianych przez Bibliotekê lub innych ogól-
nodostêpnych Ÿróde³ z zakresu górnictwa lub in¿y-
nierii œrodowiska); zamówienia zewnêtrzne, doty-
cz¹ce opracowañ informacyjnych (opracowania in-
formacyjne najczêœciej s¹ przygotowywane na pod-
stawie kwerend w bibliograficznej bazie ISIS-PW);
wymagania prawne (np. wymagania Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

— wewnêtrzne to strategia GIG i polityka Systemu,
potrzeby pracowników GIG w zakresie informacji
naukowej, zamówienia wewnêtrzne dotycz¹ce
opracowañ informacyjnych, wnioski z przegl¹du
zarz¹dzania, wyniki audytów wewnêtrznych Syste-
mu i kontroli wewnêtrznej w GIG, wyniki wprowa-
dzonych dzia³añ koryguj¹cych i zapobiegawczych,
kompetencje pracowników, dostêp do sieci kom-
puterowej.

Etapy procesu w przedmiotowym zakresie czynnoœci
s¹ nastêpuj¹ce: wyszukiwanie nowoœci wydawniczych
z zakresu dzia³alnoœci GIG, ustalenie potrzeb zakupu
ksi¹¿ek, norm, czasopism, gromadzenie i uzupe³nia-
nie Ÿróde³ informacji, opracowanie i archiwizacja Ÿró-
de³ informacji, wykonywanie opracowañ informacyj-
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Rysunek 2. Gromadzenie Ÿróde³ informacji w ujêciu procesowym
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [9].



nych, prowadzenie baz danych, prowadzenie wymiany
miêdzybibliotecznej.

Dane wyjœciowe s¹ ju¿ efektem wykonania powy¿-
szych czynnoœci:
— zgromadzone i udostêpnione Ÿród³a informacji

(tradycyjne: ksi¹¿ki, czasopisma, normy, opisy pa-
tentowe, prace naukowo-badawcze, komputerowe
bazy danych, w tym w formacie ISIS-PW, elektro-
niczny katalog ksi¹¿ek, czasopism oraz prac nau-
kowo-badawczych);

— rozpoznanie potrzeb w zakresie podniesienia kwa-
lifikacji pracowników do realizacji gromadzenia
i uzupe³niania Ÿróde³ informacji;

— oceny rozpoznanej skutecznoœci procesu oraz rea-
lizacji dzia³añ koryguj¹cych i zapobiegawczych.

Dokumenty i zapisy powstaj¹ce w trakcie realizacji
procesu gromadzenia i uzupe³niania Ÿróde³ informacji
naukowo-technicznej to m.in. rekordy opracowanych
Ÿróde³ informacji (rekordy bibliograficzne artyku³ów
z czasopism, referatów z materia³ów konferencyjnych
i rozdzia³ów z prac zbiorowych, rekordy bibliograficz-
ne ksi¹¿ek tworzone w katalogu ksi¹¿ek, rekordy bib-
liograficzne czasopism, rekordy bibliograficzne dla
prac naukowo-badawczych i prac badawczo-us³ugo-
wych) oraz – jako druga kategoria – wype³nione przez
u¿ytkowników Biblioteki ankiety i innej formy doku-
mentacje nie odnosz¹ce siê bezpoœrednio do wytwo-
rzonych w procesie gromadzenia i opracowania meta-
danych, ale jako œwiadectwa reakcji u¿ytkowników
okreœlaj¹ce ich przydatnoœæ, przyjaznoœæ, precyzjê
informacyjn¹, bariery w obs³udze itp.

Proces Gromadzenia i udostêpniania informacji nau-
kowo-technicznej, jak ka¿dy inny w Systemie, jest stale
poddawany ewaluacji (Rysunek 3). Najczêœciej ocena

obejmuje aspekt udostêpniania Ÿróde³ informacji. Raz
w roku jest oceniania skutecznoœæ samego procesu i rea-
lizacji dzia³añ koryguj¹cych i zapobiegawczych. Do ewa-
luacji s¹ wykorzystywane trzy wskaŸniki:
— stopnia wykorzystania zbiorów,
— aktywnoœci w zakresie wykonywanych tematycz-

nych zestawieñ literatury,
— jakoœci us³ug realizowanych przez Bibliotekê Nau-

kow¹ GIG. Do wyliczenia tego wskaŸnika s¹ wyko-
rzystywane ankiety wype³nione przez u¿ytkowni-
ków w ci¹gu danego roku. Oprócz wyra¿enia swo-
jego zadowolenia b¹dŸ niezadowolenia z jakoœci
us³ug, u¿ytkownicy maj¹ mo¿liwoœæ zwerbalizowaæ
w ankiecie inne swoje uwagi. Zdarza siê, ¿e te uwa-
gi odnosz¹ siê do aspektu gromadzenia Ÿróde³
informacji, gdy¿ u¿ytkownicy zg³aszaj¹ swoje kon-
kretne potrzeby Ÿróde³, które pragnêliby odnaleŸæ
w zasobach Biblioteki.

W celu wdro¿enia Systemu zosta³a opracowana tzw.
dokumentacja systemowa, na której oparto w wiêk-
szoœci ten rozdzia³. Dokumenty Systemu stanowi¹
wewnêtrzne akty normatywne [9]. W sensie formal-
nym dokumentacja systemowa ma strukturê hierar-
chiczn¹ (Rysunek 4).

Kryteria gromadzenia Ÿróde³ informacji

w Bibliotece Naukowej GIG

W celu optymalizacji gromadzenia Ÿróde³ informa-
cji przyjêto kryteria, które s¹ rozpatrywane ze wzglêdu
na cechy formalne i treœciowe. Kryterium formalne
daje podstawê do iloœciowego (stan na koniec 2010
roku) oszacowania wielkoœci kolekcji i obejmuje nas-
têpuj¹c¹ typologiê zbiorów:
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Rysunek 3. Ewaluacja procesu „Gromadzenie i udostêpnianie informacji naukowo-technicznej”
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [9].



