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ZARZ¥DZANIE INFORMACJ¥ W NAUCE

Maria G. BONOME

Universidade da Coru~na

Knowledge Organization aimed to decision makingKnowledge Organization aimed to decision making

One of the main reasons why people need and search for information is to make decisions.
Decision making could be described as a process, composed of several consecutive steps,
throughout which the search and processing of information are key to the development of
alternatives. Indeed, human beings seek to expand their knowledge to deal with uncer-
tainty and to make better quality choices. But, those decisions that are taken are usually
aimed for specific results. Traditionally, the role of information professionals has been to
make available to users the information or knowledge expressed in different types of
documents. Nevertheless, nowadays, new technology provides tools and the possibility of
designing increasingly sophisticated processes. So the result of their work is not only to
enlarge the quantity of information but also a much more ambitious goal: to have the
ability to directly intervene in the processes that cause cognitive changes in people. There-
fore, the ability to take part in human decision making more directly is being possible
with the design of the current information systems, and this is causing major changes in
the process of making decisions and in its outcome, and therefore in the behavior of
people as a result of these decisions. If we change the way in which decisions are made,
then everything could change, including science. Being aware of the powerful tool we are
handling, and analyzing its development, as something aimed to a goal – in this case
decision making – it could help in predictive and prescriptive tasks within this scientific
field.
This paper is part of a research project supported by the Spanish Ministry of Science and
Innovation (FFI2008-05948), whose title is „The Sciences of Design as Sciences of
Complexity: An Epistemological-methodological Analysis of the Dynamic trait from
Bounded Rationality and Parsimonious Factors”.

1. INTRODUCTION

Knowledge Organization is a disciplinary field with
a very intense evolution throughout the last years. But
this evolution has many aspects that should be consi-
dered as a whole to understand the implications it
could have with the view to the future.

In the literature about topics related to knowledge
organization within the sphere of Information Science,
it is usual to find at the beginning of the articles some

sentence emphasizing the revolution that new tech-
nologies have caused in the organization and manage-
ment of information. In that way, new artifacts de-
signed by engineers are conferred a power that con-
stantly go beyond human beings prospects.

And this is really the case, but, within this field –
Information Science – the causes that are in the origin
and make possible the development of those tools are
seldom mentioned. Besides, the analysis of the results
of using those tools are scarcely made from a different
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approach than the instrumental one. Studies into that
realm are usually focused in the possibilities that
those technologies offer to improve the outcomes of
the processes, but it is less frequent to find assess-
ments from another point of view.

The purpose of this paper is to emphasize the need
of analyzing the current processes and results of tasks
about representing, processing and retrieving infor-
mation, but from different criteria that the instrumen-
tal ones. To do this, it is considered the utility of view-
ing the tasks related to organizing and managing in-
formation as a tool at the service of human beings to
carry out one of the most important things in its life:
the ability to make decisions. In this sense, scientific
prediction and prescription turn out essential to par-
ticipate in the design of the future, and not to attend to
their arrival as mere observers.

2. DECISION MAKING MODULATED BY

AVAILABLE KNOWLEDGE

To deal with the activity of organizing knowledge as
a tool at the service of decision making, human ratio-
nality has to be considered as a key element in the
behavior of people. Here it is useful to turn out to the
definition contributed by Herbert A. Simon, who talks
about bounded rationality in human beings. For this
author, one of the pioneers in Artificial Intelligence,
people can not maximize the results obtained with the
decisions they make because of the cognitive bounda-
ries they have. And he explains it in the following way:

“Bounded rationality is simply the idea that the
choices people make are determined not only by some
consistent overall goal and the properties of the exter-
nal world, but also by the knowledge that decision
makers do and don’t have of the world, their ability or
inability to evoke that knowledge when it is relevant, to
work out the consequences of their actions, to conjure
up possible courses of action, to cope with uncertainty
(including uncertainty deriving from the possible re-
sponses of other actors), and to adjudicate among
their many competing wants. Rationality is bounded
because these abilities are severely limited. Conse-
quently, rational behavior in the real world is as much
determined by the ‘inner environment’ of people’s
minds, both their memory contents and their pro-
cesses, as by the ‘outer environment’ of the world on
which they act, and which acts on them.” [22, p. 25]

As it can be appreciated, these boundaries essen-
tially belong to computational realm and they are pre-

cisely the ones that are in the origin of the develop-
ment of artificial systems aimed to allow the storage of
more information, process huge amounts of data, and
even, get conclusions from their analysis. Neverthe-
less, apart from these computational boundaries, there
are other kinds of limitations: the motivational ones,
and they come from affective and emotional factors
that are also inherent to human condition [13]. So to
have a complete picture of human rationality, we have
to take into account the nets consisting of cognitive,
volitive and affective aspects [3].

Once the first kind of boundaries mentioned – the
computational ones – has been overcome by means of
designing artificial mechanisms. Now, scientific efforts
are aimed toward the sphere of motivational factors.
That is, at this moment, the interest in improving the
operation of organizations and information systems to
support decision making is not only a matter of pro-
viding access to more information, but also to be able
to capture the scarce capacity of attention that people
have, so that they can focus in the information which
is more relevant to face their decisions [21]. That
means that modeling and designing of information
systems are increasingly more related with the beha-
vior of people than with the information itself.

A good example of this kind of tool could be the de-
sign and development of intelligent interfaces which
are able to identify feelings of users, and from there,
give them one kind of information or another, or if it is
the case, to present the same information into a diffe-
rent appearance to adapt it to the state of mind of
users.

It is a matter of fact that individual agents charac-
terize their behavior and determine the outcome of
their decisions on the basis of values. These values
shape and tinge actors from the information they hold
in each moment and the experience gained with rela-
tion to their environment [3]. This involves changes in
the decision making process itself, and therefore its
results. In this sense, the channeling of information
through the Web produces a huge amount of informa-
tion, but due to the different processes applied to it
(ranking, positioning, graphic design, etc) users per-
ceive and value it in different ways.

Then, it is possible to say than although technologi-
cal and computational advances have solved many of
the problems posed to deal with information, it is also
true that other more complex problems have arisen. At
the present moment, we are still learning to deal with
the new problems that are being generated in a dy-
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namical way in relation to three aspects: the increase
of knowledge, the different organizational context in
which human beings develop, and the widening of the
capacity to face decision making thanks to artificial
means.

From my point of view, if we link these new ways to
access knowledge with the different elements involved
in the decision making process, we can see that the
path we are going through leads to considerable
changes. Those changes give rise to big questions to
answer in the future.

According to this approach, it is useful to consider
Herbert Simon’s decision making theory, where we
find a listing of some of the factors involved in human
decision making as well as a description of its process.
On the one hand, in relation to the factors, he high-
lights the following: 1) the levels of aspiration; 2) the
expectations we form based on these levels; 3) the
attention in the relevant aspects of a situation; 4) the
knowledge we have about the issue to be address; and
5) the complexity of the case [18]. On the other side,
regarding the process prior to making a choice, Simon
mentions three basic steps: 1) establishing a priority
order when there is more than a problem; 2) proper
formulation of the problems; and 3) the generation of
alternatives. From here, one would choose the alter-
native best suited to our purposes [17].

In relation to the factors listed, information has
a key role in two senses: a) we search for information
to solve the questions that have arisen, and b) we re-
ceive information from the environment without look-
ing for it expressly. Here it would be interesting to
highlight the formation of expectations on the basis of
aspiration levels, where people compare their situa-
tion with that of those they consider in a similar posi-
tion. In that respect, one of the most significant
changes taking place involves the new context that the
Web offers, because there, people share information
through social networks, and the usual boundaries to
compare within a group extend beyond the imme-
diate, both spatially as temporarily.

Regarding the decision making process, although
the input of information and the subsequent reformu-
lation of strategies is of fundamental importance in
each of the previous phases, in my view there is one in
which new forms of access to information are produc-
ing significant changes: the generation of alternatives.
Increasingly, we can notice that information systems
are being designed so that users simply have to make
a choice among the possibilities that they are pre-

sented, assuming the system itself the analysis of
information, the drawing of the conclusions, and the
classification of possible answers. In addition, if we
introduce tools to control emotional responses in
people, the changes will be even greater.

It is precisely because the design of information
systems are aimed to specific aims that the sciences
related to knowledge organization need to evaluate the
goals they are searching. This means that together
with the practical rationality (the selection of actions),
and the cognitive or epistemic rationality (the content
of knowledge), there should be an axiological ratio-
nality (related to values) with a relevant role into the
system.

3. THE ROLE OF PREDICTION

TO MANAGE UNCERTAINTY

Traditionally, knowledge organization was under-
stood as related to documents, to their informative
contents, and the different means to make it accessi-
ble to users. Nowadays, it can be seen how a close col-
laboration among some aspects of knowledge organi-
zation and other sciences like neurology or biology is
more and more frequent.

Within the diverse scientific realms that take part
in the field of knowledge organization, some disci-
plines can be considered into the realm of Sciences of
the Artificial, and from a methodological point of view,
the Sciences of the Artificial are Applied Sciences, in
the sense that they are aimed to solve specific prob-
lems. This means that they have to look for support in
an anticipation of possible future through predictive
knowledge, and then offer criteria to solve posed
problems – prescription – [3].

Both the design of the technological instruments
and the design of systems to process information draw
the limits of what is possible to reach. So to some
extent, prediction is possible to a certain level. Never-
theless, this design has an implicit feedback process
about the use of the systems: how it is used, what in-
formation is more relevant or what informative con-
tents are irrelevant. This means that evolution in the
design has to deal with some uncertainties, especially
in those tasks related to the interaction user-based
system because they are more difficult to predict.

In every science, prediction contributes to estab-
lishing the aims that are possible to reach then the
most convenient ones have to be established. There-
fore, in the sciences involved in processing informa-
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tion and knowledge prediction has a key role to solve
specific problems; it serves as a basis for prescription
to decide what to do (about systems, and about the
behaviour of users).

As knowledge organization moves in a social envi-
ronment it has to face to uncertainty, which is an in-
herent feature of modern society -an opened society-.
Uncertainty not only has its origin in the absence of
information or the lack of knowledge – the “inner” ele-
ments of the system – but also it appears because of
the strategic and institutional features of the networks
that articulate and process problems.

As a result, several different kinds of uncertainty
can be distinguished: a) the substantive, b) the strate-
gic, and c) the institutional [9]. Substantive uncer-
tainty refers to the availability of information when we
have to face problems of complex entity. This uncer-
tainty is not only related to the question of whether it
is possible to have access to information (or, know-
ledge if that is the case). It happens that actors inter-
pret the available information differently, because they
have different perceptions of problems and view them
from different frames of reference. That means that
the different interpretation of the meaning of informa-
tion is an additional source of substantive uncertainty.

To deal with uncertainties of this kind – about the
components of the systems and their processes – pre-
diction can be said to be easier. The higher simplicity
in this case is due to the better knowledge about the
involved variables that are mostly designed, so at first,
their behaviour is known. The observation of the re-
sults from their work will help to improve their deve-
lopment, for instance, new languages or structures to
tag digital documents; new strategies to improve web
positioning, to advance towards a semantic indexing
or new crawlers for information retrieval.

Strategic uncertainty appears when cognitive inse-
curity is amid the interaction among users, those that
need information to make decisions. Information
users have to respond to the strategic actions of other
agents, and to do this they need to anticipate their
behaviours. Those mechanisms where several agents
take part may make it difficult to predict the results of
their interactions. This generates uncertainty to deal
with the problem and the process of resolution.

In this second case, we are dealing with uncer-
tainty where users take part, so other variables come
into play because these have a much more dynamic
behaviour. In this sense, they are much more difficult
to predict than the previous ones, but, in my opinion,

prediction about social interaction in the use of infor-
mative systems has a feature that makes it different
from prediction in other Social Sciences.

The difference is in the fact that there are ways into
the systems to collect, record and analyze data about
the users’ behaviour. This is carried out by means of
a continuous feedback process. Therefore, while
a person is interacting with the system, the system has
been designed to try to know their intentions, inter-
ests, cultural level, and economic level. As we have
mentioned previously, new research developments are
working to analyze user feelings (sadness, happi-
ness…) so that they can find a way to modify those
feelings while the user is interacting with the system.

In the third place, there is institutional uncertainty
in the sense that informative systems are part of an or-
ganized social environment. Therefore, together with
the individual factors in the agents (different aims, in-
terests and perceptions of the users about the informa-
tion) there are some contextual factors: different kind
of organizations, social networks and administrative
stratifications. Interaction between actors is difficult
because each will be guided by the tasks, opinions,
rules and language of their organization or their own
network [9].

When we talk about institutional uncertainty, there
is a problem related to prediction and another prob-
lem regarding prescription. The problem of prediction
regards the information in the future and how to share
it. This influences the design of aims, and affects the
processes and the subsequent evaluation of the re-
sults. In this sense, the creation of international orga-
nizations into specific realms is more and more fre-
quent in order to work jointly in the development of
predictions.

In institutional uncertainty, the problem of pre-
scription can be said to create more difficulties than
prediction. The exchange of information among di-
verse types of organizations causes an increase of situ-
ations where decision making has to be shared. The
difficulty rests on the capacity to reach agreements
about criteria to enable the interaction among organi-
zations belonging to diverse environments. A common
starting point, similar processes, and the evaluation of
the results from similar criteria are necessary in order
to obtain authentic prescriptions.

In this context, Information Science works jointly
with some other sciences and Information and Com-
munication Technologies (ICT) to face these questions
about uncertainty. With their help, Information
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Science has to deal with the following issues: i) the
lack of information, ii) the interpretation of informa-
tion, iii) the excess of information, iv) the needs and
desires of users, v) the interaction among different
kinds of users, vi) the link with the cultural and orga-
nizational environment that surrounds them, and vii)
the knowledge users have about the computational
systems they are using. [4]

Prediction in this realm needs to contribute so that
the design of information systems can be redefined
into a more suitable model. In this sense, the web
allows an empirical methodology that enables it to
analyze itself in real time. In this way, it can check if
scientific aims are reached properly, and if this is not
the case, it allows it to know where improvements
need to be made. We really are not able to predict
some consequences in the use of systems; but since
a system is the product of a design, we can act so that
some things happen and others do not. This is the role
of prescription.

4. PRESCRIPTION WITHIN INFORMATIVE

CONTEXT

Information systems running through the Web are
opened spaces. There every person and every organi-
zation has a place to interact with each other. In this
context, prescriptive aspects have an important role to
play. Therefore, several levels of prescription can be
considered here: a) the ones related to tasks about
representation, storing, processing and information
retrieval; and b) those sphere regarding the interaction
user-system.

On the one hand, Information Science can be said
to have prescriptions in the three aspects of aims, pro-
cesses and results that are characteristic of an Applied
Science of Design. This has multiple possibilities: i)
there can be specific prescriptions aimed to guide the
transfer of information, both formal and informal, ii) it
is possible to model prescriptions regarding how
information needs are generated into the society, iii)
prescriptions can be made to improve both systems
and the quality of information by means of developing
the proper methods; iv) it is a convenient way for deve-
lopment of standards to improve the knowledge com-
ing from any kind of document, in such a way that the
methods for analyzing and representing systems of
information can be increased; and v) it can be given
rules to increase the relevance of information sources
[8].

Prescriptive rules and guides have a key role in mak-
ing it possible to share information. Nevertheless, these
cannot be imposed easily in professional practice due to
several factors. To mention a few: a) Information Science
has its origin in the scientification of a professional prac-
tice with a very deep rooted practicing; b) there is such
a fast dynamic in the changes in scientific developments
that organizations have hardly any time to assume new
patterns; c) economic factors here are very deeply in-
volved so they appear inserted into their own scientific
research; and d) scientific developments to manage
information are shared both by formal and informal
organizations into the same space [4].

The other sphere of prescription mentioned in-
volves dealing with the interaction user-system and
the interaction among users. As an informative system
is a dynamic complex system application and inter-
pretation of rules can generate shifts and changes in
the sets of network rules. Even more, rules can be con-
sciously broken, because the fact that rules must be
followed means that they are considered acceptable by
the actors in the network [9]. In spite of this, both pre-
scriptions – in general and norms in particular – gua-
rantee certain stability in the behaviour of users and
therefore reduce the uncertainty.

Making models of users is related to try to describe
which of the user interests should influence the com-
putational means. In this matter, research in Psycho-
logy shows that users are not usually wholly aware of
what exactly are their desires, even in tasks aimed to
get a specific goal [10]. It happens that together with
rational contents, communication involves intuition,
feelings and emotions, which are aspects involved in
the way the systems are used. Therefore, prescription
here works considering some standards of behaviour,
more or less well defined, to guide users in their
searches through the system.

Regarding the interaction among heterogeneous sets
of users with their different needs of information I con-
sider turning to the Theory of Organizations. Organiza-
tion is the basic structure through which human beings
develop their interactions, and they are responsible for
storing and transmitting both information and know-
ledge so that human beings fill their informative gaps
and are able to reduce their uncertainties [20].

From my view, contributions of Herbert Simon
could be useful to identify the changes that the new
context of knowledge organization is bringing about.
In his analysis he identifies the mechanisms that allow
organizations an influence on the behaviour of their
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agents, so that they can be integrated into the group
and able to share common goals. These mechanisms
are the following: 1) the division of labour among their
members where every actor performs a specific task
and focuses his/her attention, 2) the establishment of
standards to determine how things have to be done,
avoiding individuals making their own decisions
about those matters; 3) the transmission of orders to
establish a structure of authority and influence; 4) the
implementation of channels of communication, so
that information can flow for decision making (these
channels can be formal or informal: the previous ones
are based in the hierarchical structure of the organiza-
tion, the latter follow the social relations between indi-
viduals); and 5) the training given to users so that they
have knowledge, skills, identification and loyalty to the
organization, in such a way that they are able to make
decisions in the way the organization would do it [21].

Although human behaviour within organizational
dynamics is not easy to predict in the new context of
the Web, it could be said that, into that space, human
beings try to self-organize themselves following the
same organizational structure that they have in their
social life. If we are able to make predictions and pre-
scriptions about the behaviour of individuals in spe-
cific environments, we might be able to do the same
into the new context of the Web.

The task of planning the future is about what we
must do now to bring that future about, and although
the future of systems related to knowledge organiza-
tion is open and hence unknowable, we should use our
future goals to detect what may be irreversible present
actions that we must avoid. Analyzing the develop-
ment of information systems as a tool aimed to deci-
sion making could help in predictive and prescriptive
tasks within Knowledge Organization realm.
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Ksi¹¿ka i jej znaczenie w kulturze szerokopasmowejKsi¹¿ka i jej znaczenie w kulturze szerokopasmowej

W artykule omówione zosta³o zagadnienie „kultura szerokopasmowa” oraz czynniki,
które j¹ kszta³tuj¹. Poruszono znaczenie ksi¹¿ki w kulturze szerokopasmowej oraz pozy-
cjê w aspekcie dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej.

The book and its importance in the culture of broadband. The article discussed was
the issue of „culture broadband” and the factors shaping it. Raised the importance of
books in the culture of broadband and the position in terms of the dynamic development
of information and communication technology.

Zamiast wstêpu

Rozwa¿ania na temat ksi¹¿ki i jej znaczenia w kul-
turze szerokopasmowej przedstawiono w kontekœcie
jej oddzia³ywania na procesy intelektualne, wycho-
wawcze i sferê aksjologiczn¹. Uznaj¹c szerokopasmo-
wy dostêp do informacji i kultury jako wyznacznik
spo³eczeñstwa wiedzy za³o¿ono, ¿e ksi¹¿ka papierowa
pomimo dynamicznego rozwoju technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych nie zostanie zast¹piona przez
media interaktywne i bêdzie wspó³istnieæ z innymi
œrodkami przekazu. Nie oznacza to, ¿e jej pozycja jest
stabilna, mamy bowiem do czynienia z kryzysem
ksi¹¿ki, który jest konsekwencj¹ promowania przez
cywilizacjê techniczn¹ tzw. „filozofii ³atwoœci”. Za³o¿o-
no jednak, ¿e kultura ksi¹¿ki, druku, czytania mo¿e
byæ podstawowym narzêdziem profilaktyki zagro¿eñ
ze strony technologii medialnych i informatycznych
oraz warunkiem zachowania autonomicznoœci cz³o-
wieka w œwiecie szerokopasmowych technologii ko-
munikacyjnych.