— wydawnictwa zwarte – (monografie, wydawnictwa
zbiorowe, materia³y konferencyjne, encyklopedie
itd.) ponad 112 000 woluminów;

— wydawnictwa ci¹g³e (czasopisma naukowo-tech-
niczne, czasopisma popularnonaukowe) – ponad
1 080 tytu³ów opracowanych roczników w oko³o
33 000 woluminów. Na bie¿¹co prenumerowane s¹
193 tytu³y, w tym 142 czasopisma polskie, 51 tytu-
³ów zagranicznych. Czêœæ czasopism jest dostêpna
w formie elektronicznej w ramach uczestnictwa
GIG w konsorcjach Elsevier, Wiley i Springer;

— normy – ponad 14 000 egzemplarzy;
— patenty – zbiór obejmuje ponad 180 000 opisów

i w postaci drukowanej jest zbiorem zamkniêtym.
G³ówny Instytut Górnictwa jako Regionalny Oœro-
dek Informacji Patentowej ma podpisan¹ umowê
z Urzêdem Patentowym na korzystanie z baz:

Espace Preces, Espace Access, Espace Bulletin,
gromadzonych na p³ytach CD;

— dokumentacje prac naukowo-badawczych – zbiór
liczy oko³o 23 000 prac niepublikowanych, podle-
gaj¹cych ochronie w³asnoœci intelektualnej i udo-
stêpnianych na specjalnych zasadach;

— baza danych ISIS-PW, tworzona w Bibliotece Nau-
kowej GIG, w której zarejestrowanych blisko
57 000 opisów bibliograficznych.

W przypadku kryterium tematycznego najistotniejsza
jest zgodnoœæ gromadzonych Ÿróde³ z kierunkiem ba-
dañ prowadzonych w G³ównym Instytucie Górnictwa,
który obejmuje: górnictwo i geoin¿ynieriê, zrównowa-
¿one systemy energetyczne, in¿ynieriê œrodowiska
i zrównowa¿one zarz¹dzanie zasobami œrodowiska,
badania odpornoœci obiektów technicznych na dzia³a-
nie drgañ mechanicznych i sejsmicznych, bezpieczeñ-
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Rysunek 4. Struktura dokumentacji systemowej ZSZ GIG
w zakresie zarz¹dzania gromadzeniem Ÿróde³ informacji

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [9].



stwo pracy w przemyœle, in¿ynieriê materia³ow¹, ba-
dania socjoekonomiczne i ocenê zgodnoœci.

W ocenie treœci i przydatnoœci Ÿróde³ informacji s¹
wykorzystywane jêzyki informacyjno-wyszukiwawcze.
Aktualnie, do opisu wydawnictw zwartych i ci¹g³ych
oraz prac naukowo-badawczych, s¹ stosowane s³owa
kluczowe. W literaturze przedmiotu [7, s. 58] wspom-
niano o wykazie s³ów kluczowych przygotowywanym
w GIG, w latach 70. XX wieku. Poniewa¿ wykaz ten
nie zachowa³ siê, wykonanie porównania jest niemo¿-
liwe. S³owa kluczowe wykorzystywane do opisu treœci
wydawnictw zwartych, czasopism, prac naukowo-ba-
dawczych s¹ pobierane z listy lub w uzasadnionych
przypadkach s¹ tworzone nowe. W aspekcie historycz-
nym warto wspomnieæ o Uniwersalnej Klasyfikacji
Dziesiêtnej (UKD), wykorzystywanej w Bibliotece
Naukowej GIG do 1997 roku. Rezygnacja z UKD
wi¹za³a siê z udostêpnieniem zbiorów w katalogu
elektronicznym, w którym jako narzêdzie opisu rze-
czowego przyjêto wy³¹cznie s³owa kluczowe.

W procesie tworzenia bazy ISIS-PW s¹ wykorzys-
tywane dwa jêzyki informacyjno-wyszukiwawcze: jê-
zyk deskryptorowy i klasyfikacja tematyczno-dziedzi-
nowa. ISIS-PW to bibliograficzno-abstraktowa baza
z zakresu górnictwa wêgla kamiennego i in¿ynierii
œrodowiska, w której aktualnie s¹ rejestrowane opisy
bibliograficzne artyku³ów, rozdzia³ów z wydawnictw
zbiorowych oraz referatów z materia³ów konferencyj-
nych w jêzyku polskim, angielskim i niemieckim. Na
podstawie kryterium formalnego wybierane s¹ publi-
kacje do dalszej analizy pod wzglêdem odpowiednioœ-
ci ich treœci. Zaklasyfikowane s¹ te materia³y, które s¹
zgodne z profilem dzia³alnoœci GIG, co na poziomie
ogólnym pozwala odrzuciæ prace z zakresu górnictwa

naftowego, siarkowego, solnego i rud (oprócz prac od-
nosz¹cych siê do zagadnieñ ochrony œrodowiska czy
zagro¿enia t¹paniami wystêpuj¹cego w przypadku
górnictwa rud). W dalszym etapie typowania jest wy-
korzystywana klasyfikacja tematyczno-dziedzinowa
oraz jêzyk deskryptorowy. W ujêciu historycznym na-
le¿y dodaæ jeszcze Uniwersaln¹ Klasyfikacjê Dziesiêt-
n¹, stosowan¹ do opracowania rzeczowego materia³ów
z lat 1976-1986. Powód rezygnacji z UKD nie jest
dok³adnie znany. Klasyfikowanie dokumentu umo¿li-
wia wybranie g³ównego tematu publikacji, mo¿liwy
jest wybór nawet dwóch tematów g³ównych. Wyboru
tematu dokonuje siê spoœród 21 dzia³ów g³ównych,
zawieraj¹cych 133 poddzia³y. Podkreœliæ jednak nale-
¿y, ¿e klasyfikacja wymaga rewizji, gdy¿ niektóre pod-
dzia³y uleg³y dezaktualizacji (np. w dziale g³ównym
E00 – Projektowanie, budowa i modernizacja kopalñ
wêgla znajduje siê poddzia³ E05 – Obiekty socjal-
no-bytowe). Oprócz rozwa¿enia aktualizacji niektó-
rych zagadnieñ nale¿a³oby uwzglêdniæ rozbudowê
klasyfikacji w odniesieniu do problematyki in¿ynierii
œrodowiska, stanowi¹cej tak wa¿ny trzon profilu dzia-
³alnoœci GIG. Problematyce in¿ynierii œrodowiska po-
œwiêcony jest jeden dzia³ g³ówny i w jego ramach czte-
ry poddzia³y, które odnosz¹ siê do takich zagadnieñ
ogólnych jak: ochrona gleb, wód i powietrza atmosfe-
rycznego, zagospodarowanie sk³adowisk odpadów
górniczych.