Szerokopasmowy dostêp

do informacji i kultury

Pojêcie kultury szerokopasmowej nawi¹zuje do ta-
kich terminów jak dostêp szerokopasmowy, szeroko-
pasmowa technologia komunikacyjna, szybka trans-
misja danych. Nowoczesne noœnik przekazu informa-
cji (kable koncentryczne, Fiber-Optic Cable (Fiber);
œwiat³owodowe, Wireless; ³¹cza bezprzewodowe –
WiFi, Satellite; ³¹cza satelitarne, linie energetyczne)
oraz bitowa forma zapisu danych wp³ywaj¹ na

kszta³towanie œwiadomoœci informacyjnej osób ko-
rzystaj¹cych z tych technologii1. Kultura szerokopas-
mowa jest zatem kultur¹ ludzi pod³¹czonych do sieci.
Szczególnie rozwiniêta jest ich œwiadomoœæ dostêpu
do sieci, kontaktu z innymi, bycia w³¹czonym do spo-
³ecznoœci internetowych, wystêpowania w roli twórcy
i odbiorcy równoczeœnie. Wp³ywa ona na optowanie za
takimi wartoœciami jak: równoœæ, wolnoœæ, swoboda,
tolerancja, równouprawnienie, uniwersalnoœæ, anoni-
mowoœæ, brak barier, brak ograniczeñ, przezroczys-
toœæ, otwartoœæ, ró¿norodnoœæ, szybkoœæ.

Ma to swoje odzwierciedlenie w preferowaniu za-
chowañ zwi¹zanych z dzieleniem siê wiedz¹, wymian¹
informacji, czêsto nielegalnym kopiowaniem plików,
swobodnym rozporz¹dzaniem w³asnoœci¹ intelektual-
n¹, kompilowaniem treœci, wspólnym tworzeniem,
wspó³prac¹ w ramach grup spo³ecznoœciowych,
wspólnym ocenianiem, porz¹dkowaniem, doradz-
twem, byciem ca³y czas online, tworzeniem nowych
to¿samoœci ale te¿ ze œwiadomym fa³szowaniem rze-
czywistoœci i œwiadom¹ rezygnacj¹ z potrzeby opano-
wania sprawnoœci informacyjnych na rzecz dostêpu do
coraz bardziej wyrafinowanego oprogramowania,
w które zosta³y wyposa¿one systemy komputerowe
rozwi¹zuj¹ce zadania informacyjne.
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1 Technologia ta umo¿liwia przesy³anie danych interakcyjnych, plików
o ró¿nej wielkoœci, sygna³u wizyjnego, transmisjê g³osu, telekonferencje,
transmisje imprez kulturalnych na ¿ywo, tanie us³ugi telefoniczne, audio
i wideo na ¿¹danie (system pozwalaj¹cy na odp³atne korzystanie z pozycji
dostêpnych w bibliotece filmów i utworów muzycznych za poœrednictwem
sieci kablowej), gry on-line (system odp³atnego korzystania z zasobów ser-
werów gier).



W kulturze szerokopasmowej przedmiotem us³ug s¹
g³ównie media szerokopasmowe, (interaktywne, umo¿li-
wiaj¹ce konwersacjê, tworzenie, wymianê, swobodny
dostêp)2. Korzystanie z tych dóbr mo¿liwe jest w ramach
us³ug oferowanych, np. w abonamencie3 i wymaga
wed³ug £ukasza Go³êbiewskiego spe³nienia nastêpu-
j¹cych warunków: upowszechnienia czytnika e-ksi¹¿ek
za z³otówkê i technologii e-papieru, digitalizacjê zaso-
bów, legalne udostêpnianie zasobów przez w³aœcicieli
praw autorskich, sieci dystrybutorów dzia³aj¹cy na skalê
masow¹, np. operatorów telefonii komórkowej otrzymu-
j¹cych treœci od takich firm jak: Google, Amazon, na-
tychmiastow¹ i darmow¹ komunikacje miêdzyludzk¹
[9, s. 86, 125-126], [10, s. 99-100].

Istot¹ kultury szerokopasmowej w odró¿nieniu od
kultury dostêpu jest zapewnienie twórcom wynagro-
dzenia za produkty oferowane w sieci, zabezpieczenie
przed kradzie¿¹ wartoœci intelektualnej i nielegalnym
œci¹ganiem, umo¿liwienie rozwoju kultury wy¿szego
rzêdu i tworzenie dzie³ przez profesjonalistów, nie do-
puszczenie do rozprzestrzenienia siê kultu amatora4.

Zwolennicy technologii informacyjno-komunika-
cyjnych (TIK) przewiduj¹, ¿e ta forma us³ug spotka siê
z aprobat¹ u¿ytkowników sieci, bowiem ceni¹ oni naj-
bardziej natychmiastowoœæ otrzymania zamówionego
produktu, indywidualizacjê us³ugi, pewnoœæ nienaru-
szalnoœci praw innych, wiarygodnoœæ i gwarancjê
wysokiej jakoœci produktu, dostêp do pliku w ka¿dym
miejscu, mo¿liwoœæ wydruku (w ramach us³ugi „pub-
likacja na ¿¹danie”) [10, s. 56-57]. Do cech tej formy
rozpowszechniania kultury zalicza siê tak¿e: zerowy
koszt (kultura w formie pliku nic nie kosztuje), trwa-
³oœæ (plik nie ulega zniszczeniu), mo¿liwoœæ prezenta-
cji nieograniczonej liczby produktów, otwarty charak-
ter (ka¿dy uczestnik mo¿e budowaæ wspólne repozyto-
rium wiedzy), szybkoœæ dostêpu i wymiany informacji;
wyszukiwanie bez koniecznoœci ruszania siê z domu;

aktywizacjê poprzez wspó³tworzenie wspólnych dóbr
[10, s. 99+100].

Zalety proponowanego sposobu popularyzacji kul-
tury opisuje m. in. Yochai Benkler w Bogactwie sieci,
Chris Anderson w D³ugim ogonie, Kelly Kevin w No-
wych regu³ach nowej gospodarki, Don Tapscott w Cyf-
rowej doros³oœci i wraz z Anthon’em Williams’em w
Wikinomii, Lawrance Lessig w Remiksie i w Wolnej
kulturze, £ukasz Go³êbiewski w Œmierci ksi¹¿ki a tak-
¿e Manuel Castells, Cllifor Stoll, Alvin Toffler i inni.
Lektura tekstów wymienionych autorów pozwala za-
³o¿yæ, ¿e skoro dla m³odego pokolenia szybkoœæ dostê-
pu i wymiany informacji oraz zaspokajanie potrzeby
wspó³pracy i uczestniczenia w budowaniu globalnego
repozytorium wiedzy stanowi wartoœæ podstawow¹5,
to w nied³ugim czasie mo¿e dojœæ do ukonstytuowania
siê kultury szerokopasmowej rozumianej jako stru-
mieñ us³ug kulturalnych oferowanych, np. w ró¿nych
pakietach abonamentowych dostosowanych do po-
trzeb indywidualnego odbiorcy. Sprzyja temu coraz
wiêksze zapotrzebowanie na kulturê RW (Read/
Write) zamiast RO (Read Only)6 i promowanie zacho-
wañ prosumenckich7 oraz postrzeganie kultury wie-
dzy jako kultury uczestnictwa w tworzeniu wiedzy.
A zatem szerokopasmowy dostêp do informacji i kul-
tury stanowi dla cyfrowych tubylców istotny wyznacz-
nik spo³eczeñstwa wiedzy.

Przetrwanie ksi¹¿ki w œrodowisku technologii

informacyjno-komunikacyjnych

Rozwój technologii cyfrowych mo¿e sprawiaæ wra-
¿enie, ¿e na media tradycyjne nie bêdzie ju¿ zapotrze-
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2 Kultura szerokopasmowa oznacza m.in. dostêp i korzystanie z wytworów
pracy intelektualnej cz³owieka zapisanych w formie plików, np. przejœcie
od formy materialnej, np. papierowej dokumentu do jej wersji elektronicz-
nej. Zob.: [10, s. 9].
3 Innym rozwi¹zaniem jest wprowadzenie licencji ustawowych za wymianê
plików w sieciach p2p lub wprowadzenie podatku na³o¿onego na techno-
logie cyfrowe i urz¹dzenia do odbioru mediów. Zob.: [10, s. 58-59]; [16,
s. 113].
4 Andrew Keen kult amatora rozumie w sposób pejoratywny, jako po-
wszechn¹ aprobatê spo³ecznoœci Web 2.0 dla zastêpowania sztuki wy¿sze-
go rzêdu przez masowe produkty twórców amatorów, laików bez referencji
potwierdzaj¹cych ich wiedzê, dyletantów, nieprofesjonalistów. [12, s. 52].

5 [26, s.29]; [25, s. 163-167]. Tak¿e Henry Jenkins cytuj¹c Pierre Léve
podkreœla znaczenie zbiorowej inteligencji we wspólnym wytwarzaniu
i obustronnej wymianie wiedzy pomiêdzy spo³ecznoœciami internetowymi.
[11, s. 31].
6 Kultura RO jest przyk³adem profesjonalizmu, cechuje j¹ autorytet, ma
kluczowe znaczenie dla rozpowszechniania wiedzy i rozwoju sztuki, sprzy-
ja zachowaniu integralnoœci wytworów i gwarantuje twórcom pozostawie-
nie ich dzie³ w formie, któr¹ im nadali. Kultura RW to kultura amatorów,
zachêcaj¹ca ich do reakcji. Daje amatorom mo¿liwoœæ tworzenia w kontek-
stach, które zarezerwowane by³y do tej pory dla profesjonalistów. Zob.: [16,
s. 37, 90-91, 111-112].
7 Opis dorastania konsumentów do bycia œwiadomymi prosumentami opi-
suje D. Tapscott. Przestawia osiem cech pokolenia sieci zwi¹zanych z by-
ciem œwiadomym konsumentem i ukazuje jak dziêki Web 2.0 firmy zmie-
niaj¹ swoich klientów wytwórców czyli prosumentów. [25., s.318,
350-352]; [26, s. 217].



bowania. Nale¿y jednak zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
ksi¹¿ka papierowa pomimo dynamicznego rozwoju
technologii informacyjnych nie zostanie zast¹piona
przez media interaktywne i bêdzie z nimi wspó³wystê-
powaæ. Wizja ta znajduje swoje oparcie w zaletach
ksi¹¿ki zwi¹zanych m.in. z jej budow¹. Linearna
struktura, samoistnoœæ, zwartoœæ, ukierunkowane
czytanie, porz¹dek, zdefiniowane znaczenie, g³êbia
tekstu – te cechy ksi¹¿ki przyczyniaj¹ siê do spowal-
niania technologicznego tempa przekazywania infor-
macji i zapewniaj¹ mo¿liwoœæ refleksji, daj¹ czas na
przetworzenie informacji na u¿yteczn¹ wiedzê, a wie-
dzy w m¹droœæ w tempie zgodnym z indywidualnym
rytmem pracy cz³owieka i jego zdolnoœciami adapta-
cyjnymi8.

Fundamentalny jest zatem wniosek sformu³owa-
ny przez Derrick’a Kerckhov’a, zgodnie z którym
ksi¹¿ki nie nale¿y postrzegaæ tylko w wymiarze jed-
nej z technologii przetwarzania danych lecz trakto-
waæ j¹ w kategoriach technologii istnienia cz³owieka
[13, s.140]. Istnienie ksi¹¿ki jest niezbêdne dla roz-
woju intelektualnego cz³owieka. Ksi¹¿ka zmusza do
wysi³ku intelektualnego, do tworzenia w³asnych
schematów myœlowych niezale¿nych od wp³ywu
mediów i sposobów porz¹dkowania wiedzy przez
systemy informatyczne.

Dlatego Umberto Eco w Nowych œrodkach masowe-
go przekazu a przysz³oœæ ksi¹¿ki stwierdza, ¿e me-
dium to jest gwarantem przetrwania cz³owieka, które-
go to¿samoœæ ukszta³towa³ œwiat alfabetu i wartoœci
humanistycznych. Tak¿e Derrick Kerckhove podkre-
œla, ¿e umiejêtnoœæ czytania i pisania daje osobist¹
kontrolê nad jêzykiem. A to buduje to¿samoœæ cz³o-
wieka9. Umys³ ludzki wprawdzie podejmuje wszystkie
decyzje dotycz¹ce precyzowania znaczeñ, jednak nad-
miar informacji spowodowany „drugim potopem”10

sprawia, ¿e zanikaj¹ kompetencje odró¿niania prawdy
od fa³szu a œwiat iluzji zaczyna byæ uto¿samiany z rze-
czywistym. Paradoksalnie niedomiar informacji oka-
zuje siê byæ zalet¹, gdy¿ zmusza cz³owieka do podjêcia
wysi³ku uzupe³nienia luki informacyjnej, pobudza go
do aktywnoœci11.

Ksi¹¿ka daje te¿ odpór manipulacji ze strony hiper-
tekstowego-interaktywnego czytelnika poniewa¿ swoj¹
form¹ przeciwstawia siê fa³szowaniu rzeczywistoœci
i postrzeganiu jej w obrazach niepe³nych, wyrwanych
z kontekstu. Ponadto pobudza wyobraŸniê czytelnika,
i jak pisze Andrzej Dró¿d¿, wzmacnia jego aktywnoœæ
psychiczn¹ i intelektualn¹ niezbêdn¹ w procesach
adaptacji œrodowiskowej [6, s. 347].

Skoro ksi¹¿ka jest postrzegana jako jedna z techno-
logii istnienia cz³owieka, to nie mo¿na twierdziæ, ¿e za-
lety funkcjonalne ksi¹¿ki elektronicznej zdecyduj¹
o jej dominacji nad ksi¹¿k¹ papierowa. Obie formy
bêd¹ zawsze obok siebie wspó³istnieæ, gdy¿ maj¹ od-
mienne funkcje do spe³nienia. Henry Jenkins optuj¹c
za tym punktem widzenia, zaznacza, ¿e w œwiecie no-
wych mediów i technologii interaktywnych zmieni siê
tylko funkcja i status ksi¹¿ki. Kultura szerokopasmo-
wa zasadza siê wed³ug tego niego na mieszaniu i ³¹cze-
niu ró¿nych form przekazu oraz ró¿nych poziomów
zaanga¿owania odbiorcy [11., s. 19]. Dostrzega tê
wspó³zale¿noœæ równie¿ Lawrance Lessig ukazuj¹c
wspó³wystêpowanie kultury RW i RO, ich przenikanie
siê, uzupe³nianie i wspó³odpowiedzialnoœæ za tworze-
nie wiedzy [16, s. 93, 95]. Dlatego Henry Jenkins wy-
suwa wniosek, ¿e ksi¹¿ka papierowa i elektroniczna
bêd¹ siê wzajemnie uzupe³niaæ w ci¹g³ym procesie
tworzenia wiedzy [11, s. 31]. Nale¿y jednak przeciw-
dzia³aæ tendencjom zmierzaj¹cym do ukonstytuowa-
nia tzw. „p³ynnej wersji ksi¹¿ki” bêd¹cej zeskanowa-
niem i zlinkowaniem wszystkich ksi¹¿ek œwiata, której
idea siêga czasów ró¿okrzy¿owców i dziejów Liber
Mundi, a wspó³czesny model lansuje Kevin Kelly [6, s.
165-166, 252, 254]; [12, s. 44, 70].
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8 Porównanie cech tekstu klasycznego z hipertekstem wed³ug typologii A.L.
Ryan. Zob.: [9, s. 46]; [13, s.139].
9 Ta to¿samoœæ jest zagro¿ona w œwiecie postmodernistycznym, w którym
pokolenie proteuszy spêdzaj¹c czêœæ swojego ¿ycia w wirtualnych œwiatach
cyberprzestrzeni, przyzwyczajonych do wyszukiwania i przetwarzania po-
trzebnych danych, ma trudnoœci z pisaniem, myœli obrazami a nie s³owami,
charakteryzuje siê krótkim czasem koncentracji uwagi, postrzega rzeczy-
wistoœæ w sposób systemowy i subiektywny a nie linearny i obiektywny, jest
mniej sk³onne do refleksji, mniej analityczne ale za to bardziej spontanicz-
ne i emocjonalne. Zob.: [22, s.197-198]; [14, s. 52, 200]; [20, s. 361].
10 Drugi potop to termin wprowadzony przez Roy’a Ascott’a jednego z pio-
nierów i g³ównych teoretyków sztuki Sieci. Twierdzi³ on, ¿e telekomunika-
cja poci¹ga za sob¹ rodzaj potopu z powodu wyk³adniczego, wybuchowego
i chaotycznego charakteru swego rozwoju. To chaotyczny zalew informacji,
strumieñ danych, niespokojne wody i zawirowania komunikacji, kakofonia
i og³uszaj¹cy jazgot mediów, wojna obrazów, propagandy i kontrpropagan-
dy, zamêt w umys³ach. Zob.: [18]. Tak¿e: [17, s. 373-390].
11 Wœród ekonomistów lansowane jest stanowisko optuj¹ce za rezygnacj¹
z d¹¿enia do nadmiaru informacji, gdy¿ nadmiar utrudnia proces selekcji
informacji, a niedomiar mo¿e sprzyjaæ tworzeniu w³asnych oryginalnych
zasobów wiedzy. Niedomiar informacji wymusza na pracownikach inwen-
cjê, aktywnoœæ badawcz¹, stymuluje ich wyobraŸniê, sprzyja budowie ory-
ginalnej kultury organizacyjnej. Zob.: [4, s. 40].



Wa¿nym atutem ksi¹¿ki papierowej w walce
o przetrwanie w œwiecie nowych mediów jest branie
na siebie coraz wiêkszej odpowiedzialnoœci za publi-
kowane informacje oraz gwarantowanie ich wiarygod-
noœci zatraconej w potoku danych elektronicznych.
Tekst drukowany w dobie dystrybucji elektronicznej
ma wed³ug Derrick’a Kerckhove wspieraæ autorytet
informacji [13, s. 128]. Szczególnie jest to wa¿ne w do-
bie kolejnego zalewu informacji, w którym mamy do
czynienia ze zjawiskiem celowego zniekszta³cania
informacji i wykorzystywania jej do manipulowania
zachowaniami ludzi [19, s.232-234].

Pomimo ewidentnych zalet tradycyjnej ksi¹¿ki, jej
elektroniczna wersja stwarza nowe mo¿liwoœci korzys-
tania z tekstu i zyskuje nowych zwolenników. Funk-
cjonalnoœæ ksi¹¿ki elektronicznej zapewniaj¹ jej takie
cechy jak: wewn¹trztekstowe wyszukiwanie poprzez
s³owo, frazê, hipertekst pozwalaj¹cy poruszaæ siê po
tekœcie drog¹ w³asnych skojarzeñ, kopiowanie i kom-
pilowanie, miksowanie, kola¿, ³¹czenie, np. utworów
literackich zamieszczanych na blogach w celu w³asnej
ekspresji, globalny zasiêg i komunikacjê w ró¿nych jê-
zykach, nowe w³aœciwoœci (do³¹czanie w³asnych nota-
tek do tekstu, jego formatowanie, syntezowanie mowy
itp.) [10, s. 19-25]. Cechy te nie mo¿na uwa¿aæ za wys-
tarczaj¹cy powód do eliminacji ksi¹¿ki papierowej
jako medium przekazu, chocia¿ Clifford Stoll przepo-
wiada koniec ksi¹¿ki, biblioteki i zawodu biblioteka-
rza, Kevin Kelly zachwyca siê p³ynn¹ wersj¹ ksi¹¿ki,
Lawrance Lessig promuje kulturê opart¹ na remiksie,
Yochai Benkler uznaje amatorstwo za wartoœæ, Don
Tapscot opiera rozwój kultury na mechanizmach wiki,
a £ukasz Go³êbiewski na technologii e-papieru. Nie-
mniej mo¿na mówiæ o istnieniu kryzysu ksi¹¿ki. Kry-
zys ten nie jest jednak konsekwencj¹ powstawania no-
wych technologii informacyjno-komunikacyjnych i nie
nale¿y postrzegaæ go wy³¹cznie w kategoriach ekono-
micznych czy funkcjonalnych.

Kryzys ksi¹¿ki a „filozofia ³atwoœci”

Kryzys ksi¹¿ki jest konsekwencj¹ promowania „fi-
lozofii ³atwoœci” przez cywilizacjê technologiczn¹, filo-
zofii, która akceptuje zasady bêd¹ce w sprzecznoœci
z wartoœciami humanistycznymi, takimi jak: praca,
prawda, wiarygodnoœæ, rzetelnoœæ, podmiotowoœæ,
cnota12. Kryzys ksi¹¿ki to tak¿e kryzys moralnoœci
cz³owieka niezdolnego do podporz¹dkowania zdoby-
czy techniki potrzebom rozwoju osobistego i cz³owieka
afirmuj¹cego zasady „nowej etyki” [2, s.30]; [5, s.

56-57]. Kryzys ten uzewnêtrznia siê m.in. w uznawa-
niu przez m³ode pokolenie sieci jako podstawowego,
jedynego i wiarygodnego Ÿród³a informacji, w przeko-
naniu, ¿e inteligentne wyszukiwarki s¹ w stanie odna-
leŸæ dowoln¹ informacjê, w powszechnej wœród m³o-
dzie¿y akceptacji „kultury cytatu”, kultury wyrwanej
z kontekstu, techniki „kopiuj-wklej”, kultury lansu-
j¹cej skrótowoœæ, powierzchownoœæ, fragmentarycz-
noœæ13, w wierze w „szlachetnoœæ amatora”, a tak¿e
w zawierzeniu „zbiorowej inteligencji”, „zbiorowej
wiedzy”, „m¹droœci t³umu” jako mechanizmowi
kszta³tuj¹cemu opinie i oceny u¿ytkowników sieci
[12, s. 98-99]. Jak podkreœla Pierre Lévy w Drugim
potopie „m¹droœæ t³umu nigdy nie zast¹pi jednostce
w³asnej inteligencji, osobistego wysi³ku i czasu ko-
niecznego na naukê, poszukiwanie, ocenê i integracjê
ze wspólnotami. Sieæ nigdy nie bêdzie za nas myœleæ!”
[17]; [18].

W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e rezygnacja z wy-
si³ku potrzebnego do samodzielnego wyszukiwania,
selekcji i korzystania z ró¿nych Ÿróde³, powoduje
zanik umiejêtnoœci intelektualnych i informacyjnych.
Cz³owiek wyra¿aj¹cy zgodê na zaprogramowanie
umys³u zgodnie ze schematami porz¹dkuj¹cymi infor-
macje przez media interaktywne dociera tylko do tych
komunikatów i informacji na jakie pozwalaj¹ mu te
schematy. Nale¿y byæ równie¿ œwiadomym, ¿e dostêp
do ksi¹¿ki i informacji w sieci nie jest równoznaczny
ze zdolnoœci¹ do aktywnego uczestniczenia w proce-
sach opartych na „zbiorowej inteligencji” i z zajmowa-
niem uprzywilejowanego miejsca w spo³eczeñstwie
informacyjnym. Aktywnoœæ wymaga bowiem wysi³ku
i pracy na co szczególn¹ uwagê w swoich pracach
zwraca uwagê Waldemar Furmanek, Janusz Morbi-
tzer, Józef Bañka, Don Tapscott14. Równoczeœnie, jak
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12 Stwierdzenie to zainspirowane by³o konkluzj¹ J. Bañki, który kryzys
cywilizacji ³¹czy nie z kryzysem cywilizacji technicznej lecz z kryzysem
moralnoœci ludzkiej, niezdolnej do stworzenia warunków harmonijnego
rozwoju kultury materialnej i duchowej spo³eczeñstwa. Zob.: [2, s.200].
13 Przejawem tej kultury mo¿e byæ skompilowanie wielu tysiêcy ksi¹¿ek
przez Philipa M. Parkera dziêki zastosowaniu procedury tworzenia ksi¹¿ek
bêd¹cych kompilacj¹ fragmentów tysiêcy ró¿nych dzie³ zgromadzonych
w pamiêciach komputerów pod³¹czonych do sieci. Przyk³ad ten ilustruje
zjawisko „kopiuj – wklej”, gdzie rolê podmiotu wykorzystuj¹cego zasoby
Sieci przejmuj¹ maszyny a odbiorcami nieœwiadomymi autorstwa czytanej
kompilacji – s¹ ludzie. Zob.: [8, s. 53-54].
14 W. Furmanek eksponuje wartoœæ pracy dziêki której powstaj¹ i funkcjo-
nuj¹ wszystkie inne wartoœci humanistyczne. Kulturê pracy opiera na „filo-
zofii wysi³ku”. Zob.: [7, s. 81, 82, 94]; [2, s. 412].



akcentuje W³odzimierz Gogo³ek, istnieje pilna potrze-
ba zrównania szans wykorzystywania ludzkiej krea-
tywnoœci z dostêpnoœci¹ do jej „cyfrowych substytu-
tów” oferowanych przez sieæ i tworz¹ce j¹ komputery.
Œwiadome postawienie intelektualnej bariery pomiê-
dzy tym, co nale¿y zarezerwowaæ dla naturalnej potêgi
ludzkiego umys³u, a potencja³em wirtualnego œwiata
jest jednym z pilniejszych zadañ stoj¹cych przed
wspó³czesnym spo³eczeñstwem. Grozi mu bowiem
uzale¿nienie jego intelektualnych i fizycznych funkcji
od TIK i utrata samodzielnoœci i autonomii w œwiecie
maszyn. WypowiedŸ tê koñczy konkluzj¹: „pokusa
korzystania z u³atwieñ TIK jest czêsto wystarczaj¹ca,
by cz³owiek rezygnowa³ z samodzielnoœci w wykony-
waniu czynnoœci zwi¹zanych z wysi³kiem intelektual-
nym i z samodzieln¹ prac¹ koncepcyjn¹. [8, s. 55-56].

Podsumowanie

Kultura ksi¹¿ki, druku i czytania powinna byæ uz-
nana za podstawowe narzêdzie profilaktyki zagro¿eñ
ze strony technologii informacyjno-komunikacyjnych
i warunek zachowania autonomicznoœci cz³owieka
w œwiecie szerokopasmowych technologii informacyj-
nych. Za takim za³o¿eniem przemawiaj¹ nastêpuj¹ce
argumenty: manipulowanie cz³owiekiem kompetent-
nym informacyjnie, buduj¹cym swój œwiatopogl¹d na
logosferze i kulturze alfabetu [15, s. 147], o wysokim
poziomie kultury informacyjnej jest ograniczone i po-
zwala mu na zachowanie w³asnej to¿samoœci; huma-
nistyczne walory korzystania z informacji œwiadcz¹
o dojrza³oœci informacyjnej u¿ytkowników; kultura in-
formacyjna jest skutecznym sposobem walki z „choro-
bami z u³atwienia”, z „chorobami informacyjnymi” [3,
s. 432-433]; [1, s.17-19], z postawami proklienckimi;

ksi¹¿ka stanowi orê¿ w walce z manipulacj¹ i wp³y-
wem massmediów oraz technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych na psychikê cz³owieka, broni przed
wch³oniêciem przez zewnêtrzne modele psychiczne;
kultura ksi¹¿ki, kultura lektury, kultura czytania jest
spraw¹ o wadze strategicznej dla rozwoju cz³owieka.

Dlatego wychowanie „ku wartoœciom” uznaæ nale-
¿y za jedyny sposób zachowania autonomicznoœci
cz³owieka w œwiecie szerokopasmowych technologii
komunikacyjnych. Bowiem funkcjonowanie w kultu-
rze moralnie obojêtnej pog³êbia trudnoœci w odró¿nia-
niu prawdy od k³amstwa, informacji wiarygodnych od
fa³szywych [23, s. 108, 120]. Nie istniej¹ ¿adne sku-
teczne sposoby zapanowania metodami technicznymi
lub prawnymi nad zagro¿eniami wynikaj¹cymi z funk-
cjonowania w spo³eczeñstwie informacyjnym [24, s.
40]. Tymczasem, powtarzaj¹c za W³odzimierzem
Gogo³kiem, uzale¿nienie od TIC przekroczy³o umow-
ny próg samodzielnego funkcjonowania grup spo³ecz-
nych i pañstw, które zosta³y zdominowane przez te
technologie. Bagatelizuje siê fakt, ¿e technologie infor-
macyjno-komunikacyjne maj¹ moc narzucania w³as-
nych za³o¿eñ ludziom nieroztropnym i pozbawionym
œwiadomoœci informacyjnej [8., s. 55].

Mo¿na zatem postawiæ koñcowy wniosek, ¿e jedy-
nie oddzia³ywania wychowawcze skojarzone z przeka-
zywaniem wiedzy na temat TIK przy zachowaniu zasa-
dy zrównowa¿onego rozwoju (aspekt aksjologiczny
i techniczny)15 w kontekœcie kszta³towania kultury
informacyjnej i czytelniczej mog¹ byæ antidotum na
powszechn¹ technopolizacjê ¿ycia16.
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W artykule omówiono wybrane metody wyszukiwania wiedzy z wykorzystaniem regu³
gramatycznych jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych na przyk³adzie jêzyków hase³
przedmiotowych. Artyku³ sk³ada siê z czterech czêœci. W czêœci wstêpnej przedstawiono
metody i problemy zwi¹zane z wyszukiwaniem wiedzy w ró¿nych systemach informacyj-
no-wyszukiwawczych. W czêœci drugiej omówiono przyk³ady wykorzystania regu³ gra-
matycznych jêzyka naturalnego w wyszukiwaniu wiedzy. Metody wyszukiwania w syste-
mie OPAC z wykorzystaniem jêzyków o kontrolowanym s³ownictwie przedstawiono
w czêœci trzeciej. Wnioski i podsumowanie zamieszczono w czêœci ostatniej.

Metods of knowledge’s search in document retrieval systems. The analysis of the
semantics of queries. This article discusses some ways to search for knowledge in the
use of grammar language information retrieval on the example of language subject head-
ings. The article consists of four parts. In the introductory part of the methods and prob-
lems associated with searching for knowledge in a variety of information-retrieval sys-
tems. The second section discusses examples of the use of natural language grammar
rules in the search of knowledge. How to find the OPAC system using a controlled vocabu-
lary of languages are presented in Part Three. Conclusions and summary are given in the
last part.

Wstêp

Wyszukiwanie wiedzy w systemach informacyj-
nych dostêpnych w sieci WWW coraz czêœciej jest
rozpatrywane w kontekœcie semantycznego dostêpu
do zasobów Internetu. Zanim jednak technologie se-
mantyczne zostan¹ w pe³ni zintegrowane z systemami
informatycznymi wykorzystywanymi przez biblioteki,
warto zwróciæ uwagê na mo¿liwoœci i zasoby tych¿e
bibliotek. Innym problemem jest porz¹dek terminolo-
giczny, zw³aszcza zdefiniowanie takich terminów jak
wiedza, informacja, organizacja informacji, organiza-
cja wiedzy, systemy organizacji wiedzy [53, s. 25 i n.].
Wyra¿enia te okreœlaj¹ elementy œrodowiska informa-
cyjnego i komunikacyjnego, w którym i na którym za-
chodz¹ procesy wyszukiwania. Poni¿ej przedstawiono
definicjê systemu informacji dokumentacyjnej oraz
wybrane okreœlenia zwi¹zane z metodami wyszukiwa-
nia informacji.

System informacji dokumentacyjnej (SID, system
dokumentacyjny) – to system informacyjno-wyszuki-

wawczy, którego zbiór wyszukiwawczy sk³ada siê
z dokumentów pochodnych najczêœciej w postaci cha-
rakterystyk wyszukiwawczych dokumentów (tekstów
jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych) [39, s. 260
i n.]. Informacje sk³adaj¹ce siê na zbiór wyszukiwaw-
czy SID mog¹ byæ tworzone w samym systemie (np.
charakterystyki wyszukiwawcze dokumentów tworzo-
ne przez transformacje streszczenia, wybór s³ów klu-
czowych, indeksowanie przy u¿yciu jêzyka informa-
cyjno-wyszukiwawczego) lub pozyskiwane z innego
systemu (np. opisy dokumentacyjne przygotowywane
przez Bibliotekê Narodow¹). W ostatnim wypadku
zbiór informacji Ÿród³owej nie stanowi elementu da-
nego systemu informacji dokumentacyjnej. Takimi
systemami s¹ np. katalogi centralne.

Na potrzeby artyku³u przyjêto, ¿e zawartoœci¹ wie-
dzy jest zbiór (ogó³) informacji I oraz umiejêtnoœæ ich
wykorzystania, czyli pewien zbiór regu³ R1 operowa-
nia informacj¹ [40, s. 19]. W wypadku jêzyków infor-
macyjno-wyszukiwawczych regu³ami operowania
informacj¹ mog¹ byæ regu³y gramatyczne jêzyka, a w
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dalszej kolejnoœci regu³y tworzenia instrukcji wyszu-
kiwawczych, czyli tekstów w jêzyku informacyjno-wy-
szukiwawczym. Regu³y te s¹ determinowane przez
systemy informatyczne, za pomoc¹ których s¹ prezen-
towane jêzyki informacyjno-wyszukiwawcze. W ni-
niejszej pracy przedstawiono przyk³ady wyszukiwania
wiedzy z wykorzystaniem jezyków hase³ przedmio-
towych Biblioteki Narodowej i KABA w systemach
INNOPAC/MILLENNIUM i Virtua.

Metody wyszukiwania wiedzy

w systemach informacji dokumentacyjnej

W tradycyjnych SID s¹ stosowane dwie metody
wyszukiwania wiedzy, za pomoc¹ tzw. listy prostej oraz
listy inwersyjnej. Lista prosta jest struktur¹ organiza-
cji zbioru tekstów jêzyka […], w których odwzorowa-
na jest wiedza o sytuacjach i zdarzeniach opisanych
w dokumencie [40, s. 99]. S¹ to wykazy opisów doku-
mentów (np. jednostki leksykalne jiw, wyrazy i/lub
zwi¹zki wyrazowe jêzyka naturalnego tworz¹ce has³a
indeksowe), a zbiór opisów zwykle jest uporz¹dkowa-
ny wed³ug jednego z wyró¿nionych atrybutów opisu
dokumentu. Lista inwersyjna jest definiowana jako
struktura organizacji zbioru leksykalnego, w której od-
wzorowana jest organizacja wiedzy semantycznej sys-
temu [40, s. 99]. Opisy obiektów s¹ okreœlone przez
podanie wartoœci cech, za pomoc¹ których opisujemy
obiekty w systemie. Cechy te nosz¹ nazwê atrybutów,
a wartoœci, które mo¿na przyporz¹dkowaæ obiektom
w ramach jednego atrybutu s¹ okreœlane mianem des-
kryptorów [42]. Po³¹czeniem metody list prostych i in-
wersyjnych jest metoda list ³añcuchowych, w której
indeks jest tworzony tak, jak w metodzie list prostych,
a przy ka¿dym deskryptorze jest podany odnoœnik do
nastêpnego jego wyst¹pienia [43].

Metoda list inwersyjnych ró¿ni siê od metody list
³añcuchowych i metody list prostych tym, ¿e listy ³añ-
cuchowe nie s¹ umieszczone w opisach elementów,
ale w osobnych listach i generowane podczas wyszuki-
wania. Listy inwersyjne nie opisuj¹ bezpoœrednio
obiektów, dostêp do informacji nie biegnie od obiektu
do informacji, a odwrotnie – od wartoœci atrybutu do
opisu obiektu, któremu funkcja informacji w³aœnie tê
wartoœæ przypisa³a. S¹ generowane bezpoœrednio.

Przyk³adem zastosowania listy inwersyjnej jest wyszu-
kiwanie za pomoc¹ s³ów kluczowych w bazie danych
AGRO, gdzie wyszukiwanie w systemie CDS/ISI odby-
wa siê przy u¿yciu pliku inwersyjnego [34].

World Wide Web (WWW) umo¿liwia zmianê idei
dostêpu do baz danych. Hypertext Markup Language
pozwala na jednoczesne wyœwietlanie informacji
z ró¿nych Ÿróde³, takich jak strony statyczne, wyniki
zapytania z bazy danych lub strony generowane dyna-
micznie. W 1998 roku Alberto O. Mendelzon i Tova
Milo zaproponowali, aby WWW uznaæ za bazê danych
[27]. Wspó³czeœnie u¿ywa siê ró¿nych technik do na-
wigacji, pocz¹wszy od prostych list linków HTML do
skomplikowanych apletów. W zakresie us³ug medycz-
nych, UMLS (ang. Unified Medical Language System)
pokazuje, jak dobrze zdefiniowany tezaurus mo¿e us-
prawniæ nawigacjê. Z analizy bazy danych wynika, ¿e
UMLS (Metathesaurus) jest obecnie realizowany ze
wsparciem dodatkowej nawigacji na podstawie sieci
semantycznej – UMLS (Semantic Network) [46]1. Za-
wiera informacje na temat relacji miêdzy pojêciami,
umo¿liwia ³atwiejsz¹ nawigacjê w sieci pojêæ i wyszu-
kanie plików multimedialnych zapisanych na stro-
nach WWW [18].

Analiza wybranych miêdzynarodowych i wielo-
dziedzinowych sieci baz danych, takich jak: VINITI
(Wszechrosyjski Oœrodek Informacji Naukowo-Tech-
nicznej), RAN (Rosyjska Akademia Nauk), STN
(Scientific and Technical Information Network), sieæ
online CSA (Cambridge Scientific Abstracts) oraz us-
³ug informacyjnych wydawców – Elseviera (platforma
Science Direct, SCOPUS) i EBSCO – wskazuje, ¿e pre-
zentacja s³ownictwa w logicznym lub semantycznym
uk³adzie i przeszukiwanie tezaurusów, s¹ istotne dla
przygotowania aktualnego stanu badañ. Oferowane
punkty dostêpu do treœci pozwalaj¹ na wyszukiwania
dokumentów [24], a wielodziedzinowe i wielotema-
tyczne, rozproszone zasoby informacyjne s¹ Ÿród³em
badañ biblio- i naukometrycznych. Analiza statystycz-
na dynamiki rozproszenia opublikowanych i wyszuki-
wanych dokumentów umo¿liwia okreœlenie stanu
wiedzy i œwiatowego zainteresowania danym tematem,
pozwala zdefiniowaæ kierunki rozwoju nauki, tj.
wzrost lub zmniejszanie siê liczby prac poœwieconych
danej tematyce. Badania nad dynamik¹ strumieni do-
kumentów w wielotematycznych bazach danych umo-
¿liwiaj¹ ustalenie w jakich dziedzinach wiedzy naj-
czêœciej podejmuje siê dany temat, pod jakimi aspek-
tami rozpatrywane jest dane zjawisko, jakie s¹ priory-
tety badawcze danych krajów i uniwersytetów, jaki jest
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1 Do zadañ UMLS nale¿y integracja i dystrybucja kluczowych terminologii,
klasyfikacji i kodowania oraz zwi¹zanych z nimi œrodków na wspieranie
tworzenia bardziej skutecznych i interoperacyjnych systemów informacji
biomedycznych i us³ug, w tym elektronicznych kart zdrowia.



preferowany w danym œrodowisku naukowym jêzyk
publikacji itp. [14].

Wykorzystanie s³owników hase³ i s³ów kluczowych
jest przedmiotem uwagi archiwistów zajmuj¹cych siê
indeksowaniem w Wielkiej Brytanii. Najnowsze bada-
nia dotycz¹ stosowania tematów, s³ów kluczowych
i s³owników kontrolowanych w repozytoriach tego kra-
ju. Kwestie sporne obejmuj¹: wyszukiwanie przez do-
wolne s³owa w porównaniu z wyszukiwaniem za po-
moc¹ kontrolowanego s³ownika, mocne i s³abe strony
ró¿nych s³owników, brak odpowiednich s³owników,
korzystanie z wielu s³owników, konwersje retrospek-
tywne, spójnoœæ indeksowania w repozytoriach oraz
w ca³ej sieci [16].