W przypadku stosowania jêzyka deskryptorowego
pewne problemy stwarza brak s³ownika (od 2004
roku wtedy oficjalnie zaprzestano korzystania z Te-
zaurusa Górniczego). Aktualnie jest wykorzystywany
indeks bazy, zawieraj¹cy deskryptory oraz zaktualizo-
wany w 2009 roku alfabetyczny wykaz askryptorów.
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Tezaurus Górniczy z 1972 roku straci³ swoj¹ aktual-
noœæ i czytelnoœæ [3, s. 43]. Wydany w 1987 r. Tezau-
rus deskryptorów górnictwa wêgla kamiennego praw-
dopodobnie nie by³ w ogóle wykorzystywany. W tym
kontekœcie warto podkreœliæ, ¿e w zarz¹dzaniu groma-
dzeniem Ÿróde³ informacji istotn¹ rolê odgrywa jêzyk
informacyjno-wyszukiwawczy, którego leksyka jest
zgodna z aktualnym stanem w danej dyscyplinie.

W zarz¹dzaniu gromadzeniem Ÿróde³ informacji
w Bibliotece Naukowej GIG stosowane jest równie¿
kryterium gromadzenia „na ¿¹danie” [12, s. 78]. Przy-
jêto, ¿e dostarczanie Ÿróde³ informacji odbywa siê
zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników nauko-
wych GIG. Przedstawione za³o¿enie ma byæ gwarancj¹
optymalizacji kosztów gromadzenia Ÿróde³ informacji
(Rysunek 5).

Podsumowanie

Zaprezentowany szkic mia³ na celu przedstawienie
ogólnych podstaw dzia³alnoœci Biblioteki Naukowej
GIG w zakresie zarz¹dzania gromadzeniem Ÿróde³
informacji. Wyodrêbnienie gromadzenia informacji
naukowo-technicznej jako procesu w Systemie,
œwiadczy o tym, ¿e zajmuje ono istotne miejsce w dzia-
³alnoœci GIG. Wspiera rozwój tej instytucji, a jego cha-
rakter zale¿y od zadañ realizowanych przez GIG.
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Wiedza, badania i innowacyjnoœæ s¹ si³¹ napêdow¹ trwa³ego wzrostu. Technologie infor-
macyjne i komunikacyjne (ICT) powinny odgrywaæ istotn¹ rolê w ³¹czeniu ca³ej Europy,
pañstw cz³onkowskich UE oraz miast, gmin wiejskich, przedsiêbiorstw i obywateli. Szyb-
ko postêpuje cyfrowa konwergencja us³ug, sieci, urz¹dzeñ i mediów. Uwzglêdniaj¹c
dokumenty Komisji Europejskiej (i2010 — Europejskie spo³eczeñstwo informacyjne na
rzecz wzrostu i zatrudnienia), Strategiê Lizboñsk¹, przedstawiono dzia³ania w kierunku
utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej.

European Information Space. Knowledge, research and innovation are driving forces
of sustainable development. Information and Communication Technologies (ICT) must
play a major role in the approach of the whole of Europe, the Member States of the EU
and the cities and rural areas, enterprises and citizens. The digital convergence of servi-
ces, networks, equipment and means of mass communications is rapidly taking place.
Having regard to Commission documents (i2010 — A European Information Society for
Growth and Employment), including the Lisbon Strategy, presents the steps to create the
Single European Information Space.

Wprowadzenie

Strategia lizboñska przyjêta na szczycie Rady Euro-
pejskiej w marcu 2000 r. okreœla³a nowe wyzwania dla
Unii Europejskiej w nadchodz¹cym stuleciu – uczy-
nienia z Unii najbardziej dynamicznej, konkurencyj-
nej i opartej na wiedzy gospodarki na œwiecie. W Ko-
munikacie na Wiosenny Szczyt Rady Europejskiej –
Wspólne dzia³ania na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia – Nowy pocz¹tek strategii lizboñskiej
z 2005 r. dokonano przegl¹du i oceny strategii:
„W ci¹gu ostatnich 50. lat byliœmy œwiadkami nad-
zwyczajnego postêpu, jednak¿e w stale zmieniaj¹cym
siê œwiecie Europa nie mo¿e pozostaæ w miejscu. Dla-
tego w³aœnie piêæ lat temu przywódcy pañstw i rz¹dów
zaanga¿owali siê w ambitny program zmian. [...] Dzi-
siaj zauwa¿amy, ¿e postêp ten nie zawsze jest jednolity.

[...] Nie jest to wy³¹cznie kwesti¹ trudnych warunków
ekonomicznych, które pojawi³y siê od pocz¹tku reali-
zacji strategii lizboñskiej, ale wynika to te¿ z prze³ado-
wanego programu polityk, niezadowalaj¹cej koordy-
nacji i czasami z przeciwstawnych interesów. [...] Wyz-
wania, przed którymi stoimy s¹ jeszcze bardziej na-
gl¹ce w obliczu starzej¹cego siê spo³eczeñstwa i glo-
balnej konkurencji.” [5] Realizacja celów strategii
w kierunku zwiêkszenia wzrostu gospodarczego,
stworzenia nowych miejsc pracy, wzmocnienia konku-
rencyjnoœci i innowacyjnoœci wymaga unowoczeœnie-
nia europejskiego modelu spo³ecznego poprzez inwes-
towanie w zasoby ludzkie i przeciwdzia³ania spo³ecz-
nemu wykluczeniu, jak równie¿ wspieranie gospodar-
ki opartej na wiedzy, przede wszystkim wykorzystuj¹c
instrumenty w optymalny sposób dostosowane do po-
trzeb spo³eczeñstwa informacyjnego. W osi¹gniêciu
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celów strategii najwa¿niejsz¹ rolê odegraæ mia³y (ICT)
Zosta³o to wyra¿one w Rezolucji Rady dotycz¹cej
przysz³oœci ICT [8]1, w której je okreœlono jako g³ówny
sektor gospodarczy, razem z przemys³ami informa-
tycznym, elektronicznym i audiowizualnym wywiera-
j¹cy wp³yw na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, na wydajnoœæ
i konkurencyjnoœæ gospodarki europejskiej. Technolo-
gie Informacyjne i Komunikacyjne s¹ wa¿nym instru-
mentem stymuluj¹cym spo³eczn¹ i geograficzn¹ spój-
noœæ, sprzyjaj¹ to¿samoœci kulturowej, integracji spo-
³ecznej, wielojêzycznoœci, jak równie¿ wiêkszej przej-
rzystoœci i aktywnoœci w spo³eczeñstwie. Dzia³ania
w tym zakresie zosta³y przedstawione w raporcie Gru-
py Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem Wima
Koka [9]. Zwrócono uwagê na koniecznoœæ pe³nego
wykorzystania ICT, co wymaga przygotowania wszech-
stronnej i ca³oœciowej strategii w celu przyspieszenia
rozwoju sektora ICT i jego upowszechnienia w ró¿-
nych dziedzinach gospodarki. W tym kontekœcie naj-
wa¿niejsze by³o wdro¿enie planu dzia³añ eEurope
2002 – An Information Society for All, który zosta³
og³oszony na szczycie w Helsinkach w grudniu 1999 r.
i zatwierdzony na szczycie w Feirze w czerwcu 2000 r.
Plan obejmowa³ takie elementy jak: tañszy, szybszy,