Przyk³adem s³ownika kontrolowanego jest Control-
led Vocabulary Keyword Catalog (CVKC). S³ownik jest
przeznaczony dla u¿ytkowników, którzy chc¹ u¿ywaæ
s³ów kluczowych, jako narzêdzi do adnotacji metada-
nych. Wersja 3.0 zawiera oko³o 11.000 s³ów kluczo-
wych, zorganizowanych w hierarchiczn¹ strukturê ka-
tegorii, z wyodrêbnieniem synonimów. Jak zapewniaj¹
autorzy s³ownika, korzystanie z CVKC gwarantuje
spójnoœæ w zakresie doboru i pisowni specyficznych
terminów, s³ów kluczowych oraz pomaga odszukaæ
keyworder do odpowiednich synonimów [9]. Uzu-
pe³nieniem jest forum dyskusyjne, skierowane do gru-
py osób zainteresowanych korzystaniem z kontrolowa-
nego s³ownictwa, hierarchii, s³owników i systemów
klasyfikacyjnych u¿ywanych w bazach danych, szcze-
gólnie gromadz¹cych metadane (obrazy, zdjêcia). Po-
dejmowane s¹ takie tematy jak, wykorzystanie meta-
danych, standard IPTC, format zapisu danych: Dublin
Core, XML, Adobe Photoshop i XMP.

Wiêkszoœæ metod stosowanych w Systemach Orga-
nizacji Wiedzy (SOW) polega na wykorzystywaniu jej
do porz¹dkowania pojêæ i relacji miêdzy nimi. Dwie
fundamentalne, klasyczne relacje semantyczne, to re-
lacje: paradygmatyczne – powi¹zane œciœle z pojêciami
i stosowane w odniesieniu do s³owników kontrolowa-
nych, oraz syntagmatyczne – wyra¿ane w postaci sieci
powi¹zañ miêdzy poszczególnymi elementami okreœ-
lonego poziomu jêzyka. Obecnie stosowane s¹:
a) relacje ekwiwalencji (synonimy i quasi synonimy –

kontrola nad nimi jest niezmiernie istotna by umo-
¿liwiæ spójne i konsekwentne wykorzystanie dane-
go s³ownika i u³atwiæ wyszukiwanie informacji);

b) hierarchiczne (metonimia, hyponimia);
c) skojarzeniowe.
Do najnowszych form indeksowania i reprezentacji
wiedzy, nale¿¹ ontologie i folksonomie. Zdaniem nie-

których autorów, zró¿nicowane powi¹zania miêdzy
jednostkami informacji, daj¹ce siê wyraŸnie sformali-
zowaæ w ontologiach lub ukryte w folksonomiach, to
kluczowy czynnik na drodze do semantycznej sieci 3.0
[15]. W badaniu SOW wykorzystywane s¹ dwie uzu-
pe³niaj¹ce siê metody: gromadzenie i klasyfikacja ist-
niej¹cych relacji stosowanych w ontologiach oraz
empiryczna analiza tagów tworzonych przez u¿ytkow-
ników w folksonomiach. Ta ostatnia daje mo¿liwoœæ
dobrego poznania realnie wykorzystywanego jêzyka
i sposobu ³¹czenia pojêæ, a okreœlenie wytycznych
dotycz¹cych in¿ynierii ontologii i tagów pozwala na
bardziej precyzyjne i odpowiednie odwzorowywanie
wiedzy [33].

Trwaj¹ prace nad przygotowaniem systemu, który
umo¿liwi³by sprawn¹ nawigacjê i prowadzenie poszu-
kiwañ tematycznych w rozproszonych zbiorach doku-
mentów o ró¿nej strukturze i jednoczeœnie gwaranto-
wa³ autonomiê lokalnych systemów katalogowania.
Dokumenty s¹ prezentowane w jêzyku naturalnym,
charakteryzuj¹cym siê nieprecyzyjn¹ semantyk¹ lub
w postaci HTML. Rozwijana jest koncepcja znanego
od 1995 r. tzw. pierœcienia webowego (ang. web ring),
umo¿liwiaj¹cego powi¹zania miêdzy witrynami i prze-
gl¹dania ca³ej listy lub wybranych witryn, wzbogaco-
nego o funkcje jednoczesnego przeszukiwania lokal-
nych archiwów usytuowanych na ró¿nych serwerach.
Proponowana jest procedura nawi¹zuj¹ca do teorii
systemu multibazowego (MDBS, ang. Multidatabase
System). W wyniku syntezy schematów baz lokalnych
powstaje nowy model, umo¿liwiaj¹cy przypisanie ka¿-
dej bazie nowego uniwersalnego schematu (CDM, ang.
Conceptual Data Model), wyra¿aj¹cego zarówno jej
strukturê, jak i zawartoœæ dokumentów. Coraz czêœciej
jêzykiem wyszukiwania, opisu i organizacji zawartoœci
dokumentów, jest XML, a powi¹zanie systemów kom-
puterowych zapewnia protokó³ Z39.50 z funkcj¹ Ex-
plain, zawieraj¹c¹ wykaz wszystkich baz wraz z ich
charakterystyk¹. Mo¿liwoœæ dostêpu do Ÿróde³, które
zmieni³y adresy zapewnia sta³y, jednolity lokalizator
zasobów PURL (ang. Persistent Uniform Resource
Locator) [19].

Metody usuwania niejednoznacznoœci semantycz-
nej maj¹ szczególne znaczenie w praktyce rzeczowego
opracowaniu dokumentów i ich wyszukiwania. Istotn¹
kwesti¹ jest usuniêcie wieloznacznoœci przy automa-
tycznym przek³adzie tekstów. Metody tradycyjne –
precyzuj¹ znaczenie s³ów przy pomocy ich definicji i
kontekstu (z wykorzystaniem encyklopedii, s³owni-
ków, leksykonów). Przedmiotem aktualnych badañ s¹
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powi¹zania semantyczne s³ów z definicji terminów
i s³ów z ich najczêstszych kontekstów. Niektórzy bada-
cze analizuj¹ liczne przyk³ady, tworz¹c skomplikowa-
ne mapy zale¿noœci semantycznych, maj¹ce s³u¿yæ
precyzowaniu jednoznacznoœci terminu. Jednoznacz-
noœæ osi¹ga siê przez zestawienie kontekstów s³ów, np.
Canadian Hansard zawiera blok o objêtoœci 500 MB
sprawozdañ z posiedzeñ parlamentu zapisanych w jê-
zyku angielskim i francuskim, co pozwala na automa-
tyczny dobór s³ów i zwrotów na podstawie analizy wie-
lu kontekstów ich wystêpowania [6]. Opublikowany
pod koniec XX wieku tezaurus World Net (zawieraj¹cy
ok. 90 tysiêcy terminów) ³¹czy wyrazy bliskoznaczne.
W tezaurusie uwidoczniono powi¹zania typu
czêœæ-ca³oœæ, ca³oœæ-czêœæ, antonimy oraz kategorie
gramatyczne. Wykazanie wzajemnych powi¹zañ se-
mantycznych w grupie takich wyrazów pomaga ustaliæ
znaczenie s³owa [51]. Mimo wielu badañ, interesu-
j¹cych rozwi¹zañ i ró¿norodnych metod precyzowania
znaczeñ terminów w sieciach komputerowych, rezul-
taty nie s¹ zadowalaj¹ce. Wysoki stopieñ jednoznacz-
noœci osi¹gniêto dla stosunkowo ograniczonego zakre-
su s³ów, tekstów, dziedzin [25].

Klasyczne metody wyszukiwania informacji, u¿ywa-
ne w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych,
czêsto nie daj¹ zadowalaj¹cych wyników wyszukiwania
w WWW. U¿ytkownik chce jak najproœciej zdefiniowaæ
zakres poszukiwanych informacji i otrzymaæ precyzyjn¹
odpowiedŸ w postaci kolekcji obiektów (dokumentów).
Najczêœciej nie jest ekspertem w dziedzinie, w której po-
szukuje odpowiedzi, nie zna terminologii i trudno jest
mu sformu³owaæ swoje zapytanie w jêzyku zrozumia³ym
przez wyszukiwarkê. Przyk³adem zmieniaj¹cego siê jê-
zyka wyszukiwania informacji jest slang internetowy
(ang. nu sapek, chatword, net speak), specyficzny rodzaj
jêzyka angielskiego z w³asn¹ leksyk¹, sk³adni¹, grama-
tyk¹ i umownymi zestawami liter odpowiadaj¹cymi
poszczególnym wyrazom i zdaniom. U¿ytkownik pos³u-
guj¹cy siê tym jêzykiem wie, ¿e np. skrót SYS nale¿y od-
czytywaæ jako see you soon (do zobaczenia wkrótce),
LOL – laughing out loud (œmiejê siê na g³os), cyfrê 2 u¿y-
wa siê zamiast wyrazu to, a liczbê l8 – zamiast wyrazu
late [21]. Przewiduje siê, ¿e w przysz³oœci ten sposób za-
mieniania s³ów, fraz i zdañ przez litery i symbole bêdzie
coraz czêœciej pojawia³ siê w pytaniach i zamówieniach
kierowanych do bibliotek za poœrednictwem SMS (ang.
Short Message Service), komunikatorów internetowych
(IM, ang. Instant Messenger), poczty elektronicznej,
a tak¿e w tekstach zamieszczanych w bazach danych
[32]2.

Wykorzystanie regu³ gramatycznych jêzyka

w wyszukiwaniu wiedzy

Model organizacji wiedzy o treœci dokumentów i py-
tañ odwo³uj¹cych siê do ich struktur gramatycznych
ogranicza b³êdn¹ koordynacjê oraz generowanie zwi¹z-
ków wyrazowych o niskiej reprezentatywnoœci dla treœci
dokumentu. Regu³y gramatyczne [7], [8]3 u¿ywane do
wyszukiwania w systemach informacji dokumentacyjnej
umo¿liwiaj¹ identyfikacjê zwi¹zków sytuacyjnych za-
chodz¹cych miêdzy desygnatami wyra¿eñ, a nastêpnie
generowanie list fraz kluczowych i reprezentacji tekstu
w postaci formu³ boole’owskich, w których po³¹czenia
operatorami logicznymi i kontekstowymi s¹ mo¿liwe bez
udzia³u u¿ytkownika [40, s. 241 i n.]. Poni¿ej przedsta-
wiono przyk³ady ich wykorzystania.

System Geralda Saltona [50]4

Eksperymentalny system automatycznego indek-
sowania frazowego, opracowany przez Geralda Salto-
na, ilustruje wykorzystanie analizy syntaktycznej do
identyfikacji i generowania reprezentatywnych fraz
kluczowych. System skanuje teksty jêzyka naturalne-
go, generuje znaczniki frazowe ich istotnych elemen-
tów (œródtytu³y, zdania czêœci wprowadzaj¹cej i kon-
kluzywnej) i ekstrahuje z nich frazy nominalne. Frazy
s¹ nastêpnie przekszta³cane w zespó³ fraz kluczowych
tworz¹cych reprezentacje odwzorowanej wiedzy,
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2 Wed³ug badañ przeprowadzonych w paŸdzierniku 2010 r. przez „Library
Journal”, 44% amerykañskich bibliotek akademickich i 34% amerykañ-
skich bibliotek publicznych oferuje us³ugi za poœrednictwem telefonii
komórkowej.
3 W 1959 roku Noam Chomsky poda³ pe³n¹ klasyfikacjê jêzyków formal-
nych ze wzglêdu na gramatyki, które generuj¹ te jêzyki. W hierarchii
Chomsky’ego wystêpuj¹ gramatyki typu 0, 1, 2 i 3. Najogólniejsze s¹ gra-
matyki typu 0, a najbardziej ograniczone gramatyki typu 3. Gramatyki typu
0 – to gramatyki frazowe.
4 Gerard Salton (1927-1995, znany równie¿ jako Gerry Salton), profesor
informatyki na Uniwersytecie Cornell. jeden z czo³owych badaczy zajmu-
j¹cych siê problemami wyszukiwana informacji z wykorzystaniem kompu-
terów. Wraz z zespo³em opracowa³ system wyszukiwania informacji
SMART (ang. System for the Mechanical Analysis and Retrieval of Text),
wspó³pracowa³ z amerykañskim programist¹ komputerowym – Michaelem
E. Lesk’em. Najwa¿niejsze publikacje: Automatic information organization
and retrieval. New York 1968; A theory of indexing. Philadelphia, 1975;
Michael J. McGill: Introduction to modern information retrieval. New
York, 1983; A. Wong, C.S. Yang: A vector space model for automatic inde-
xing. “Communications of the ACM” 1975, vol. 18, nr 11, p. 613–620.



wykorzystywane w wyszukiwaniu w dokumentacyj-
nych bazach danych. Znaczniki frazowe tytu³ów, zdañ
abstraktów i pytañ u¿ytkowników generowane s¹
przez systemy analizy syntaktycznej (ang. parsery).
Schemat systemu wykorzystuj¹cego automatyczn¹
analizê sk³adni zdania przedstawiono poni¿ej.

System generuje du¿¹ liczbê fraz dla danego frag-
mentu tekstu. W punkcie 4 w Tabeli 1 wymieniono

wszystkie frazy utworzone dla streszczenia dokumen-
tu zawartego w punkcie 2. W pe³ni automatyczny sys-
tem indeksowania stosuje dodatkowe kryteria, co pro-
wadzi do wyboru niektórych z proponowanych fraz
i odrzucenia innych. Ka¿demu wyra¿eniu s¹ przypisy-
wane wagi: czêstotliwoœæ wystêpowania frazy w da-
nym dokumencie (tf), liczba dokumentów (lub czêœci
dokumentów) w których wystêpuje dana fraza (df).
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Tabela 1. Elementy systemu automatycznego indeksowania frazowego

L.p. Elementy systemu Przyk³ady

1.
Typowa indeksacja
treœci ksi¹¿ki

Game tree, 259-270

Garbage collection, 169-178

Go to statement, 11

Graphs, 282-334

activity networks, 310-324

adjacency matrix, 287-288

adjacency lists, 288-290

adjacency multi lists, 290-292

bipartite, 329

bridge, 334

definitions, 283-287

…

2. Abstrakt ksi¹¿ki

Document 659
.T
A Highly Associative Document Retrieval System
.W

This paper describes a document retrieval system implemented with a subset of the medical literature. With the
exception of the development of a negative dictionary, all system operations are completely automatic.
Introduced are methods for computation of term-term association factors, indexing, assignment of term-document
relevance values, and computations for recall and relevance. High weights are provided for low-frequency terms, and
retrieval is performed directly from highly connected term-document files without elaboration. Recall and relevance
are based on quantitative internal system computations, and results are compared with user evaluations.

3.

Typowe wyjœcie
z programu analizy
syntaktycznej dla
jednego zdania

DECL PP PREPOSITION “with”

DET ADJECTIVE* “the”

NOUN* “exception”

PP PREPOSITION “of”

DET ADJECTIVE* “the”

NOUN* “development”

PP PREPOSITION “of”

DET ADJECTIVE* “a”

AJP ADJECTIVE* “negative”

NOUN* “dictionary”

PUNC “,”

NP QUANT ADJECTIVE* “all”

NP NOUN* “system”

NOUN* “operations”

VERB* “are”

AJP AVP ADVERB* “completely”

ADJECTIVE* “automatic”

PUNC “.”

4.

Frazy generowane
dla dokumentu
(T – tytu³,
2 – czêstotliwoœæ
wystêpowania,
* – wybrane rêcznie)

assignment computation

association assignment

association computations

association factors

association indexing

associative retrieval (T)*

associative system (T)

computations computation

computation methods

connected file

development exception

dictionary development

document retrieval (T,2)*

document retrieval system (2)

document system (T,2)

elaboration files

factors computation

indexing computation

internal computation

literature subset

low-frequency terms medical
literature

negative dictionary

quantitative computations

recall computations*

relevance values*

retrieval system (T)

subset implemented

system computations

system implemented

system operations

term-document files

term-document relevance

term-document relevance values

term-document values *

term-term-assingment

term-term association *

term-term association factors

term-term computation

term-term factors

term-term indexing

user evaluation *

values assignment



Najlepsze dla celów wyszukiwania frazy, charaktery-
zuj¹ siê wysok¹ czêstotliwoœci¹ (tf) i nisk¹ czêstotli-
woœci¹ (df). Takie konstrukcje odró¿niaj¹ dokumenty
lub czêœci dokumentu, do których s¹ przypisane, od
pozosta³ej kolekcji. Tzw. miara oceny wa¿noœci frazy
(ang. term frequency – inverse dokument frequency) (tf
x idf) jest obliczana przez pomno¿enie czêstotliwoœci
(tf) przez odwrotnoœæ czêstotliwoœci (idf) [37].

Badania nad automatycznym streszczaniem teks-
tów (ang. automatic text summarization), wykorzystu-
j¹ce automatyczn¹ selekcjê zdañ do tworzenia skró-
tów dokumentów w jêzyku angielskim, zapocz¹tkowa-
no ju¿ w latach piêædziesi¹tych minionego wieku. Ba-
dania nad adaptacj¹ wybranych metod automatycznej
selekcji zdañ wykaza³y, ¿e ogólnie znane metody mog¹

byæ stosowane równie¿ dla jêzyka polskiego [13]. Po-
tencjalne zastosowania automatycznego generowania
streszczeñ to wyszukiwanie i agregacja informacji, au-
tomatyczne katalogowanie dokumentów na podstawie
ich krótkich streszczeñ. Metody te mog¹ znacznie
obni¿yæ koszt dostêpu do poszukiwanej informacji,
a tak¿e skróciæ czas potrzebny na odrzucenie tekstów
nie relewantnych.

System automatycznego indeksowania
frazowego w OCLC

Serwis o zasiêgu œwiatowym Online Computer Lib-
rary Center (OCLC) [30], powsta³ w 1967 r. i pocz¹t-
kowo skupia³ 54 biblioteki akademickie stanu Ohio.
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5.

Automatycznie
indeksowane
wyra¿enia
dla dokumentu

Frazy (ang. term phrases):
document retrieval system term-term assocaition factor term-term relevance values

Frazy z czêstotliwoœci¹ wystêpowania wiêksz¹ ni¿ 1:

fraza
czêstotliwoœæ wystêpowania frazy
w dokumencie (tf)

liczba dokumentów zawieraj¹cych
dan¹ frazê (df)

retrieval system

*document system

term-term computation

term-document

term-term factors

*term-term indexing

*document retrieval

*term-term association

*term-term assignment

2

2

2

2

2

2

2

2

2

125

25

1

1

1

5

28

2

2

Frazy znormalizowane (tf x idf) z uporz¹dkowan¹ wag¹ (df > 1)

fraza waga

term-term assignment

term-term association

term-term indexing

document system

document retrieval

indexing computation

association factors

associative system

low frequency terms

associative retrieval

literature subset

term-document files

.2128

.2128

.1832

.1313

.1276

.1064

.1064

.1064

.1064

.1064

.1064

.1064

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: G. Salton: Syntactic approaches to automatic book indexing. In: Proceeding ACL ‘88 Proceedings of the 26th
annual meeting on Association for Computational Linguistics. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics, cop.1988, p. 204-210



Obecnie jest to najwiêksza na œwiecie baza danych
bibliotecznych (25.900 bibliotek, archiwów i muzeów
z 170 krajów) udostêpniana w USA, Australii i Euro-
pie. OCLC oferuje bibliotekom najwiêksze œwiatowe
Ÿród³o rekordów (WorldCat – zawiera ponad 200
milionów rekordów bibliograficznych z ponad
1.600.000.000 bibliotek [32]), wspólny katalog (ILL)
i dostêp do wielu baz danych, z których wiêkszoœæ
obs³uguje interfejs FirstSearch [17].

W lipcu 2000 r. OCLC uruchomi³o us³ugi o nazwie
CORC (ang. Cooperative Online Resource Catalog).
Jest to system wykorzystuj¹cy zestaw baz danych i na-
rzêdzi do katalogowania. S¹ to: a) Resource Catalog –
katalog zasobów elektronicznych w formacie MARC i
Dublin Core, b) WorldCat – baza danych OCLC razem
z wyszukiwark¹, c) Pathfinder – spis bibliograficzny,
pomagaj¹cy u¿ytkownikom znaleŸæ dokumenty na te-
mat wybranego zagadnienia i umo¿liwiaj¹cy tworzenie
elektronicznych zestawieñ bibliograficznych, d) Au-
thority File – kartoteka hase³ wzorcowych – hiper-
³¹cze, automatycznie aktualizowane. System CORC
automatycznie proponuje symbole DDC (ang. Dewey
Decimal Classification) [48], s³owa kluczowe i prowa-
dzi kontrolê hase³ wzorcowych. Biblioteka uczestni-
cz¹ca w procesie katalogowania mo¿e przenosiæ re-

kordy CORC do swego lokalnego katalogu, zarówno w
formatach MARC, jak i Dublin Core.

W 2002 r., us³ugi CORC zosta³y w³¹czone do
nowych, zintegrowanych us³ug katalogowania, OCLC
Connexion. Prowadzone s¹ prace nad opracowaniem
standardu URI DDC (ang. Uniform Resource Identifier
DDC) [28], umo¿liwiaj¹cego ³atw¹ identyfikacjê sym-
boli DDC w œrodowisku rozproszonym. Testowane s¹
metody tworzenia reprezentacji wiedzy z u¿yciem
identyfikatorów DDC w systemie SKOS (ang. Simple
Knowledge Organization System) [38], który zapewnia
standardowy sposób reprezentowania systemu organi-
zacji wiedzy za pomoc¹ RDF (ang. Resource Descrip-
tion Framework). Identyfikatory s¹ niezale¿ne od u¿y-
wanego jêzyka, terminologii w tym jêzyku oraz seman-
tycznych relacji, co pozwala na ich wykorzystanie
w tworzeniu metadanych. Schemat projektu serwisu
terminologicznego przedstawiono poni¿ej.

Obecnie serwis terminologii (WorldCat Terminology
Services) oferuje dostêp do nastêpuj¹cych s³owników:
— ACP – Library of Congress AC subject headings

(for children’s materials) (dostêp: http://tspi-
lot.oclc.org/lcshac/),

— FAST – Faceted Application of Subject Termino-
logy (dostêp: http://tspilot.oclc.org/fast/),
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S³ownik X

S³ownik Y

Schemat

transformacji

Wzmocnienie

danych

Dodanie rekordów:
pochodzenia (MARC

040), trwa³ych

identyfikatorów

systemów organizacji

wiedzy (MARC 001,

MARC 003)

Dodanie

opcjonalne:
rekordów

mapowanego

s³ownictwa (MARC

750)

MARC

XML

SKOSZ39.50

Konwersja danych
z formatów

listy s³ów w formacie

PDF i innych

Wstêpna konwersja

danych do

formatów MARC
XML:

rekordów kartotek

wzorcowych,

formaty rekordów

kartotek symboli

klasyfikacji

: Z39.50,

formaty

Rys. 1. Projekt serwisu terminologii w OCLC
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: E. Childress, A. Houghton, D. Vizine-Goetz: OCLC and Vocabulary Identifiers. DC-2005 Vocabularies in Practice
13 September 2005, Madrid, Spain [online]. [Dostêp: 25 sierpnia 2011]. Tryb dostêpu: http://www.ukoln.ac.uk/terminology/events/NKOSatDCMI05.html



— GSAFD – Guidelines on subject access to indivi-
dual works of fiction, drama, etc. (dostêp: http://
tspilot.oclc.org/gsafd/),

— LCSH – Library of Congress subject headings (dos-
têp: http://tspilot.oclc.org/lcsh/),

— MeSH – Medical Subject Headings (dostêp: http://
tspilot.oclc.org/mesh/),

— TGM1 – Thesaurus for graphic materials: Subject
Terms (dostêp: http://tspilot.oclc.org/lctgm/),

— TGM2 – Thesaurus for graphic materials: Genre &
physical characteristic terms (dostêp: http://tspi-
lot.oclc.org/gmgpc/) [54].

Badania automatycznej klasyfikacji obejmuj¹ fasety-
zacjê s³ownictwa (FAST, ang. Faceted Application of
Subject Terminology), kartoteki wzorcowe (m.in. pro-
jekt VIAF, ang. The Virtual International Authority
File), narzêdzia internetowe (np. LAF, ang. Linked Au-
thority File) [5]. Badania te dotycz¹ konwersji i nor-
malizacji s³owników i wartoœci do nich dodanych, a
tak¿e udostêpniania s³owników w œrodowisku us³ug
sieciowych. Dla ³atwiejszego, ponownego wykorzysta-
nia danych DDC dla celów niekomercyjnych, testowa-
na jest licencja Creative Commons [10].

System Douglas’a Lenata5

EURISKO – program komputerowy opracowany
przez D. Lenata umo¿liwia stosowanie regu³ heurys-
tycznych do wykonywania ró¿nych zadañ, w tym do
tworzenia nowych regu³ heurystycznych. System jest
przeznaczony do poszukiwania nowych obszarów wie-
dzy. Wykorzystuje mechanizmy heurystyczne – frag-
menty wiedzy, które sugeruj¹ dzia³ania wiarygodne
lub ma³o prawdopodobne, aby unikn¹æ tych ostatnich
w rzeczywistoœci. U¿ywa heurystyki, aby zasugerowaæ
tematy badawcze, a dalsze, nowe heurystyki, sugeruj¹,

jakie podejœcie wybraæ i jak oceniæ wyniki. Inne heu-
rystyki umo¿liwiaj¹ szukanie wzorców w wynikach
wyszukiwania, proponuj¹ nowe heurystyki i oceny
wartoœci nowych i starych heurystyk [12].

System D. Lenata by³ modyfikacj¹ i rozszerzeniem
wczeœniejszego systemu o nazwie AM, który bada³
dziedzinê liczb elementarnych. Uproszczony model
powstawania teorii w systemie EURISKO przedsta-
wiono poni¿ej.

System wykorzystuje reprezentacje struktur gra-
matycznych. Odwzorowana w systemie wiedza syn-
taktyczna dotyczy sk³adni jêzyka wyszukiwania i wy-
korzystywana jest do kontroli syntaktycznej popraw-
noœci budowy boole’owskich formu³ wyszukiwaw-
czych. System steruje strategi¹ wyszukiwania, modyfi-
kuje j¹ i wykorzystuje w niej formu³y boole’owskie na
podstawie sukcesywnych wyników wyszukiwania.
W strukturze organizacji wiedzy odwzorowanej w tym
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5 Douglas B. Lenat (ur. 1950) profesor informatyki na Carnegie-Mellon
University i Stanford University, specjalista w dziedzinie sztucznej inteli-
gencji, zw³aszcza uczenia maszynowego, reprezentacji wiedzy, in¿ynierii
ontologii. W 1984 r. zapocz¹tkowa³ projekt z dziedziny sztucznej inteligen-
cji (AI), maj¹cy na celu utworzenie kompletnej bazy wiedzy – ® CYC. Pre-
zes korporacji Cycorp, oferuj¹cej nowe technologie semantyczne. Autor
licznych publikacji, do których nale¿¹: Knowledge Based Systems in Artifi-
cial Intelligence (New York: McGraw-Hill International Book Co, 1982),
Building Expert Systems (Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co, 1983),
Knowledge Representation (Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co,
1988), Based Systems Building large knowledge-based systems: represen-
tation and inference in the Cyc project (Reading, Mass: Addison-Wesley
Pub. Co, 1989).

Tabela 2. Model tworzenia teorii w systemie EURISKO

Element Opis

Krok 1

Bior¹c pod uwagê nowe (nie do koñca
zbadane) definicje, obiekty, operacje, zasady,
itp., nale¿y zgromadziæ dane empiryczne
o nich, znaleŸæ przyk³ady ich stosowania.

Krok 2
Spróbowaæ dostrzec w danych pewne
prawid³owoœci, wzory oraz wyj¹tki od
ogólnych zasad.

Krok 3
Na podstawie obserwacji tworzyæ nowe
hipotezy i modyfikowaæ stare. Przeprowadziæ
praktyczne eksperymenty, testowania hipotez.

Krok 4

Rozwijaæ przypuszczenia, równoczeœnie
wybieraj¹c definicje najbardziej przydatne.
Powtarzaæ proces od Kroku 1 dla nowych
definicji.

Krok 5

Powtarzaj¹c czynnoœci (Krok 1-4) od czasu
do czasu sformu³owaæ nowe, szczególne
heurystyki, wynikaj¹ce z kompilacji wyników
uczenia siê.

Krok 6

Wprowadziæ niezbêdne zmiany
w reprezentacji wiedzy danej dziedziny
(np. nowe gniazdo terminów; ze wzglêdu na
ograniczenia programu, zmiany te powinny
byæ rzadko wprowadzane).

Krok 7
Zebraæ i uporz¹dkowaæ nieformalne zasady
i heurystyki od najbardziej wiarygodnych
do najbardziej nieprawdopodobnych z nich.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: D.B. Lenat: Theory formation
by heuristic serach. The nature of heuristics II: background and examples.
“Artficial Intelligence” 21 (1983), p. 31-59



systemie s¹ wyodrêbnione dwa modu³y proceduralne:
modu³ generowania i walidacji formu³ boole’owskich
oraz modu³ sterowania procesem wyszukiwania. Wie-
dza modu³u generowania instrukcji reprezentowana
jest przez zespó³ regu³ umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê
kategorii wyra¿eñ wyprowadzonych z pytania u¿yt-
kownika i sformu³owanych w jêzyku naturalnym.
Wstêpna reprezentacja wiedzy o problemie wyszuki-
wawczym w postaci formu³y boole’owskiej jest budo-
wana automatycznie przez wyekstrahowanie z pytania
s³ów kluczowych oraz ustalenie operatorów logicz-
nych i kontekstowych na podstawie dialogu systemu z
u¿ytkownikiem. W sesji dialogowej u¿ytkownik ma za
zadanie ustaliæ po¿¹dany zakres maskowania koñcó-
wek niekontrolowanych form gramatycznych s³ów
kluczowych oraz argumenty przyimków i spójników
u¿ytych w pytaniu. Za pomoc¹ zespo³u regu³ produk-
cji, opisuj¹cych dopuszczalne struktury sk³adniowe
jêzyka wyszukiwania, przeprowadza siê walidacjê wy-
generowanych schematów. System odrzuca schematy,
które nie spe³niaj¹ obowi¹zuj¹cych kryteriów syntak-
tycznych.

EURISKO zosta³ wykorzystany do badania mate-
matyki elementarnej, programowania, ewolucji biolo-
gicznej, gier trójwymiarowych, zintegrowanego pro-
jektowania obwodów, badania wycieków oleju, hyd-
rauliki i heurystyki. W niektórych dziedzinach przy-
czyni³ siê do powstania nowatorskich pomys³ów, w
tym do zaprojektowania urz¹dzeñ elektronicznych w
technologii trójwymiarowych uk³adów scalonych. W
1981 r. prof. D. Lenat, korzystaj¹c z systemu, zwyciê-
¿y³ w grze science fiction RPG (ang. role-playing game).
Futurystyczna gra wojenna Traveller TCS (ang. Tril-
lion Credit Squadron) wymaga³a opracowania zasad
organizacji, projektowania kosztów i ograniczeñ floty
marynarki wojennej. Twórca systemu oceni³ wk³ad
pracy w³asnej na 60%, a ok. 40% wyników przypisa³
systemowi EURISKO [12]. Istotnym elementem by³o
to, ¿e ani projektant ani program komputerowy nie
móg³ wygraæ sam. Cz³owiek i system, wykorzystuj¹c
zasady gry Traveller TCS w niekonwencjonalny spo-
sób, wspólnie zaprojektowali flotê okrêtów wojennych,
która by³a znacznie lepsza od flot zaprojektowanych
przez innych uczestników gry. Dzia³anie systemu EU-
RISKO i innych programów AI potwierdzi³o, ¿e zasto-
sowanie komputerów nie musi byæ ograniczone do
nudnej, monotonnej pracy. Jeœli zapewni siê im odpo-
wiedni rodzaj oprogramowania, mog¹ one badaæ ogra-
niczenia i mo¿liwoœci obiektów, projektowaæ nowe
idee, które czêsto zaskakuj¹ ich twórców. EURISKO

wskaza³ drogê do partnerstwa, w którym system AI i
ekspert tworz¹ wiedzê i s¹ kreatywni w procesie pro-
jektowania.

Zapocz¹tkowany w 1984 r. przez D. Lenata projekt
Cyc (ang. EnCYClopedia) ma na celu stworzenie kom-
pletnej bazy wiedzy, tak zwanego zdrowego rozs¹dku.
Baza wiedzy zawiera informacje o opisywanych w niej
obiektach, a jej struktura umo¿liwia automatyczne
przeprowadzenie rozumowania i wyci¹ganie wnios-
ków. Jej sk³adowymi s¹ tzw. sta³e (ang. constants), do
których nale¿¹: elementy indywidualne – koncepty
(np. #$Poland, #$HomerSimpson), kolekcje (np.
#$Tree-ThePlant – jako kolekcja wszystkich drzew),
operatory logiczne (np. #$and, #$implies), kwantyfi-
katory (np. #$forAll), predykaty (np. #$isa, #$genls) i
funkcje (np. #$FruitFn). Wszystkie sta³e s¹ po³¹czone
z innymi sta³ymi przez predykaty i nale¿¹ do tzw.
mikro-teorii, które musz¹ byæ wewnêtrznie nie-
sprzeczne. Ka¿da mikro-teoria jest identyfikowana
przez sta³¹. Obecnie Cyc jest w³asnoœci¹ korporacji
Cycorp [11].

Cyrkop posiada odpowiednie narzêdzia pozwala-
j¹ce przekszta³ciæ teksty formu³owane w jêzyku an-
gielskim, a nastêpnie dodanie do nich formu³ wynika-
j¹cych z bazy wiedzy. T³umaczenie odbywa siê auto-
matyczne, a interwencja cz³owieka jest wymagana tyl-
ko w wyj¹tkowych wypadkach. Na przyk³ad zdjêcie
¿o³nierza trzymaj¹cego pistolet przy³o¿ony do g³owy
kobiety mo¿e byæ zatytu³owane „¿o³nierz przyk³ada
pistolet do g³owy kobiety” oraz uzupe³nione o kilka ta-
gów czasu i miejsca, a nastêpnie pobrane przez zapy-
tanie dla „¿o³nierz” lub „pistolet”. Rozwi¹zanie to,
choæ z pewnoœci¹ wystarczaj¹ce, jest dalekie od idea-
³u. Dobrze, jeœli zdjêcie mo¿e byæ równie¿ pobierane
przez zapytanie: „ktoœ w niebezpieczeñstwie”, „prze-
straszony cz³owiek” lub „¿o³nierz zagra¿a kobiecie”.
Takie rozwi¹zanie jest mo¿liwe dziêki temu, ¿e treœæ
ka¿dego obrazu jest opisana w ontologii Cyc, nastêp-
nie zapisyna w jêzyku CycL i uzupe³niona o formu³y
wynikaj¹ce z bazy wiedzy. Silnik wnioskuj¹cy oraz
modu³ Cyc-NL, sk³adaj¹cy siê z leksykonu, parsera
sk³adni i semantycznego interpretatora, pozwalaj¹ na
automatyczne t³umaczenie. Wyszukiwanie dokumen-
tów z du¿ych bibliotek dokumentów tekstowych opi-
sanych przez krótkie streszczenia (analogicznie do
opisów obrazów), jest prawie identyczne w swej struk-
turze z wyszukiwaniem zdjêæ. W rzeczywistoœci ka¿da
baza danych opisów lub streszczeñ mo¿e obs³ugiwaæ
biblioteki zawaraj¹ce obrazy, dŸwiêki, wideo, teksty
lub inne materia³y [11].
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Wyszukiwanie wiedzy za pomoc¹ jêzyków

o kontrolowanym s³ownictwie

Jêzyki informacyjno-wyszukiwawcze o s³ownic-
twie kontrolowanym i tworzone za ich pomoc¹ zbiory
informacyjno-wyszukiwawcze s¹ jednym z elementów
systemów wyszukiwania informacji [52]. Mimo postê-
pu technicznego nie rozwi¹zano w pe³ni problemu
ustalenia optymalnych metod wyszukiwania. Wyró¿-
nia siê cztery okresy rozwoju metod wyszukiwania in-
formacji. W pierwszym z nich do wyszukiwania stoso-
wano wy³¹czne jêzyki kontrolowane. W drugim, przy-
padaj¹cym na lata 60. i 70. ubieg³ego stulecia stwier-
dzono, ¿e nie ma powa¿niejszych ró¿nic miêdzy rezul-
tatami uzyskiwanymi przy zastosowaniu poszczegól-
nych typów jêzyków kontrolowanych, a efektywnoœæ
wyszukiwania jest zbli¿ona przy zastosowaniu jêzyka
kontrolowanego i naturalnego. Etap trzeci (lata 80.)
charakteryzowa³ siê wykorzystaniem kontrolowanego
jêzyka informacyjnego i jêzyka naturalnego ³¹cznie, co
jest obecnie powszechnie stosowane w wiêkszoœci baz
danych. W czwartym okresie rozwój sieci komputero-
wych umo¿liwi³ zdalny dostêp do ró¿norodnych baz
danych przeznaczonych bezpoœrednio dla u¿ytkowni-
ków, co przyczyni³o siê do rozwoju kontrolowanych
jêzyków informacyjnych. Ich s³owniki (najczêœciej
tezaurusy i s³owniki jêzyków hase³ przedmiotowych)
s¹ stosowane do tworzenia przyjaznych interfejsów,
wspomagaj¹ u¿ytkowników przy tworzeniu instrukcji
wyszukiwawczych w bazach pe³notekstowych. Rozwi-
jaj¹ siê te¿ systemy ekspertowe wykorzystuj¹ce jêzyki
kontrolowane do wspomagania wyszukiwania w ba-
zach wiedzy [36].

Ocena efektywnoœci wyszukiwania z wykorzysta-
niem systemu interaktywnego by³a przedmiotem wie-
lu badañ i eksperymentów. Uniwersalna metoda ASI-
MUT 2, sk³adaj¹ca siê z dwóch programów: tworzenia
s³ownika konkordancyjnego i wyszukiwania informa-
cji w pe³nym tekœcie, jest u¿ywana w dynamicznych,
specjalistycznych systemach, które cechuje nieustan-
ny nap³yw dokumentów z okreœlonej dziedziny [31].
Jednostki leksykalne do instrukcji wyszukiwawczych
mog¹ pochodziæ z ró¿nych Ÿróde³, np. z tezaurusa,
z charakterystyk wyszukiwawczych dokumentów rele-
wantnych lub s¹ to s³owa kluczowe zaproponowane
przez u¿ytkownika. Wyniki badañ, w których stoso-
wano specjalne metody selekcji jednostek leksykal-
nych, przedstawiane w czasie corocznych konferencji
roboczych znanych pod nazw¹ TREC Workshops [45],
nie da³y jednoznacznej odpowiedzi [35]. W dalszym

ci¹gu nie jest mo¿liwa a prori prawid³owa ocena przy-
datnoœci terminów u¿ytych do wyszukiwania. Prowa-
dzone s¹ prace nad technologi¹ pytañ i odpowiedzi
(Q&A, ang. Question Answering), która powstaje w
wyniku integracji technik rozumienia tekstu oraz wy-
szukiwania i ekstrakcji informacji z multimedialnych
zasobów sieciowych [47]. Celem wielojêzycznego pro-
jektu przedmiotowego opracowania i wyszukiwania
(MSAC, ang. Multilingual Subject Access to Catalogues
of National Librares), realizowanego wspólnie przez
biblioteki narodowe Czech, Chorwacji, Litwy, £otwy,
Macedonii, S³owacji i S³owenii, jest utworzenie narzê-
dzi indeksowania, które umo¿liwi¹ równoleg³e, wielo-
jêzyczne i wielotematyczne (wielodziedzinowe) wy-
szukiwanie w katalogach online [23], [2]6.