bezpieczniejszy Internet, inwestowanie w ludzi i umie-
jêtnoœci, stworzenie motywacji do korzystania z Inter-
netu.

Gospodarka oparta na wiedzy

Technologie informacyjno-komunikacyjne bêd¹ce
filarem gospodarki opartej na wiedzy wymagaj¹ skon-
centrowania uwagi na:
— doskonaleniu sektora ICT i rozwoju innowacji

w celu „kontynuowania inwestowania w rzetelne
prace badawczo-rozwojowe, zarówno w sektorze
publicznym jak i prywatnym, wzmacniaj¹c euro-
pejsk¹ jakoœæ w zakresie prac badawczo-rozwojo-
wych poprzez tworzenie sprzyjaj¹cego œrodowiska
dla nauki, finansów i przedsiêbiorców” [8; 3], kre-
owania i promowania œrodowiska, atmosfery sty-
muluj¹cych swobodny przep³yw wiedzy i innowa-
cji, zachêcania, zw³aszcza w sektorze MŒP do sku-
tecznego stosowania e-biznesów oraz nowych mo-
deli biznesu, aby w pe³ni wykorzystaæ potencja³
ICT;

— ICT dla obywateli i znajomoœæ ICT w celu promo-
wania ICT, kszta³towania œwiadomoœci dostêpu do
i dostêpnoœci us³ug ICT w spo³eczeñstwie, dla
wszystkich, tworzenia technologii informacyjnych
przyjaznych dla u¿ytkownika, rozwijania i promo-
wania e-umiejêtnoœci (np. e-nauka) wszystkich,
dalszej integracji ICT w miejscu pracy, aby zwiêk-
szyæ wydajnoœæ i jakoœæ pracy;

— ICT dla us³ug publicznych w celu „pe³nego wyko-
rzystania mo¿liwoœci ITC [...] uzyskania poprawy
wykonywania i bardziej skutecznego funkcjonowa-
nia sektora publicznego przy jednoczesnym dosto-
sowywaniu us³ug online do potrzeb przedsiê-
biorstw i obywateli oraz zmniejszaniu obci¹¿eñ
administracyjnych [...]” [8].

Wk³ad technologii informacyjno-komunikacyjnych w
realizacjê strategii lizboñskiej jest widoczny zarówno
poprzez ich wp³yw na rozwój gospodarczy, jak i wp³yw
na jakoœæ ¿ycia cz³onków spo³eczeñstwa. Jak czytamy
w raporcie Information Society Forum „przynale¿noœæ
do spo³eczeñstwa informacyjnego zale¿y od dostêpu
do technologii informacyjno-komunikacyjnych” [1,
s.30]. Nowoczesne instrumenty informacyjne daj¹
szansê na trwa³y rozwój i poprawê jakoœci ¿ycia, oferu-
j¹c lepsze mo¿liwoœci edukacyjne, lepsze warunki ko-
munikacji spo³ecznej (przy za³o¿eniu, ¿e komunikacja
zdalna bêdzie uzupe³nieniem komunikacji bezpoœred-
niej), a zatem i lepsze funkcjonowanie demokracji
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1 Zob. Rezolucja Rady z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie przysz³oœci Tech-

nologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) (2005/C 62/01) wymie-
nia Konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie w
dniach 23 i 24 marca 2000 r.; Konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady
Europejskiej w czerwcu 2002 r. zatwierdzaj¹ce cele Planu Dzia³añ eEuro-
pe 2005; Rezolucjê Rady z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wprowadze-
nia w ¿ycie Planu Dzia³añ eEurope; Konkluzje Prezydencji z wiosennego
posiedzenia Rady Europejskiej w 2003 r. zachêcaj¹ce 15 Pañstw Cz³on-
kowskich UE do przygotowania do wprowadzenia w ¿ycie krajowych stra-
tegii dotycz¹cych szerokiego pasma do koñca 2003 r.; Konkluzje Rady
z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie roli e-rz¹du dla przysz³oœci Europy;
Konkluzje Prezydencji z wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej w
2004 r. podkreœlaj¹ce potrzebê nowej strategii w obszarze komunikacji
elektronicznej; Konkluzje Rady z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ostatnich
postêpów w sektorze komunikacji elektronicznej w Europie potwierdza-
j¹ce istotnoœæ ICT dla wzrostu i konkurencyjnoœci; Konkluzje Rady z dnia
8 marca 2004 r. w sprawie œredniookresowego przegl¹du Planu Dzia³añ
eEurope 2005 potwierdzaj¹ce wa¿noœæ celów eEurope 2005 w kontekœcie
rozszerzenia; Konkluzje Rady z dnia 10 czerwca 2004 r. w sprawie popra-
wek Planu Dzia³añ eEurope 2005 oraz krajowych strategii dotycz¹cych
szerokiego pasma; Konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej
w dniach 4-5 listopada 2004 r. przyjmuj¹cej z zadowoleniem sprawozda-
nie Grupy Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem pana Koka; Wska-
zówki z posiedzenia Wysokiego Szczebla w dniach 29-30 wrzeœnia 2004 r.
w sprawie przysz³oœci ICT.



poprzez wymianê informacji miêdzy obywatelami
a ich demokratycznymi instytucjami przedstawiciels-
kimi.