Katalogi online s¹ przykladem interdyscyplinar-
nych baz danych, zawieraj¹cych niejednorodne s³ow-
nictwo, co w konsekwencji prowadzi do braku przewi-
dywalnoœci i przejrzystoœci w przedstawianiu wyni-
ków wyszukiwania. Wiêkszoœæ systemów OPAC za-
k³ada przede wszystkim wyszukiwanie analityczne,
polegaj¹ce na dok³adnym zdefiniowaniu zapytania i
w³aœciwym okreœleniu terminów wyszukiwawczych.
Badania wykaza³y ¿e, wyszukiwanie w OPAC dawa³o
po¿¹dane rezultaty w wyniku po³¹czenia wyszukiwa-
nia analitycznego i tzw. szybkiego przegl¹dania (ang.
browsing), zak³adaj¹cego okazjonalne znalezienie po-
trzebnych informacji na podstawie danych dostarcza-
nych przez system [41]. W sprawozdaniu z badañ do-
tycz¹cych wyszukiwania na podstawie s³ów kluczo-
wych i operatorów Boole’a w katalogu online bibliote-
ki Uniwersytetu Oklahomy stwierdzono, ¿e u¿ytkow-
nicy najczêœciej (92,5% badanych) wyszukuj¹ infor-
macjê za pomoc¹ s³ów kluczowych. Niestety, czêsto
jest to wyszukiwanie nieudane, a wiêkszoœæ u¿ytkow-
ników nie rozumie dzia³ania systemu. W wyniku ba-
dañ stwierdzono, ¿e tylko 36,1% respondentów wie-
dzia³o, ¿e wyszukiwanie wed³ug s³ów kluczowych
obejmuje wszystkie pola rekordu, ponad po³owa
(52,2%) zdawa³a sobie sobie sprawê, ¿e wyszukiwanie
wed³ug s³ów kluczowych nie ogranicza siê do jednego
pola. Prawid³owych odpowiedzi na pytania o sposób
wyszukiwania przy wykorzystaniu wielowyrazowych
s³ów kluczowych udzieli³o 33,8% u¿ytkowników. Im
wiêcej s³ów kluczowych u¿yto w instrukcji wyszuki-
wawczej tym gorszy by³ wynik wyszukiwania przepro-
wadzonego po jej zastosowaniu [22]. Analiza ponad
50 tys. zapytañ skierowanych do katalogu kampusu
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6 W 2009 r. do projektu MSAC przystapi³a Biblioteka Narodowa.



w Hamburgu, obs³ugiwanym przez system PICA, po-
twierdzi³a, ¿e wiêkszoœæ (49,9%) wyszukañ stanowi¹
wyszukiwania wed³ug s³ów kluczowych. U¿ytkownicy
rzadziej wyszukiwali wed³ug nazw osobowych (22,6%
wyszukiwañ), hase³ przedmiotowych (12,5%), ca³ych
fraz tytu³ów (7,8%), sygnatur. Wiêkszoœæ z nich (80%)
korzysta³a z opcji wyszukiwanie proste. W przypadku
korzystania z opcji wyszukiwanie z³o¿one u¿ytkowni-
cy najczêœciej ³¹czyli s³owa kluczowe [49].

Jêzyki informacyjno-wyszukiwawcze mo¿na roz-
patrywaæ jako systemy z³o¿one ze s³ownika i gramaty-
ki, zredukowanej do poziomu syntaktycznego struktu-
ry jêzyka. Elementarne jednostki leksykalne s¹ odpo-
wiednikami wyrazów w jêzyku naturalnym, a w zale¿-
noœci od sposobu ich ³¹czenia wyró¿niamy typy gra-
matyk jêzyka [44]. Do jêzyków informacyjno-wyszuki-
wawczych z gramatyk¹ pozycyjn¹ nale¿¹: Jêzyk Hase³
Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Jêzyk Hase³
Przedmiotowych KABA. Poni¿ej przedstawiono przy-
k³ady wyszukañ z u¿yciem wymienionych jêzyków
oraz omówiono ich wyniki.

Analiza zapytañ w JHP BN w systemie Innopac
(dostêp: http://alpha.bn.org.pl)

Jêzyki Hase³ Przedmiotowych Biblioteki Narodo-
wej jest jêzykiem informacyjno-wyszukiwawczym o
notacji paranaturalnej. Sk³ada siê z tematów (wyra¿a-
j¹cych najwa¿niejsz¹ cechê dokumentu) i okreœlni-
ków, przy u¿yciu których buduje siê has³a przedmioto-
we zgodnie z regu³ami gramatyki pozycyjnej. Has³a
przedmiotowe s¹ w zautomatyzowanych katalogach
wykorzystywane jako czêœæ logicznej ca³oœci, jak¹ jest
alfabetyczny indeks przedmiotowy (funkcja browsing)
oraz jako wyra¿enia stanowi¹ce bazê leksykograficzn¹
w wyszukiwaniu przez s³owa lub ich kombinacje
(funkcja searching) [24].

Udzia³ jêzyka informacyjno-wyszukiwawczego
w procesie wyszukiwania dokumentów polega na
udostêpnieniu przez system mo¿liwoœci pobierania
przez u¿ytkownika jednostek leksykalnych z jego
s³ownika do konstruowania zapytania informacyjnego.
U¿ytkownik pobiera wybrane jednostki i ³¹czy je za
pomoc¹ przyjêtych w systemie INNOPAC/MILLEN-
NIUM technik wyszukiwawczych. Do najwa¿niejszych
metod i techniki nale¿¹: symbole + i – przed poszuki-
wanymi s³owami, wyszukiwanie ca³ych zdañ lub wy-
ra¿eñ ujêtych w cudzys³ów, wielkie litery, maskowanie
koñcówek za pomoc¹ symboli *, ?, %, operatory Boo-
le’a (AND, OR, NOT, AND NOT), operatory bliskoœci

(np. NEAR), wyszukiwanie wed³ug okreœlonych pól
dokumentu, ograniczanie liczby wyszukanych doku-
mentów.

Wyszukiwanie w systemie INNOPAC/MILLEN-
NIUM jest realizowane jako wyszukiwanie proste
i z³o¿one. Wyszukiwanie proste wedlug has³a przed-
miotowego polega na wpisaniu has³a lub dowolnej jego
czêœci i wybraniu klawisza Enter lub okienka Szukaj.
W zak³adce Pomoc s¹ dostêpne wskazówki na temat
wyszukiwania, dotycz¹ce m.in. u¿ycia operatorow,
zastêpowania znaków, wyszukiwania s³ów w pobli¿u,
skrótów nazw pól, grupowania wyników. Wyszukiwa-
nie z³o¿one umo¿liwia po³¹czenie kilku hase³ przed-
miotowych za pomoc¹ operatorów AND, OR, AND
NOT oraz wybranych hase³ przedmiotowych z typem
materia³u (jakikolwiek, dokument piœmienniczy, druk
muzyczny, rêkopis muzyczny, dokument kartograficz-
ny, rêkopis kartograficzny, dokument wizualny, nie-
muzyczny dokument dŸwiêkowy, dokument dŸwiêko-
wy muzyczny, dokument ikonograficzny, dokument
elektroniczny, ró¿ne noœniki, zbiór mieszany, obiekt
trójwymiarowy, rêkopis), jêzykiem (jakikolwiek, bia³o-
ruski, bu³garski, czeski, angielski, francuski, niemiec-
ki, grecki, hebrajski, wêgierski, w³oski, ³acina, litew-
ski, polski, rosyjski, s³owacki, hiszpañski, ukrañski,
jidysz7), rokiem (po i przed) i wydawc¹. Otrzymane
wyniki wyszukañ mo¿na sortowaæ wed³ug trafnoœci
(bardzo wysoka, wysoka, œrednia, niska, bardzo nis-
ka), daty lub tytu³u.

Dzialanie systemu przedstawiono na podstawie
wyszukiwania dokumentów na temat wizualizacji,
czyli graficznych metod tworzenia, analizy i przekazy-
wania informacji [50]. Po wpisaniu terminu wizuali-
zacja w kartotece wzorcowych hase³ przedmiotowych
Biblioteki Narodowej (SJHP BN) [3] otrzymano arty-
ku³ przedmiotowy o nastêpuj¹cej strukturze:

temat/okr. Wizualizacja (psychol.)
NU Techniki wizualizacji
TK Medytacja
TK Metoda Silvy
TK Wyobra¿enia
Uwagi s

W wyniku wyszukiwania w g³ównym katalogu
komputerowym Biblioteki Narodowej [20] wed³ug
has³a przedmiotowego wizualizacja znaleziono 47 do-
kumentów pogrupowanych wed³ug hase³: Wizualiza-
cja (psychol.) — 3 Zbli¿onych Has³o Przedmiotowe
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7 Jêzyki wymieniono w kolejnoœci podanej na stronie katalogu Biblioteki
Narodowej w polu Jêzyk.



(3 dokumenty), Wizualizacja (psychol.) (41 doku-
mentów) oraz Wizualizacja (psychol.) – stosowanie (3
dokumenty). Po wybraniu pierwszego has³a przed-
miotowego system wyœwietli³ trzy odsy³acze: — Zob.
te¿ Medytacja, — Zob. te¿ Metoda Silvy, — Zob. te¿
Wyobra¿enia. Ka¿dy z odsy³aczy umo¿liwia³ przejœcie
do kolejnych, powi¹zanych hase³ przedmiotowych, np.
— Zob. te¿ Medytacja odsy³a³ do 26 hase³ powi¹za-
nych z 578 dokumentami, a odsy³acze — Zob. te¿ Me-
toda Silvy i — Zob. te¿ Wyobra¿enia – do 5 hase³ po-
wi¹zanych z 24 dokumentami. Dla porównania – wy-
nik wyszukiwania przez S³owo z opisu to 74 doku-
menty, z których 27 oznaczono jako dokumenty o bar-
dzo wysokiej trafnoœci, 12 o wysokiej trafnoœci, a 35
o œredniej trafnoœci.

Wyszukiwanie zaawansowane w g³ównym katalo-
gu komputerowym Biblioteki Narodowej wed³ug has³a
przedmiotowego wizualizacja da³o wynik: 44 doku-
menty, posortowane wed³ug daty lub tytu³u (po wybra-
niu opcji posortowanie wg trafnoœci otrzymano wynik:
znaleziono 44 wyników. posortowane wg daty). Dla
porównania – po wybraniu indeksu o nazwie Jakiekol-
wiek otrzymano otrzymano 74 dokumenty, które mo¿-
na by³o posortowaæ wed³ug trafnoœci, daty i tytu³u.
Wyniki wyszukañ dla has³a przedmiotowego wizuali-
zacja i formularza Jakiekolwiek wed³ug typu materia-
³u przedstawiono w powy¿szej tabeli.

Analiza zapytañ w JHP KABA w systemie Virtua
(dostêp: http://www.nukat.edu.pl)

Katalog NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog
Centralny) jest zbiorowo budowanym Ÿród³em goto-
wych opisów katalogowych oraz centraln¹ informacj¹
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Tabela 3. Wyniki wyszukañ wed³ug typu materia³u dla has³a przedmiotowego wizualizacja i formularza Jakiekolwiek w g³ównym katalogu
komputerowym Biblioteki Narodowej

Typ materia³u

Liczba
wyszukanych
dokumentów

dla has³a
przedmiotowego

wizualizacja

Liczba wyszukanych dokumentów po wybraniu formularza Jakiekolwiek

Trafnoœæ:

bardzo
wysoka

wysoka œrednia niska
bardzo
niska

Razem

jakikolwiek 44 27 12 35 0 0 74

dokument piœmienniczy 39 27 11 28 0 0 66

druk muzyczny 0 0 0 0 0 0 0

rêkopis muzyczny 0 0 0 0 0 0 0

dokument kartograficzny 0 0 0 18 0 0 1

rêkopis kartograficzny 0 0 0 0 0 0 0

dokument wizualny 0 0 0 0 0 0 0

niemuzyczny dokument
dŸwiêkowy

4 0 0 4 0 0 4

dokument dŸwiêkowy
muzyczny

0 0 0 19 0 0 1

dokument ikonograficzny 0 0 0 0 0 0 0

dokument elektroniczny 1 0 0 2 0 0 2

ró¿ne noœniki 0 0 0 0 0 0 0

zbiór mieszany 0 0 0 0 0 0 0

obiekt trójwymiarowy 0 0 0 0 0 0 0

rêkopis 0 0 0 0 0 0 0

�ród³o: G³ówny katalog komputerowy Biblioteki Narodowej. [online]. [Dostêp: 25 sierpnia 2011]. Tryb dostêpu: http://alpha.bn.org.pl/

8 W systemie brak oznaczenia trafnoœci dokumentu. Propozycja Autorki.
9 W systemie brak oznaczenia trafnoœci dokumentu. Propozycja Autorki.



o zasobach naukowych i akademickich bibliotek w Pol-
sce [29]. Jest obs³ugiwany przez system biblioteczny
Virtua i oprogramowanie firmy VTLS. Katalogi lokal-
ne bibliotek wspó³pracuj¹cych s¹ utrzymywane na lo-
kalnych serwerach i obs³ugiwane przez systemy u¿yt-
kowane przez te biblioteki. Opis przedmiotowy doku-
mentów katalogowanych w bazie NUKAT jest dostêp-
ny w trzech jêzykach hase³ przedmiotowych: jhp

KABA, JHP BN oraz polskiej wersji MeSH (ang. Medi-
cal Subject Headings).

Proces wyszukiwania w katalogu NUKAT przed-
stawiono na przyk³adzie prostego, z³o¿onego i zaawan-
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Tabela 4. Wyniki wyszukañ dla terminu wizualizacja w katalogu NUKAT. Wyszukiwanie proste

Termin
wyszukiwawczy

Rodzaj indeksu Wyniki wyszukañ

wizualizacja

Dowolne s³owo lub fraza 139 dokumentów

Has³o: Autor 0 rekordów khw

Has³o: Tytu³

35 rekordów khw zawieraj¹cyh terminy: wizualizacja,
wizualizacje, wizualizacyjne, wizualna (metoda), wizualne
(analogie, dzia³ania, konstrukcje, rozpoznawanie),
wizualnoœæ – powi¹zanych z 44 opisami dokumentów

Has³o: Tytu³ czasopisma 0 rekordów khw

Has³o: Temat/Gatunek/Forma

21 hase³:

Wizualizacja. |KABA|

Wizualizacja danych |MeSH|

Wizualizacja dokumentów. |KABA|

Wizualizacja (informatyka). |KABA|

Wizualizacja — konferencje. |KABA|

Wizualizacja (optyka). |KABA|

Wizualizacja — podrêczniki akademickie. |KABA|

Wizualizacja — poradniki. |KABA|

Wizualizacja przep³ywu. |KABA|

Wizualizacja przep³ywu — konferencje. |KABA|

Wizualizacja (psychoterapia). |KABA|

Wizualizacja (psychoterapia) |MeSH|

Wizualizacja (psychoterapia) — wydawnictwa popularne.
|KABA| Wizualizacja stereoskopowa |MeSH|

Wizualizacja — techniki. |KABA|

Wizualizacja — w kinie. |KABA|

Wizualizacja — w literaturze. |KABA|

Wizualizacja — w mass mediach. |KABA|

Wizualizacja — w teatrze. |KABA|

Wizualizacja — wydawnictwa popularne. |KABA|

Wizualizm. |KABA|

- powi¹zanych z 113 opisami dokumentów

Has³o: Temat/Gatunek/Forma (ang./fr.) 0 hase³10

�ród³o: NUKAT. Prosto do informacji – katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych. [online]. [Dostêp: 25 sierpnia 2011]. Tryb dostêpu: http://www.nu-
kat.edu.pl/

10 Po wpisaniu angielskiego (visualization) i francuskiego (visualisation)
odpowiednika wyrazu wizualizacja system wyœwietli³ has³a: Visualisation
[f], Visualisation (psychothérapie) [f], Visualization [c].
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Tabela 5. Wyniki wyszukañ dla terminu wizualizacja w katalogu NUKAT. Wyszukiwanie z³o¿one

Termin wyszu-
kiwawczy

Rodzaj indeksu Wyniki wyszukañ

wizualizacja S³owa z opisu: W ca³ym opisie 139 opisów dokumentów

S³owa z opisu: Tytu³ 49 opisów dokumentów

S³owa z opisu: Autor 0 opisów dokumentów

S³owa z opisu: Temat/Gatunek/Forma 106 opisów dokumentów

S³owa z opisu: ISBN 0 opisów dokumentów

S³owa z opisu: ISSN 0 opisów dokumentów

S³owa z hase³: Temat/Gatunek/Forma
(zawieraj¹ce s³owa)

24 has³a:

Wizualizacja.

Wizualizacja danych

Wizualizacja dokumentów.

Wizualizacja (informatyka).

Wizualizacja — konferencje.

Wizualizacja (optyka).

Wizualizacja — podrêczniki akademickie.

Wizualizacja — poradniki.

Wizualizacja przep³ywu.

Uwagi: Metoda tworzenia zak³óceñ w przep³ywie p³ynu,
które czyni¹ go widocznym.

Wizualizacja przep³ywu — doœwiadczenia.

Wizualizacja przep³ywu — konferencje

Wizualizacja (psychol.)

Wizualizacja (psychol.) — stosowanie

Wizualizacja (psychoterapia)

Wizualizacja (psychoterapia).

Wizualizacja (psychoterapia) — wydawnictwa popularne.

Wizualizacja stereoskopowa

Wizualizacja — techniki.

Wizualizacja — w kinie.

Wizualizacja — w literaturze.

Wizualizacja — w literaturze — rozprawy akademickie.

Wizualizacja — w mass mediach. Wizualizacja — w teatrze.

Wizualizacja — wydawnictwa popularne.

- powi¹zane z 113 opisami dokumentów

S³owa z hase³: Temat/Gatunek/Forma
(zawieraj¹ce wyra¿enie)

24 has³a (jak wy¿ej) powi¹zane z 113 opisami dokumentów

S³owa z hase³: Temat/Gatunek/Forma
(zaczynaj¹ce siê od)

24 has³a (jak wy¿ej) powi¹zane z 113 opisami dokumentów

S³owa z hase³: Tytu³ (zawieraj¹ce s³owa) 43 has³a powi¹zane z 51 opisami dokumentów

S³owa z hase³: Tytu³ (zawieraj¹ce
wyra¿enie)

43 has³a powi¹zane z 51 opisami dokumentów



sowanego wyszukiwania dokumentów na temat wizu-
alizacji. Tzw. proste wyszukiwanie umo¿liwia przeszu-
kanie katalogu przez dowolne s³owo lub frazê (któr¹
nale¿y wpisaæ w cudzys³owie) lub has³o z wybranego
indeksu (Tytu³, Autor, Temat/Gatunek/Forma, Tytu³
czasopisma, Temat/Gatunek/Forma (ang./fr.)). Wy-
szukiwanie z³o¿one polega na wybraniu s³owa lub
s³ów z opisu lub z hase³. S³owa z opisu mo¿na wybraæ
wed³ug indeksów: W ca³ym opisie, Tytu³, Autor, Te-
mat/Gatunek/Forma, ISBN, ISSN i po³¹czyæ operato-
rami: I, LUB, NIE, BLISKO. S³owa z hase³ wybierane
s¹ wed³ug indeksów: Temat/Gatunek/Forma, Tytu³,
Autor, Temat/Gatunek/Forma (ang./fr.) oraz indeksów
oznaczonych jako: zawieraj¹ce s³owa, zawieraj¹ce
wyra¿enie, zaczynaj¹ce siê od. S³owa wybrane z tych
indeksów mo¿na tak¿e po³¹czyæ operatorami: I, LUB,

NIE, BLISKO. Wyszukiwanie zaawansowane to wy-
szukiwanie przez ci¹g s³ów, kodów, operatorów i ko-
mend wyszukiwawczych, np. a:mickiewicz & lang:ger.
Wyniki wyszukañ przedstawiono w tabelach 4 i 5.

Od listopada 2006 roku na stronie NUKAT jest
prezentowany s³ownik Jêzyka Hase³ Przedmiotowych
KABA. Zawartoœæ elektronicznego s³ownika jest uak-
tualniana co dwa tygodnie. Prezentacja s³ownictwa jê-
zyka KABA jest prowadzona wed³ug zasad podanych
na stronie domowej NUKAT: ka¿de has³o w indeksie

30 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 2012 t. XX nr 2

ZARZ¥DZANIE INFORMACJ¥ W NAUCE

S³owa z hase³: Tytu³ (zaczynaj¹ce siê od) 18 hase³ powi¹zanych z 24 opisami dokumentów

S³owa z hase³: Autor (zawieraj¹ce s³owa)

2 has³a:

- Paul-Cavallier, François J. Wizualizacja

- Wilczewska, Joanna. Wizualizacja zespo³ów cech
graficznych analizowanych w procesie identyfikacji
rêkopisów (pol.)

- powi¹zane z 1 opisem dokumentu

S³owa z hase³: Autor (zawieraj¹ce
wyra¿enie)

2 has³a (jak wy¿ej) powi¹zane z 1 opisem dokumentu

S³owa z hase³: Autor (zaczynaj¹ce siê od) 0 hase³

visualisation
(fr.)

S³owa z hase³: Temat/Gatunek/Forma
(ang./fr.) (zawieraj¹ce s³owa)

4 has³a:

Écoulement — visualisation [f]

Terminaux a écran de visualisation [f]

Visualisation [f]

Visualisation (psychothérapie) [f]

S³owa z hase³: Temat/Gatunek/Forma
(ang./fr.) (zawieraj¹ce wyra¿enie)

4 has³a (jak wy¿ej)

S³owa z hase³: Temat/Gatunek/Forma
(ang./fr.) (zaczynaj¹ce siê od)

2 has³a:

Visualisation [f]

Visualisation (psychothérapie) [f]

visualization
(ang.)

S³owa z hase³: Temat/Gatunek/Forma
(ang./fr.) (zawieraj¹ce s³owa)

2 has³a:

Flow visualization [ac]

Visualization [c]

S³owa z hase³: Temat/Gatunek/Forma
(ang./fr.) (zawieraj¹ce wyra¿enie)

2 has³a (jak wy¿ej)

S³owa z hase³: Temat/Gatunek/Forma
(ang./fr.) (zaczynaj¹ce siê od)

has³o:

visualization [c]

�ród³o: NUKAT. Prosto do informacji – katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych. [online]. [Dostêp: 25 sierpnia 2011]. Tryb dostêpu: http://www.nu-
kat.edu.pl/

11 S³ownik mo¿na równie¿ przeszukiwaæ narzêdziem systemu Windows –
ZnajdŸ na stronie (Ctrl+F). Wyszukiwanie ci¹gów znaków na stronie cza-
sem obarczone jest b³êdem lub wymaga wczytania ca³ej zawartoœci strony
dokumentu, co znacznie wyd³u¿a czas oczekiwania na wynik wyszukiwa-
nia.



jest linkiem do rekordu has³a wzorcowego prezento-
wanego w formacie MARC 21 (z wyj¹tkiem okreœlni-
ków), listy poszczególnych typów hase³ s¹ wybierane
na podstawie etykiety pola i zawieraj¹ tylko has³a
wzorcowe, a indeksy s¹ szeregowane wed³ug alfabetu
³aciñskiego z pominiêciem znaków specjalnych. Na
stronie NUKAT jest dostêpny alfabetyczny indeks
okreœlników oraz listy okreœlników: rzeczowych
(ORZ), geograficznych (OG), chronologicznych (OCH)
i formy (OF). Indeks s³ownika JHP KABA umo¿liwia
przeszukiwanie wed³ug alfabetu lub szukanie termi-
nów zaczynaj¹cych siê od podanej frazy lub zawiera-
j¹cych podan¹ frazê11. Udostêpniane s¹ tak¿e listy
nazw osobowych, cia³ zbiorowych, tytu³ów ujednolico-
nych, pospolitych, geograficznych, tematów formal-
nych, a tak¿e ekwiwalenty angielsko- i francuskojê-
zyczne oraz odsy³acze ca³kowite orientacyjne [29].

Przyk³adowe wyszukiwanie w s³owniku JHP
KABA przeprowadzono dla terminu wizualizacja.
Wyniki wyszukiwania wed³ug alfabetu by³y nastêpu-
j¹ce:

Wizualizacja
Wizualizacja (informatyka)

zob. Systemy obrazowania
Wizualizacja (optyka)

zob. Pomiary optyczne
Wizualizacja (psychoterapia)
Wizualizacja dokumentów

zob. Elektroniczne zarz¹dzanie dokumentami

Wizualizacja przep³ywu12

Po wybraniu terminu Wizualizacja oznaczonego
jako link otrzymano poni¿szy rekord:

Rekord MARC
Pole Ws 1 Ws 2 Dane
001 vtls001024790
003 NUKAT
005 20101201001513.0
008 001108i||a| nnbabn |a ana |c
010 \a s 00085211
039 9 \a 201012010015 \b VLOAD \c

201011300839 \d pmw \c 201011290918 \d vapkr
\c 201011290916 \d vapkr \y 200205311853 \z load

040 \a KR 93/ED \c KR 93/ED \d KR 93/BJ \d
KR 119/SW

150 \a Wizualizacja.
472 \a Visualisation [f]
472 \a Visualization [c]
550 \w g \a Percepcja wzrokowa.
667 \a Przedstawienie czegoœ wizualnie, za po-

moc¹ obrazu.
670 \a RAMEAU
670 \a SJP
Wyniki wyszukañ z wybraniem opcji zaczynaj¹ce

siê od: lub zawieraj¹ce: w ca³ym s³ownictwie oraz
wybranych indeksach przedstawiono w Tabeli 6.

Podsumowanie i wnioski

Jedn¹ z funkcji jêzyków informacyjno-wyszuki-
wawczych jest umo¿liwienie odnalezienia (wyszuki-
wania) dokumentów, które s¹ potrzebne u¿ytkowniko-
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Tabela 6. Wyniki wyszukañ wed³ug rodzaju indeksu dla terminu wizualizacja w s³owniku Jêzyka Hase³ Przedmiotowych KABA

Termin
wyszukiwawczy

Rodzaj indeksu
Liczba znalezionych hase³

po wybraniu opcji
zaczynaj¹ce siê od:

Liczba znalezionych hase³
po wybraniu opcji

zawieraj¹ce:

wizualizacja

Ca³e s³ownictwo 6 7

Nazwy osobowe, autor, tytu³ 0 0

Nazwy cia³ zbiorowych, imprezy 0 0

Tytu³y ujednolicone 0 0

Nazwy pospolite 6 7

Nazwy geograficzne, obiekty 0 0

Tematy formalne 0 0

Okreœlniki 0 0

�ród³o: NUKAT. Prosto do informacji – katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych. Zak³adka: Warsztat katalogera > Narzêdzia > Przegl¹danie bazy
NUKAT > S³ownictwo jhp KABA. [online]. [Dostêp: 25 sierpnia 2011]. Tryb dostêpu: http://centrum.nukat.edu.pl/index.php?option=com_nuslowkaba&
Itemid=157

12 Terminy z podkreœlnikiem (oznaczenie Autorki) by³y wyœwietlone jako
linki.



wi. Funkcja ta jest realizowana przez porównanie w
systemie charakterystyki wyszukiwawczej dokumentu
(reprezentacji i opisu dokumentu) z instrukcj¹ wyszu-
kiwawcz¹ (reprezentacj¹ pytania). Wartoœæ zbioru
wyszukiwawczego (np. katalogu biblioteki) oraz mo¿li-
woœci wyszukiwawcze systemu s¹ wyznaczane przez
strukturê paradygmatyczn¹ i syntagmatyczn¹ jêzyka
informacyjno-wyszukiwawczego. Znacz¹cy wp³yw na
ocenê jakoœci wyszukiwania w katalogach przedmio-
towych przez u¿ytkowników, maj¹ takie czynniki jak:
mo¿liwy do zaakceptowania poziom sztucznoœci jêzy-
ka oraz specjalistyczna wiedza kataloguj¹cych. Dodat-
kowym elementem wp³ywaj¹cym na z³o¿onoœæ prob-
lemu jest fakt, ¿e has³a w katalogu, podobnie jak wyra-
zy w jêzyku naturalnym, maj¹ znaczenia s³ownikowe
i znaczenia realne [52]. Badania efektywnoœci wyszu-
kiwawczej w jêzyku hase³ przedmiotowych wskazuj¹,
¿e u¿ytkownik najczêœciej wyszukuje wed³ug indeksu
(pierwsza strona, która mu siê pojawia) i szuka wed³ug
tytu³u lub autora. W indeksie najczêœciej poszukuje
przez s³owa kluczowe, zaznaczaj¹c opcjê wszêdzie, a
has³a przedmiotowe s¹ etapem poœrednim, po którym
zazwyczaj nastêpuje dalsze wyszukiwanie [26].

Innym problemem s¹ b³êdy typograficzne wystêpu-
j¹ce w bazach bibliograficznych. Literówki w bazach
bibliograficznych uniemo¿liwiaj¹ czêsto odnalezienie
danego rekordu, choæ jeœli szukane s³owo wystêpuje
w nim dwa razy (zapisane b³êdnie oraz poprawnie) –
rezultat wyszukiwania mo¿e siê okazaæ pozytywny.
Wp³yw b³êdów typograficznych na wyniki wyszukiwa-
nia w bibliograficznych bazach danych by³ przedmio-
tem badañ przeprowadzonych w sierpniu 2005 r.
w bazie bibliograficznej WorldCat. Korzystaj¹c z inter-
fejsu FirstSearch przeprowadzono badania statystycz-
ne, których celem by³o okreœlenie proporcji miêdzy
rekordami, w których poszukiwane s³owo zapisano
z literówk¹ i wystêpowa³o tylko raz a tymi, w których
pojawia³o siê ono ponownie w poprawnej wersji.
W wyniku badañ stwierdzono, ¿e odnalezienie rekor-
du, w którym szukane s³owo zawiera literówkê nie
by³o mo¿liwe w 40% do 97% przypadków, a na rezul-
taty wp³ywa³y: czêstotliwoœæ wystêpowania szukanego
s³owa (im wy¿sza, tym wiêksze by³o prawdopodobieñ-
stwo, ¿e pojawi siê ono w tym samym rekordzie po-

nownie, zapisane poprawnie) oraz, w mniejszym stop-
niu, czêstotliwoœæ wystêpowania w nim literówek [4].

Omówione w artykule metody wyszukiwania wie-
dzy ilustruj¹ istotne podejœcia do wyszukiwania rze-
czowego (treœciowego). S¹ to: wyszukiwanie z wyko-
rzystaniem jêzyka o kontrolowanym s³owniku (hase³,
s³ów kluczowych, tezaurusów, metazaurusów) oraz
wyszukiwanie na podstawie pe³nego tekstu [53, s.
175], [1, s. 121 i n.]13. Wyszukiwanie pe³notekstowe
zaprezentowano na przyk³adzie systemów automa-
tycznego indeksowania frazowego G. Saltona i OCLC.
Wyszukiwanie z wykorzystaniem reprezentacji struk-
tur gramatycznych jêzyka naturalnego jest dostêpne w
systemie EURISKO, a precyzyjne zapytania formu³o-
wane z wykorzystaniem logiki pierwszego rzêdu i wali-
dowane wzglêdem przyjêtej ontologii s¹ realizowane
w projekcie Cyc.

Analiza zapytañ w jêzykach hase³ przedmiotowych
Biblioteki Narodowej i KABA wskazuje, ¿e w wyniku
wyszukiwania dokumentów w katalogach Biblioteki
Narodowej i NUKAT z wykorzystaniem jêzyka hase³
przedmiotowych, otrzymujemy okreœlon¹ liczbê opi-
sów dokumentów powi¹zanych z terminem wyszuki-
wawczym. Katalog komputerowy Biblioteki Narodo-
wej umo¿liwia odszukanie dok³adnej liczby opisów
dokumentów z wyró¿nieniem rodzaju dokumentu
oraz okreœleniem trafnoœci wyszukiwania. Trafnoœæ
wyszukiwania (bardzo wysoka, wysoka, œrednia, nis-
ka, bardzo niska) jest okreœlana wed³ug kryterium
istotnoœci, przy czym w opisie wyszukiwania zaawan-
sowanego na stronie domowej Biblioteki Narodowej
nie znaleziono objaœnienia tego kryterium. W katalogu
komputerowym NUKAT jest dostêpne wyszukiwanie
proste, z³o¿one i zaawansowane (zamieszczenie w opi-
sie wyszukiwania zaawansowanego zasad u¿ycia ci¹gu
s³ów, kodów i operatorów i komend wyszukiwawczych
wraz przyk³adami, by³oby uzupe³nieniem opisów
mo¿liwoœci wyszukiwania prezentowanych stronie
domowej NUKAT). W wyniku wyszukañ otrzymujemy
okreœlon¹ liczbê rekordów khw oraz powi¹zane z nimi
opisy dokumentów. Obydwa katalogi umo¿liwiaj¹ bu-
dowê instrukcji wyszukiwawczych z wykorzystaniem
jednostek leksykalnych jhp, symboli i operatorów.

Mimo tak wielu mo¿liwoœci wyszukiwania z wyko-
rzystaniem jednostek leksykalnych prezentowanych
jêzyków hase³ przedmiotowych, nadal brak dostêpu
do rozleg³ej wiedzy dziedzinowej zapisanej w bazie,
a jej u¿ytkowanie pozostaje ograniczone do prostego
wyszukiwania informacji. Nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ
szerszego wykorzystania istniej¹cych ju¿ s³owników
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13 Jadwiga WoŸniak-Kasperek wyró¿nia jeszcze jeden rodzaj wyszukiwa-
nia – wyszukiwanie z wykorzystaniem swobodnych s³ów kluczowych,
a problematykê s³ów kluczowych w systemach wyszukiwania informacji
przedstawi³ Wies³aw Babik w ksi¹¿ce S³owa kluczowe.



hase³ przedmiotowych u¿ywanych w polskich katalo-
gach bibliotecznych i po³¹czenia ich z innymi systema-
mi prezentacji wiedzy, np. wizualizacji, taksonomii,
ontologii. Powy¿szy kierunek dzia³añ by³by odpowie-
dzi¹ na oczekiwania wspó³czesnych u¿ytkowników
bibliotek, a tak¿e przyczyni³ siê do rozwoju badañ nad
semantycznym Webem.
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w œwietle badañ wœród studentów*

W artykule przedstawiono podstawowe za³o¿enia koncepcji indywidualnego zarz¹dza-
nia wiedz¹ i informacj¹, która powsta³a na bazie trzech innych, rozwijanych równolegle,
koncepcji, tj. indywidualnego zarz¹dzania wiedz¹, indywidualnego zarz¹dzania infor-
macj¹ oraz kompetencji informacyjnych. Omówiono wyniki pierwszej czêœci badañ em-
pirycznych w tym zakresie przeprowadzonych wœród studentów specjalnoœci informato-
logiczno-bibliologicznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmiñsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie.

The Personal Knowledge and Information Management in the light of empirical
studies among students. The concept of Personal Knowledge and Information Manage-
ment (PKIM) was presented, which is based on three other concepts: Personal Knowledge
Management, Personal Information Management and Information Literacy. The first part
of the empirical studies results in the scope of PKIM was described, carried out among
students of two specializations at the Faculty of Humanities in University of Warmia and
Mazury in Olsztyn.

Uwagi wstêpne

Zarz¹dzanie wiedz¹ i informacj¹ jest to obszar ba-
dañ skoncentrowanych na procesach wystêpuj¹cych
w cyklu ¿ycia wiedzy i informacji, takich jak m.in. po-
zyskiwanie wiedzy i informacji, zachowywanie, selek-
cjonowanie, organizowanie, wykorzystywanie, tworze-
nie i dzielenie siê. Wiedza i informacja traktowane s¹
w tych badaniach, podejmowanych w ró¿nych nau-
kach humanistycznych, spo³ecznych i technicznych,
jako zasób i/lub narzêdzie komunikacji. Wymienione
procesy sk³adowe cyklu ¿ycia informacji i wiedzy s¹
œciœle zwi¹zane z uczeniem siê, a ponadto mog¹ byæ
rozwa¿ane w rozmaitych wymiarach (poziomach), np.
indywidualnym, organizacyjnym, spo³ecznych. W ba-

daniach w obszarze zarz¹dzania wiedz¹ i informacj¹
wyró¿niæ mo¿na perspektywê humanistyczn¹ oraz
technologiczn¹ [6].

Od koñca XX wieku równolegle rozwijaj¹ siê trzy
powi¹zane ze sob¹ koncepcje: indywidualnego za-
rz¹dzania informacj¹ (Personal Information Manage-
ment, PIM), indywidualnego zarz¹dzania wiedz¹ (Per-
sonal Knowledge Management, PKM) oraz bieg³oœci
informacyjnej (Information Literacy, IL). Dwie pierw-
sze, okreœlane czêsto angielskimi skrótami PIM i
PKM, koncentruj¹ siê na indywidualnym wymiarze
ich nadrzêdnych odpowiedników, tj. zarz¹dzania in-
formacj¹ (Information Management, IM) i zarz¹dzania
wiedz¹ (Knowledge Management, KM), rozwijanych
tak¿e, jak powiedziano, w szerszych wymiarach, prze-
wa¿nie organizacyjnym. Trzecia koncepcja (tj. IL)
wi¹¿e siê z tzw. edukacj¹ informacyjn¹, czyli kszta³ce-
niem odpowiednich umiejêtnoœci u³atwiaj¹cych po-
szukiwanie i wykorzystywanie informacji. Na podsta-
wie podobieñstw pomiêdzy trzema koncepcjami, wi-
docznymi szczególnie w perspektywie humanistycz-
nej, opracowano zintegrowane podejœcie do nich (Œwi-
goñ, 2012a), które nazwano wspólnym terminem ujê-
tym w tytule tego artyku³u, tj. Indywidualnym za-
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rz¹dzaniem wiedz¹ i informacj¹ (Personal Knowledge
and Information Management, PKIM). Poni¿ej przed-
stawiono pierwsz¹ czêœæ wyników w³asnych badañ
empirycznych przeprowadzonych w zakresie zintegro-
wanej koncepcji. Poniewa¿ ta czêœæ badañ, szczegó³o-
wo opisana w monografii [6, s. 279-286], odnosi³a siê
przede wszystkim do koncepcji PIM oraz PKM, przy-
bli¿ono najpierw najwa¿niejsze ich za³o¿enia.

Zintegrowane podejœcie do zarz¹dzania

informacj¹ i zarz¹dzania wiedz¹

przez jednostki

Koncepcja PIM [3] powsta³a i zosta³a scharaktery-
zowana w literaturze przedmiotu wczeœniej od PKM
[4], niemniej obie s¹ jak do tej pory przedmiotem prze-
wa¿nie artyku³ów i rozpraw oraz pojedynczych, wy-
mienionych tu wydawnictw zbiorowych. Przy omawia-
niu genezy koncepcji PIM podaje siê m.in. rok 1945,
kiedy Vannevar Bush pisa³ o maszynie o nazwie ME-
MEX do porz¹dkowania ksi¹¿ek, rekordów, wiado-
moœci i innych osobistych Ÿróde³ informacji. Obecnie
uwa¿a siê, ¿e „kluczowa w indywidualnej perspekty-
wie [zarz¹dzania informacj¹ – MŒ] jest potrzeba za-
rz¹dzania procesami informacyjnymi od tworzenia,
poprzez pozyskiwanie, organizowanie, dystrybucjê i
wykorzystanie, tak, aby w³aœciwa informacja by³a dos-
têpna we w³aœciwym miejscu, we w³aœciwej formie, z
wystarczaj¹c¹ kompletnoœci¹ i jakoœci¹, czyli aby za-
spokaja³a indywidualne potrzeby informacyjne” [1, s.
107]. W literaturze przedmiotu opisuje siê procesowy
model PIM, który obejmuje szereg aktywnoœci podej-
mowanych przez jednostki zwi¹zanych z poszczegól-
nymi etapami ca³ego procesu zarz¹dzania informacj¹,
od poszukiwania, przez zachowywanie do tworzenia
nowych informacji.

O ile geneza koncepcji indywidualnego zarz¹dza-
nia informacj¹ (PIM) wi¹¿e siê w sposób naturalny
z dziedzin¹ bibliotekoznawstwa i nauki o informacji,
o tyle zwi¹zek indywidualnego zarz¹dzania wiedz¹
(PKM) z tymi naukami nie jest powszechnie dostrze-
gany i odnoszony przewa¿nie do nauk o zarz¹dzaniu
lub nauk o organizacji i zarz¹dzaniu. Wprawdzie ter-
min personal knowledge management po raz pierwszy
pojawi³ siê w 1998 roku jako nazwa warsztatów w ra-
mach studiów MBA, czyli w dziedzinie nauk o za-
rz¹dzaniu, jednak¿e ich integraln¹ czêœci¹ by³y treœci
i zasady zapo¿yczone z tradycyjnego bibliotekoznaw-
stwa. Program tych warsztatów opracowa³ interdys-
cyplinarny zespó³, z udzia³em m.in. bibliotekarza.