Procesy globalizacji i powstawania nowej gospo-
darki opartej na wiedzy, transformacje spo³eczeñstwa
przemys³owego w spo³eczeñstwo informacyjne spowo-
dowa³y dzia³ania pañstw Unii Europejskiej w kierun-
ku opracowania narodowych strategii rozwoju spo³e-
czeñstwa informacyjnego. W Polsce podjêcie 14 lipca
2000 r. Uchwa³y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w
sprawie budowania podstaw spo³eczeñstwa informa-
cyjnego w Polsce (M.P. 2000 nr 22 poz. 448) rozpoczê-
³o proces budowy spo³eczeñstwa informacyjnego.
Uchwa³a wzywa³a rz¹d „do przedstawienia w trybie
pilnym do koñca wrzeœnia 2000 roku za³o¿eñ strategii
rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce”, a
tak¿e zobowi¹zywa³a do wszczêcia prac legislacyjnych
dotycz¹cych rozwoju gospodarki elektronicznej. Efek-
tem realizacji uchwa³y Sejmu by³ dokument progra-
mowy z 28 listopada 2000 r. Cele i kierunki rozwoju
spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce. Przyjêto rów-
nie¿ zobowi¹zanie „do przed³o¿enia do 31 maja 2001
r. stworzonej na wzór podjêtej przez Uniê Europejsk¹
inicjatywy eEurope Strategii rozwoju spo³eczeñstwa
informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 – ePolska,
zawieraj¹cej plan dzia³añ i oszacowanie skutków
finansowych” [10, s. 135]. Opracowany w Minister-
stwie Gospodarki dokument ePolska, przyjêty przez
Radê Ministrów w dniu 11 wrzeœnia 2001 r. wymie-
nia³ najwa¿niejsze cele strategii: przygotowanie spo³e-
czeñstwa polskiego do szybkich przemian technolo-
gicznych, spo³ecznych i gospodarczych zwi¹zanych z
tworzeniem siê spo³eczeñstwa informacyjnego, har-
monizacjê przepisów prawnych, dostosowanie gospo-
darki narodowej do wymagañ szybkiego rozwoju ICT
i ery spo³eczeñstwa informacyjnego, a tak¿e wzrost in-
nowacyjnoœci gospodarki. Podmiotem zobowi¹zanym
do monitorowania stanu realizacji prac w zakresie roz-
woju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce by³ Mi-
nister Nauki – Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Nau-
kowych. Mia³ on równie¿ sk³adaæ Radzie Ministrów co
kwarta³ odpowiednie raporty [7]. W 2003 r. Minister-
stwo Nauki i Informatyzacji przejê³o koordynacjê
programu ePolska, zmieniaj¹c równoczeœnie jego naz-
wê na Strategia informatyzacji RP.

W dokumencie z 29 czerwca 2005 r. pt. Strategia
kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku
2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji
spo³eczeñstwa informacyjnego do roku 2020 wyra¿ono
cel strategii – „wsparcie wzrostu ekonomicznego i spo-

³ecznego poprzez skuteczn¹ stymulacjê wykorzystania
mo¿liwoœci technik informacyjnych i komunikacyj-
nych we wszystkich obszarach ¿ycia istotnych dla roz-
woju gospodarki opartej na wiedzy” [11, s. 14]. Wœród
priorytetowych obszarów tworz¹cych gospodarkê
opart¹ na wiedzy wymieniono w szczególnoœci rozwój
systemu powszechnie dostêpnych us³ug elektronicz-
nych w administracji publicznej, biznesie i ochronie
zdrowia; stymulacjê tworzenia i rozwoju polskich za-
sobów cyfrowych w Internecie; rozwój infrastruktury
teleinformatycznej pañstwa (zapewnienia powszech-
nego szerokopasmowego dostêpu do Internetu i us³ug
œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹); rozwój umiejêt-
noœci niezbêdnych do uczestnictwa w us³ugach spo³e-
czeñstwa informacyjnego (przystosowanie systemu
edukacyjnego do potrzeb gospodarki opartej na wie-
dzy) [11].

Redefinicja strategii lizboñskiej dokonana przez
Radê Europejsk¹ w marcu 2005 r. m.in. otworzy³a j¹
na „unarodowianie” przez poszczególne pañstwa
cz³onkowskie. W Polsce, podobnie jak w wiêkszoœci
krajów Unii Europejskiej, rozpoczêto wdra¿anie spój-
nej strategii zmian instytucjonalno-regulacyjnych.

Potencja³ technologii informacyjnych

i komunikacyjnych. Konwergencja cyfrowa

Og³oszony 31 maja 2005 r. Komunikat Komisji do
Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Ko-
mitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego oraz Komitetu Re-
gionów pt. i2010 – Europejskie Spo³eczeñstwo Infor-
macyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia stanowi jed-
n¹ z wa¿niejszych inicjatyw europejskich dotycz¹cych
konkurencyjnoœci Unii Europejskiej w skali globalnej,
akcentuj¹cych kluczow¹ rolê technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych w transformacji spo³e-
czeñstw UE w spo³eczeñstwa oparte na wiedzy. Stano-
wi ona zarówno kontynuacj¹ planów dzia³ania eEuro-
pe 2002 i 2005, jak i odpowiedŸ na program odnowio-
nej Strategii Lizboñskiej: „Inicjuj¹c partnerstwo na
rzecz wzrostu i zatrudnienia, bêd¹ce nowym pocz¹t-
kiem strategii lizboñskiej, wiosenny szczyt Rady Euro-
pejskiej w 2005 r. okreœli³ wiedzê i innowacje jako
motory zrównowa¿onego wzrostu oraz stwierdzi³, ¿e
konieczne jest zbudowanie w pe³ni integracyjnego
spo³eczeñstwa informacyjnego na fundamencie tech-
nologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), sto-
sowanych szeroko w us³ugach publicznych, ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstwach oraz gospodarstwach
domowych” [4, s. 30].
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Intensywny rozwój ICT wp³yn¹³ bardzo wyraŸnie
na wzrost w dziedzinie spo³eczeñstwa informacyjnego
i mediów, przede wszystkim dziêki rozpowszechnie-
niu dostêpu do szybkiej komunikacji. Obserwujemy
stykanie i przenikanie siê sieci i us³ug, a zatem „cyfro-
wa konwergencja us³ug, sieci i urz¹dzeñ z dziedziny
spo³eczeñstwa informacyjnego i mediów sta³a siê
w koñcu elementem codziennoœci: ICT s¹ coraz inteli-
gentniejsze, mniejsze, bezpieczniejsze, szybsze, stale
po³¹czone i ³atwiejsze w u¿yciu, a zawartoœæ coraz
czêœciej wystêpuje w formacie trójwymiarowych mul-
timediów” [4]. Zwrócono na to uwagê w rocznym
sprawozdaniu na temat spo³eczeñstwa informacyjne-
go z 2007 r.: „Realnego kszta³tu nabiera w koñcu kon-
wergencja cyfrowa. Mimo ¿e procesowi temu daleko
do zakoñczenia, konwergencja upowszechni³a siê. De-
cydenci polityczni musz¹ zagwarantowaæ, by przepisy
prawne, które maj¹ wp³yw na sektory podlegaj¹ce
konwergencji, stworzy³y pewnoœæ prawn¹, konieczn¹
zainteresowanym podmiotom do rozwijania innowa-
cji. Celem jest zareagowanie na zmiany technologiczne
w sposób, który przys³u¿y siê konkurencji i konsolida-
cji wspólnego rynku oraz przyniesie korzyœci u¿ytkow-
nikom. Rzut oka na podstawowe pod tym wzglêdem
kwestie polityczne pokazuje, ¿e ogólne ramy prawne i
regulacyjne sprzyjaj¹ pog³êbianiu konwergencji.” [2].

Gwa³towny rozwój i poszerzanie zastosowañ ICT
kszta³tuje standardy ¿ycia, przekszta³ca organizacjê
przedsiêbiorstw i ca³e spo³eczeñstwo. Technologie
cyfrowe powoduj¹, ¿e dostêp, przetwarzanie, prze-
chowywanie i transfer informacji staj¹ siê coraz
tañsze i coraz ³atwiejsze. G³ówn¹ zasad¹ staje siê
maksymalne wykorzystanie ICT jako instrumentu
umacniaj¹cego spójnoœæ spo³eczn¹ i ekonomiczn¹,
promuj¹ce integracjê. Na poziomie europejskim Ko-
misjê zaproponowa³a trzy priorytety polityki euro-
pejskiej w dziedzinie spo³eczeñstwa informacyjnego
i mediów, jakimi s¹:
1) zakoñczenie budowy jednolitej europejskiej prze-

strzeni informacyjnej wspieraj¹cej otwarty i kon-
kurencyjny rynek wewnêtrzny w dziedzinie spo³e-
czeñstwa informacyjnego i mediów;

2) wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach
nad ICT w celu wspierania wzrostu oraz tworzenia
nowych i lepszych miejsc pracy;

3) stworzenie integracyjnego europejskiego spo³e-
czeñstwa informacyjnego, które wp³ynie na pobu-
dzenie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych
miejsc pracy, przy jednoczesnym zachowaniu za-
sad zrównowa¿onego rozwoju, stawiaj¹c na pierw-

szym miejscu lepszy poziom us³ug publicznych
i jakoœæ ¿ycia [2, s. 4].

Dynamika nowej gospodarki, wielki potencja³ techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych daj¹ mo¿li-
woœæ rozwoju w kierunku bogatszego i bardziej zrów-
nowa¿onego spo³eczeñstwa. Zasoby multimedialne s¹
dostêpne w nowych zró¿nicowanych formatach, w do-
wolnym czasie i miejscu, z uwzglêdnieniem potrzeb
lub wymagañ poszczególnych obywateli. Widoczna
konwergencja cyfrowa w dziedzinie sieci komunika-
cyjnych, mediów, zawartoœci, us³ug i urz¹dzeñ prze-
kszta³ca – poprzez tworzenie lepszych sieci, nowych
technik kompresji, szybszych kana³ów dystrybucji,
nowych formatów zawartoœci i us³ug – struktury biz-
nesowe, tak¿e sposób prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej, przyczyniaj¹c siê do wzrostu gospodarczego,
konkurencyjnoœci i tworzenia nowych miejsc pracy.
W strategii i2010 podkreœlono, ¿e „jeœli Europa ma
w pe³ni wykorzystaæ swój potencja³ gospodarczy, nie-
zbêdne jest proaktywne stanowisko polityczne, które
bêdzie stymulowaæ korzystne trendy na rynku i wspie-
raæ budowê spo³eczeñstwa wiedzy (np. przez kszta³ce-
nie ustawiczne, kreatywnoœæ i innowacje), ochronê
konsumentów oraz powstawanie zdrowego i bezpiecz-
nego europejskiego spo³eczeñstwa informacyjnego” [2,
s. 5].

Tworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni infor-
macyjnej wi¹¿e siê z przyjêciem okreœlonej postawy
wobec g³ównych wyzwañ wynikaj¹cych z konwergen-
cji cyfrowej. W szczególnoœci nale¿y wzi¹æ pod uwagê:
1) szybkoœæ, czyli szybsze us³ugi szerokopasmowe

w Europie; dziêki technologiom realizacji sieci
dostêpu szerokopasmowego dostarczanie zawar-
toœci multimedialnej; wizja œwiata powszechnej
komunikacji szerokopasmowej zorientowanego na
u¿ytkownika, w którym odbiorcy bêd¹ sami defi-
niowaæ swoje oczekiwania, potrzeby i wymagania;

2) zawartoœæ multimedialna: poprawa pewnoœci eko-
nomicznej i prawnej sprzyjaj¹ca powstawaniu no-
wych us³ug i zawartoœci on-line;

3) interoperacyjnoœæ: ulepszenie urz¹dzeñ i platform
„komunikuj¹cych siê ze sob¹” oraz stworzenie
us³ug, które mo¿na przenosiæ pomiêdzy ró¿nymi
platformami;

4) bezpieczeñstwo: lepsze zabezpieczenie Internetu
przed oszustwami, szkodliw¹ zawartoœci¹ i awa-
riami technologicznymi zwiêkszaj¹ce zaufanie in-
westorów i konsumentów do tego medium.

Wiêkszoœæ dzia³añ na rzecz utworzenia jednolitej eu-
ropejskiej przestrzeni informacyjnej zosta³a ju¿ podjê-
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ta. W roku 2006 dokonano przegl¹du regulacji w za-
kresie ³¹cznoœci elektronicznej, przeprowadzono de-
baty na temat przysz³oœci us³ugi powszechnej w ³¹cz-
noœci elektronicznej. Tak¿e w zakresie europejskiej
polityki audiowizualnej Komisja przedstawi propozy-
cje, aby pog³êbiæ debatê na temat pluralizmu i umie-
jêtnoœci korzystania z mediów, m.in. program MEDIA
2007, obejmuj¹cy lata 2007-2013.

Konwergencja cyfrowa powoduje wzrost wyma-
gañ w odniesieniu do spójnego systemu regulacji
dla spo³eczeñstwa informacyjnego i mediów. W tym
celu przygotowano wiele dokumentów, m.in. dyrek-
tywê 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram
regulacyjnych sieci i us³ug ³¹cznoœci elektronicznej
(dyrektywa ramowa) (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s.
33); rozporz¹dzenie (WE) nr 460/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. usta-
nawiaj¹ce Europejsk¹ Agencjê ds. Bezpieczeñstwa
Sieci i Informacji (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1); Ko-
munikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskie-
go, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecz-
nego i Komitetu Regionów eDostêpnoœæ (COM
(2005)425); Komunikat Komisji do Rady, Parla-
mentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów:
Podejœcie rynkowe do zarz¹dzania widmem w Unii
Europejskiej (COM (2005)400). Komisja Europej-
ska zobowi¹za³a siê do 2007 r. przeanalizowaæ prze-
pisy unijne w zakresie ICT oraz przedstawiæ propo-
zycje stosownych zmian [6]2.

Parlament Europejski, maj¹c na uwadze m.in. Ko-
munikat Komisji i2010 zwróci³ uwagê na nastêpuj¹ce
zagadnienia:

— ICT stanowi¹ „potê¿ne motory wzrostu i rozwoju,
odpowiedzialne s¹ bowiem za jedn¹ czwart¹ PKB
UE oraz 40% wzrostu jej produkcji”,

— z przegl¹du 22 krajowych programów reform wy-
nika, ¿e 22 pañstwa UE wskazuj¹ na obszar badañ,
rozwoju i innowacji jako wyzwanie dla siebie, 11 –
na obszar ICT, a 8 stawia problem skutecznoœci ad-
ministracji publicznej i s³u¿b,

— poprawne i punktualne wdro¿enie ram strategicz-
nych i2010 jest podstawowym i koniecznym wa-
runkiem osi¹gniêcia otwartoœci, konkurencyjnoœci
i innowacyjnoœci rynku us³ug komunikacji elektro-
nicznej; nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e „proce-
dury transponowania i wdro¿enia tych ram ró¿ni¹
siê bardzo w poszczególnych Pañstwach Cz³on-
kowskich”,

— znaczne ró¿nice w inwestycjach w dziedzinie ba-
dañ ICT miêdzy UE oraz USA i Japoni¹ (UE inwes-
tuje w ICT zaledwie 80 euro na osobê, 350 euro
w Japonii a 400 euro w USA, zatem pilnym zada-
niem jest zwiêkszenie inwestycji na badania
i wzmocnienie innowacyjnoœci w ICT w celu poko-
nania ró¿nic),

— wielki potencja³ ICT, daj¹cy mo¿liwoœæ tworzenia
bogatszego i bardziej zrównowa¿onego spo³eczeñ-
stwa, powinien byæ dostêpny dla wszystkich, w tym
dla grup o ró¿nym przekroju spo³ecznym i eduka-
cyjnym,

— „konwergencja cyfrowa dysponuje mo¿liwoœci¹
udzielenia konsumentom dostêpu do wiêkszej
gamy ulepszonych us³ug o bogatej ofercie”, „[...]
nale¿y stworzyæ korzystne œrodowisko, pobudza-
j¹ce konkurencyjne rozlokowanie tych skupia-
j¹cych siê us³ug, oraz bezpieczn¹ infrastrukturê”,

— widmo radiowe to kluczowe Ÿród³o wielu podsta-
wowych us³ug w spo³eczeñstwie, dlatego te¿ efek-
tywne i spójne korzystanie z niego mo¿e stanowiæ
powa¿ny krok w kierunku osi¹gniêcia celów strate-
gii lizboñskiej poprzez pobudzanie wzrostu, kon-
kurencyjnoœci i zatrudnienia; Parlament Europej-
ski „ostrzega Komisjê przed pozostawieniem poli-
tyki widma radiowego na pastwê wy³¹cznie si³ ryn-
ku, wbrew ¿yczeniom organów regulacji, podmio-
tów gospodarczych oraz innych uczestników ryn-
ku” [6].

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e tylko szerokie wykorzystanie ICT
we wszystkich dziedzinach dzia³alnoœci – w admini-
stracji publicznej, w gospodarce, ¿yciu codziennym
obywateli – zapewni wzrost i rozwój UE, innymi s³owy
„wy³onienie siê spo³eczeñstwa korzystaj¹cego z szero-
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2 Parlament Europejski „maj¹c na uwadze koniecznoœæ do³o¿enia przez
Pañstwa Cz³onkowskie wszelkich starañ w stworzenie elastycznych ram
regulacyjnych, które wspieraj¹ prawa obywatela, oraz które proponuj¹
dzia³aniom w tym sektorze dobr¹ bazê pod wprowadzanie na rynek no-
wych inwestycji, 1. wzywa Komisjê do przyjêcia konkretnej, innowacyjnej i
dalekowzrocznej linii w swej reformie legislacji wspólnotowej w zakresie
ICT [...]; 2. nalega, by ca³e ustawodawstwo europejskie w zakresie komuni-
kacji i informacji oprzeæ na technologicznej neutralnoœci, a wiêc gwarantu-
j¹cej nowym inwestycjom oraz uczestnikom rynku jak naj³atwiejszy dostêp
na rynek” [Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie europej-
skiego spo³eczeñstwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia
(2005/2167(INI)). [online]. [Dostêp: 12 luty 2006 r.]. Dostêpny w Interne-
cie: http://www.europarl.eu.int/meetdocs/2004_2009/documents/pr/
593/593476/593476pl.pdf



kiego wachlarza us³ug w dowolnym miejscu i w do-
wolnym czasie (spo³eczeñstwo „wszechobecne”, po
ang. ubiquitous society)” [6]. Wa¿ne s¹ dzia³ania
zwi¹zane z wprowadzeniem w ¿ycie elastycznych
i uproszczonych przepisów dla sektora ICT. Wed³ug
Parlamentu Europejskiego „legislacja powinna fawo-
ryzowaæ inwestycje w produkcjê treœci, oprzyrz¹dowa-
nia, sieci i us³ug sieciowych w sektorze ICT; powinna
lansowaæ konkurencyjnoœæ, wykorzystanie technologii
i us³ug informacyjnych oraz bezpieczeñstwo informa-
cji”. Rozwój „wszechobecnego” spo³eczeñstwa infor-
macyjnego wi¹¿e siê z tak¿e z promowaniem technolo-
gii szerokopasmowych i bezprzewodowych, ochron¹
praw w³asnoœci intelektualnej, dzia³aniami u³atwia-
j¹cymi i wspieraj¹cymi tworzenie i rozpowszechnianie
europejskich treœci.

Jakoœæ i zaufanie w komunikacji elektronicznej
wi¹¿e siê z potrzeb¹ rozwijania bezpieczeñstwa siecio-
wego. Rozwi¹zania techniczne i prawne powinny byæ
wspomagane dzia³aniami edukacyjnymi, aby podnieœæ
œwiadomoœæ obywateli, np. ustalaj¹c ogólnoeuropej-
sk¹ strategiê bezpieczeñstwa informacji czy og³aszaj¹c
corocznie obchody europejskiego dnia bezpieczeñ-
stwa informacji.

Konwergencja cyfrowa wi¹¿e siê z interoperacyj-
noœci¹ urz¹dzeñ, platform i us³ug czyli wymaga zdol-
noœci sieci telekomunikacyjnych do efektywnej
wspó³pracy dla zapewnienia wzajemnego dostêpu
u¿ytkowników do us³ug œwiadczonych w tych sie-
ciach. W tym celu Komisja zamierza wykorzystaæ ró¿-
norodne instrumenty: badania, promowanie otwar-
tych standardów, wspieranie dialogu pomiêdzy zainte-
resowanymi stronami, jak równie¿ wi¹¿¹ce instru-
menty prawne. Strategia i2010 powinna umo¿liwiæ
wprowadzenie „kompleksowego podejœcia sprzyja-
j¹cego efektywnemu i interoperacyjnemu zarz¹dzaniu
prawami cyfrowymi”.

Na zakoñczenie, nale¿y stwierdziæ, ¿e strategia
i2010 – w zwi¹zku z tworzeniem jednolitej europej-
skiej przestrzeni informacyjnej – mo¿e pomóc w szyb-
szym zapewnieniu dostêpu do treœci i komunikatów
cyfrowych niezale¿nie od miejsca, czasu i zamo¿noœci
oraz uzyskaæ szybsze efekty ekonomiczne z konwer-
gencji cyfrowej poprzez podjêcie nastêpuj¹cych dzia-
³añ:
1) Przegl¹d regulacji w odniesieniu do ³¹cznoœci

elektronicznej, w tym przygotowanie strategii na
rzecz wydajnego zarz¹dzania spektrum radiowym.

2) Przygotowanie spójnych ram rynku wewnêtrznego
w obszarze spo³eczeñstwa informacyjnego i me-

diów przez: uelastycznienie przepisów prawnych
dotycz¹cych us³ug audiowizualnych. Realizacjê
tego za³o¿enia rozpoczêto w 2005 r. od wniosku
Komisji dotycz¹cego wprowadzenia zmian do dy-
rektywy Telewizja bez granic. Ponadto przewidzia-
no analizê i wprowadzenie koniecznych zmian do
prawa wspólnotowego maj¹cego wp³yw na us³ugi
z dziedziny spo³eczeñstwa informacyjnego i me-
diów (2007 r.). Zaplanowano aktywne wspieranie
szybkiego i efektywnego wprowadzenia w ¿ycie is-
tniej¹cych i zaktualizowanych przepisów w odnie-
sieniu do us³ug spo³eczeñstwa informacyjnego
i mediów.

3) Kontynuacjê prac wspieraj¹cych tworzenie i roz-
powszechnianie zawartoœci europejskiej.

4) Opracowanie i wdro¿enie strategii na rzecz bez-
piecznego europejskiego spo³eczeñstwa informa-
cyjnego (2006 r.).

5) Wspomaganie ukierunkowanych dzia³añ na rzecz
interoperacyjnoœci, zw³aszcza w zakresie za-
rz¹dzania prawami cyfrowymi (2006/2007 r.).

Zakoñczenie

Rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego przynosi
now¹ falê innowacji w sieciach i Internecie. Tanie sie-
ci, bardzo szybkie sieci, wykorzystuj¹ce technologie
bezprzewodowe, sieci typu grid, nowe architektury
sieciowe, przyjazne dla u¿ytkownika interfejsy, umo-
¿liwiaj¹ trwa³e po³¹czenia i wykorzystanie ró¿norod-
nych zintegrowanych z sieciami aplikacji i us³ug. Inno-
wacje z punktu widzenia u¿ytkownika to tworzenie
i wymiana w³asnych treœci, a to stwarza nowe perspek-
tywy rozwoju bardziej kreatywnego i nowatorskiego
spo³eczeñstwa informacyjnego, stawia powa¿ne wyz-
wania zwi¹zane z ochron¹ w³asnoœci intelektualnej.
Jednym z najwa¿niejszych celów inicjatywy i2010 jest
stworzenie jednolitej przestrzeni informacyjnej. Z Ko-
munikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i
Komitetu Regionów – Inicjatywa i2010 – roczne spra-
wozdanie na temat spo³eczeñstwa informacyjnego wy-
nika, ¿e „dotychczas punkt ciê¿koœci stanowi³a regula-
cja sieci i treœci. Mimo dokonanych postêpów Unia
Europejska z jej 27 odrêbnymi rynkami jest nadal bar-
dzo odleg³a od jednolitej przestrzeni informacyjnej.
W¹tpliwoœci prawne nadal przeszkadzaj¹ przedsiê-
biorstwom w rozwijaniu dzia³alnoœci prowadzonej za
poœrednictwem kana³ów elektronicznych, a w niektó-
rych obszarach bariery stwarzane przez przepisy
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stanowi¹ potencjalne zagro¿enie dla konkurencyjnoœ-
ci” [2].
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