Obecnie bibliotekoznawstwo ³¹czone jest dosyæ po-
wszechnie z zarz¹dzaniem informacj¹, rzadziej z za-
rz¹dzaniem wiedz¹. Dlatego nale¿y podkreœlaæ, ¿e
bibliotekoznawstwo od zawsze zajmowa³o siê za-
rz¹dzaniem wiedz¹, dostêpem i organizacj¹ jej zaso-
bów. Ponadto nale¿y przypominaæ o propozycji zmiany
nazwy nauki o informacji powi¹zanej z biblioteko-
znawstwem, na naukê o wiedzy, jak te¿ propagowaæ
nazwê nauka o wiedzy i informacji [6, 7, 8].

PKM jest okreœlane m.in. jako „proces strukturali-
zowania informacji, który wspiera uczenie siê jednos-
tek” [5, s. 109], a tak¿e jako „indywidualne, meto-
dyczne procesy, dziêki którym nadajemy sens infor-
macjom, obserwacjom i ideom (pomys³om)” [2, s. 14].
Indywidualne zarz¹dzanie wiedz¹ jest immanentnie
zwi¹zane z procesem uczenia siê, i to nie tylko tym
œwiadomym, celowym, ale tak¿e przypadkowym, od-
bywaj¹cym siê niejako przy okazji zdobywania no-
wych doœwiadczeñ oraz interakcji miêdzyludzkich.

Innymi s³owy koncepcja indywidualnego zarz¹dza-
nia wiedz¹ ma szerszy zakres od koncepcji indywidu-
alnego zarz¹dzania informacj¹, poniewa¿ koncentruje
siê na ogólnym samorozwoju jednostki, na jej lepszym
funkcjonowaniu w ¿yciu prywatnym i zawodowym,
sprawniejszym podejmowaniu decyzji i rozwi¹zywa-
niu problemów. Tymczasem zarz¹dzanie informacj¹
przez jednostki kojarzone jest raczej ze sposobem za-
panowania nad nadmiarem informacji docieraj¹cych
do niej za poœrednictwem ró¿nych mediów, czyli na
du¿o wê¿szym zagadnieniu.

Niemniej pog³êbiona analiza znaczenia pojêæ infor-
macja i wiedza [6, s. 21-37] wskazuje na ich nierozer-
walne zwi¹zki, a w szczególnoœci na niemo¿noœæ od-
dzielenia wiedzy od informacji na poziomie operacyj-
nym. Implikuje to podobne podejœcie do zarz¹dzania
wiedz¹, jak do zarz¹dzania informacj¹, czyli traktowa-
nie obu przedmiotów procesu zarz¹dzania (informacji
i wiedzy) w funkcji zasobu, tj. indywidualnych zaso-
bów informacji i wiedzy, a poza tym jako narzêdzi ko-
munikacji miêdzyludzkiej. Informacja uwa¿ana jest za
surogat wiedzy, s³u¿¹cy do jej komunikowania, prze-
kazywania. Trudno zdefiniowaæ wiedzê, nie u¿ywaj¹c
terminu informacji. Oba pojêcia, nale¿¹ce do kategorii
podstawowych, nie maj¹ uniwersalnych definicji. In-
formacja, a tak¿e dane, intuicja, doœwiadczenie, s¹
uwa¿ane za swoisty budulec wiedzy jednostki. Infor-
macjê przyjê³o siê traktowaæ jako zapis wiedzy, czy te¿
nadanie jej formy – nie tylko pisemnej, tak¿e ustnej –
która umo¿liwia komunikowanie siê ludzi. Wydaje siê
wiêc, ¿e zintegrowane podejœcie do obu wymienionych
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wy¿ej koncepcji jest, przynajmniej na tym etapie roz-
woju nauki (badañ mózgu, neurologii), stosowane
powszechnie, pomimo podejmowania prób wypiera-
nia, a nawet zastêpowania okreœlenia zarz¹dzanie in-
formacj¹ – zarz¹dzaniem wiedz¹. W podejœciu techno-
logicznym, tzw. systemy zarz¹dzania wiedz¹ s¹ de fac-
to systemami zarz¹dzania informacj¹, choæ nazw¹
próbuje siê wskazywaæ na przewagê tych pierwszych.
W podejœciu humanistycznym, a œciœlej humanocen-
trycznym, czyli takim, gdzie najwa¿niejszy jest cz³o-
wiek i jego potrzeby informacyjne oraz powi¹zane z ni-
mi potrzeby samorozwoju, w stosunku do których
technologia pe³ni rolê drugoplanow¹ – po³¹czenie
zarz¹dzania wiedz¹ z zarz¹dzaniem informacj¹ jest
naturalne.

W wymiarze indywidualnym niemo¿liwe jest od-
dzielenie czynnoœci podejmowanych przez jednostki
w zwi¹zku z zarz¹dzaniem informacj¹ od czynnoœci
wynikaj¹cych z zarz¹dzania wiedz¹. W³aœnie ze
wzglêdu na przenikanie siê znaczeñ pojêæ podstawo-
wych, odzwierciedlone w rozwa¿aniach teoretycznych,
w praktyce nie da siê przeprowadziæ wyraŸnej granicy
pomiêdzy odnoszeniem siê do wiedzy jednostki a od-
noszeniem siê do informacji przez ni¹ posiadanych,
które s¹ budulcem owej wiedzy. Tak wiêc indywidual-
ne zarz¹dzanie wiedz¹ i informacj¹ (Personal Know-
ledge and Information Management, PKIM), bêd¹ce
po³¹czeniem m.in. dwóch sk³adowych koncepcji (PIM,
PKM), oznacza wyraŸne poszerzenie zakresu tej chro-
nologicznie starszej (PIM) o etap nazywany tworze-
niem nowej wiedzy i informacji, uwypuklony w now-
szej koncepcji (PKM). Ponadto w indywidualnym za-
rz¹dzaniu wiedz¹ i informacj¹ uwzglêdniono kwestie
zwi¹zane z wykorzystywaniem informacji i wiedzy
przekazywanych ustnie, czyli niezapisanych w doku-
mentach, nieskodyfikowanych, w tym szczególnie
dzielenie siê wiedz¹ okreœlan¹ w literaturze przedmio-
tu cich¹ (tacit knowledge), trudn¹ nawet do wyartyku-
³owania. W konsekwencji oznacza to, ¿e indywidualne
zarz¹dzanie wiedz¹ i informacj¹ obejmuje swym za-
kresem nie tylko tzw. kompetencje informacyjne (owa
trzecia wspomniana na pocz¹tku koncepcja, która w
jêzyku angielskim okreœlana jest jako Information Li-
teracy), ale tak¿e szereg innych umiejêtnoœci i kompe-
tencji, jak np.: logiczne myœlenie, refleksja, kreatyw-
noœæ, analiza, czyli kompetencje transwersalne, po-
naddziedzinowe i uniwersalne. Nale¿¹ do nich tak¿e –
pomimo skoncentrowania na wymiarze indywidual-
nym, takie kompetencje spo³eczne, jak efektywna ko-
munikacja miêdzyludzka oraz praca zespo³owa. Dla

podkreœlenia perspektywy humanistycznej w podjê-
tych w cytowanej monografii rozwa¿aniach [6] zapro-
ponowano termin: zarz¹dzanie wiedz¹ i informacj¹,
w odró¿nieniu od perspektywy technologicznej, któr¹
mo¿na by umownie nazywaæ zarz¹dzaniem informa-
cj¹ i wiedz¹.

Badania empiryczne opisane w ksi¹¿ce [6, s.
273-329] s¹ pierwszymi na œwiecie badaniami zacho-
wañ, umiejêtnoœci i odczuæ jednostek zwi¹zanymi
z zarz¹dzaniem w³asnymi indywidualnymi zasobami
wiedzy i informacji. Przeprowadzono je w œrodowisku
naturalnym dla wspomnianego wy¿ej procesu uczenia
siê, tj. w œrodowisku akademickim, a œciœlej wœród
studentów kierunku i specjalnoœci informatologicz-
no-bibliologicznych z ca³ej Polski. Badania sk³ada³y
siê z dwóch czêœci, ró¿ni³y siê za³o¿eniami, metodyk¹ i
charakterem zebranych danych. Poni¿ej opisano pier-
wsz¹ z nich.

Metodyka i organizacja badañ empirycznych

Nadrzêdnym celem pierwszej czêœci opisywanych
badañ empirycznych w zakresie indywidualnego za-
rz¹dzania wiedz¹ i informacj¹ by³o scharakteryzowa-
nie istoty i znaczenia zarz¹dzania wiedz¹ i informacj¹
na podstawie opinii osób zaanga¿owanych w ten pro-
ces, tj. w tym przypadku studentów. Ta czêœæ egzem-
plifikacji mia³a charakter badañ jakoœciowych. Wyko-
rzystano w niej technikê indywidualnego wywiadu
nieustrukturyzowanego. W efekcie otrzymano zbiór
swobodnych, utrwalonych w formie pisemnej, wypo-
wiedzi studentów na temat zarz¹dzania wiedz¹ i infor-
macj¹. Ogólne sformu³owanie tematu zaproponowa-
nej studentom wypowiedzi uzupe³niono nastêpuj¹cy-
mi zagadnieniami: 1) znaczenie pojêcia i/lub pojêæ:
zarz¹dzanie wiedz¹, zarz¹dzanie informacj¹, ró¿nice
i podobieñstwa pomiêdzy nimi, 2) zwi¹zek ze studio-
waniem, ¿yciem prywatnym oraz 3) czynniki wspiera-
j¹ce i utrudniaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ i informacj¹.
Analizie poddano wszystkie otrzymane opinie, bez
wzglêdu na ich kompletnoœæ w odniesieniu do wymie-
nionych kwestii. Dodaæ nale¿y, ¿e przed prowadze-
niem badañ zagadnienia te nie by³y omawiane na zajê-
ciach, tak wiêc za³o¿ono, ¿e studenci napisz¹ o w³as-
nych intuicyjnych przemyœleniach, nie bêd¹ powta-
rzaæ treœci z literatury i zajêæ.

W tej czêœci badañ wziê³o udzia³ 34 studentów
dwóch specjalnoœci na Uniwersytecie Warmiñs-
ko-Mazurskim w Olsztynie (UWM): 17 osób ze spe-
cjalnoœci ogólnowydzia³owej Zarz¹dzanie informacj¹
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naukow¹ prowadzonej na studiach drugiego stopnia i
dostêpnej dla studentów kierunków: historii, filozofii,
filologii polskiej, dziennikarstwa i komunikacji spo-
³ecznej oraz 17 studentów specjalnoœci Informacja
naukowa i bibliologia, bêd¹cej w ofercie na studiach
pierwszego stopnia na kierunku filologii polskiej. Ba-
dania przeprowadzono pod koniec 2010 r.

Wyniki analizy jakoœciowej zebranego materia³u
przedstawiono w niniejszym artykule, podobnie jak w
monografii [6], wed³ug trzech poruszanych przez res-
pondentów zagadnieñ, zgodnych ze wspomnianymi
powy¿ej propozycjami, by³y to: definiowanie zarz¹dza-
nia wiedz¹ i informacj¹, okreœlenie jego roli w studio-
waniu oraz czynniki u³atwiaj¹ce i utrudniaj¹ce ten
proces. Opracowuj¹c wyniki badañ na potrzeby zapre-
zentowania ich w ksi¹¿ce, starano siê najpierw skate-
goryzowaæ wypowiedzi studentów pod wspóln¹ naz-
w¹, d¹¿ono tak¿e do podania liczby osób prezentu-
j¹cych podobne pogl¹dy. Ponadto zacytowano najcie-
kawsze wypowiedzi [6, s. 273-286]. Poni¿sza relacja
z uzyskanych wyników ma postaæ opisowego raportu,
bez danych liczbowych oraz bez przytaczania opinii
respondentów.

Wyniki i wnioski z badañ

Studenci, którzy zdecydowali siê na podjêcie próby
zdefiniowania tytu³owego zagadnienia, starali siê naj-
pierw opisaæ osobno sk³adowe terminy, tj. zarz¹dzanie
wiedz¹ i zarz¹dzanie informacj¹. Odwo³ywali siê przy
tym do zale¿noœci pomiêdzy pojêciami podstawowymi,
czyli wiedz¹ oraz informacj¹. Pisali, ¿e informacja jest
pojêciem wê¿szym od wiedzy, ¿e s¹ to jedynie dane,
sygna³y, które docieraj¹ do danej osoby, a wiedza
oznacza weryfikacjê informacji, i to nie wszystkich, ale
tylko tych przydatnych, czy te¿ potrzebnych poszcze-
gólnym osobom. Ponadto wiedza wi¹¿e siê z utrwale-
niem uprzednio wyselekcjonowanych informacji
w pamiêci ludzkiej. Posiadaj¹c wiedzê, posiada siê
niejako automatycznie informacje i odwrotnie – w in-
formacji zawarta jest wiedza, pozyskiwanie informacji
³¹czy siê ze zdobywaniem wiedzy. Zwracano te¿ uwa-
gê, ¿e za pomoc¹ informacji mo¿emy komunikowaæ
wiedzê.

Analogicznie studenci wskazywali, ¿e zarz¹dzanie
wiedz¹ jest pojêciem szerszym od zarz¹dzania infor-
macj¹. Pisali te¿, ¿e zarz¹dzanie wiedz¹ jest kolejnym
etapem po zarz¹dzaniu informacj¹, zarazem bardziej
skomplikowanym, poniewa¿ wymaga uprzedniego
przetworzenia informacji. Zarz¹dzanie informacj¹ opi-

sywali najczêœciej jako cykl procesów, od wyszukiwa-
nia, gromadzenia, poprzez przechowywanie, porz¹d-
kowanie; przy czym, co charakterystyczne – nie
w³¹czali tu tworzenia. ¯aden z respondentów nie
wspomnia³, przy okazji charakteryzowania procesu
zarz¹dzania informacj¹, o tworzeniu nowych informa-
cji. Trzeba zaznaczyæ, ¿e odpowiada to niektórym po-
gl¹dom prezentowanym w literaturze przedmiotu. Nie
ma bowiem zgody wœród teoretyków co do w³¹czenia,
b¹dŸ nie, procesu tworzenia informacji do zakresu po-
jêcia zarz¹dzania ni¹. Odmiennie rzecz siê ma z opisy-
wanymi w literaturze modelami zarz¹dzania wiedz¹,
których integraln¹ czêœci¹ jest tworzenie wiedzy [6,
s. 62-63].

Niektórzy respondenci ograniczali nawet zakres
pojêcia zarz¹dzanie informacj¹ tylko do jej gromadze-
nia, zbierania, pozyskiwania, wyszukiwania. Jakby po-
mijali nie tylko wspomniane wy¿ej tworzenie informa-
cji, ale nawet wykorzystywanie jej, u¿ytkowanie, czyli
znacznie zawê¿ali zakres tego pojêcia. Natomiast za-
rz¹dzanie wiedz¹ uto¿samiali z jej wykorzystywaniem
do podejmowania decyzji w wymagaj¹cych tego mo-
mentach, w konkretnych sytuacjach, zarówno w ¿yciu
zawodowym, jak i prywatnym. Pojawi³o siê nawet
stwierdzenie o wykorzystywaniu w³asnej wiedzy w ce-
lu zaspokojenia potrzeb innych osób. Mo¿na potrakto-
waæ to jako nawi¹zanie do wymiany informacji i wie-
dzy, które nazywane jest w literaturze dzieleniem siê
wiedz¹. Faktycznie etap ten uwa¿any jest przez wiêk-
szoœæ teoretyków za podstawow¹ i zasadnicz¹ ró¿nicê
pomiêdzy zarz¹dzaniem wiedz¹, a zarz¹dzaniem in-
formacj¹ [6, s. 75-79].

Ogólnie mówi¹c wyró¿niono dwie najczêœciej wy-
mieniane przez badanych studentów ró¿nice pomiê-
dzy zarz¹dzaniem wiedz¹ a zarz¹dzaniem informacj¹.
O pierwszej ju¿ wspomniano powy¿ej, polega³a ona na
odniesieniu zarz¹dzania informacj¹ do ogó³u istnie-
j¹cych informacji, nawet takich, które nie s¹ nam
potrzebne, a zarz¹dzania wiedz¹ do informacji wybra-
nych, wyselekcjonowanych, przydatnych, wiarygod-
nych lub utrwalonych w pamiêci. Druga ró¿nica jest
dosyæ charakterystyczna, o ile zarz¹dzanie informacj¹
dotyczy ¿ycia codziennego, czy te¿ informacji potrzeb-
nej w codziennych sprawach, to zarz¹dzanie wiedz¹
po³¹czono ze œwiatem nauki, z informacj¹ stricte nau-
kow¹. Przy takim rozró¿nieniu, jak wyjaœniono, mo¿-
na by mieæ do czynienia z dwoma odrêbnymi dziedzi-
nami.

Ponadto w analizowanych wypowiedziach pojawi³a
siê opinia, ¿e zarz¹dzanie wiedz¹ dotyczy pojedyn-
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czych osób, a zarz¹dzanie informacj¹ raczej instytucji
lub osób poœrednicz¹cych w przekazywaniu i rozpo-
wszechnianiu informacji. Wydaje siê, ¿e wp³yw na ta-
kie pogl¹dy ma intuicyjne powi¹zanie pojêcia wiedzy
z umys³em cz³owieka. Dopiero oczytanie siê w litera-
turze przedmiotu pozwala na odniesienia do pojêcia
wiedzy publicznej, czy te¿ wiedzy spo³ecznej. Powi¹za-
ne ze wspomnianymi pogl¹dami respondentów by³y
te¿ opinie o po³¹czeniu zarz¹dzania wiedz¹ z umiejêt-
noœciami osób, a zarz¹dzania informacj¹ – z materia-
³ami, dokumentami. Przy czym studenci zaznaczali,
¿e zarz¹dzanie informacj¹ dotyczy wszelkich jej form,
tj. nie tylko tekstowej (dokumentów tekstowych), ale
tak¿e formy graficznej (obrazu, filmu, zdjêcia), dŸwiê-
kowej (pliki muzyczne). Nie wymieniali tu informacji
w formie ustnej, co jest bardzo rozpowszechnione w
œwiadomoœci spo³ecznej. Wywo³uje to ostatnio wiele
odniesieñ w literaturze i dyskursie naukowym o po-
trzebie podkreœlenia znaczenia tzw. informacji ustnej
(oral information) we wspó³czesnym pojêciu doku-
mentacji. Zwrócono na ni¹ uwagê – wœród innych
form dokumentów bêd¹cych przedmiotem najnow-
szych badañ (m.in. strony typu Wiki, rekwizyty muze-
alne, przepisy kulinarne) – przy okazji obchodzenia
jubileuszu 60-lecia czasopisma „Journal of Docu-
mentation” (specjalny numer tego czasopisma wyda-
wanego przez Emerald Group Publishing Inc. ukaza³
siê w sieci w paŸdzierniku 2012 r.)

Zdecydowana wiêkszoœæ studentów, jak ju¿
wspomniano, pisa³a o nieroz³¹cznoœci zarz¹dzania
wiedz¹ i zarz¹dzania informacj¹ oraz ich wzajemnych
silnych zale¿noœciach. Wskazywano na wspólny za-
kres zarz¹dzania informacj¹ i wiedz¹, który okreœlano
jako cykl takich procesów, jak: planowanie, organizo-
wanie, selekcjonowanie, kontrolowanie oraz koordy-
nowanie przep³ywu informacji i wiedzy. Zwracano te¿
uwagê na gospodarowanie wiedz¹, czy te¿ efektywne
jej wykorzystywanie – jako cel nadrzêdny zarz¹dzania
informacj¹ i wiedz¹ ³¹cznie. Niektórzy studenci doda-
li, ¿e zarz¹dzanie informacj¹ i wiedz¹ wi¹¿e siê z ko-
niecznoœci¹ posiadania, b¹dŸ rozwijania pewnych
umiejêtnoœci. Nikt z respondentów nie opisa³ jednak
tych umiejêtnoœci, nie próbowa³ ich nazwaæ, poza po-
wi¹zaniem ich z uczeniem siê. Studenci czêsto na-
wi¹zywali do procesu uczenia siê, i to nie tylko w cza-
sie studiowania, ale na wszystkich poziomach eduka-
cji, od najm³odszych lat poczynaj¹c. Innymi s³owy
zwracali uwagê na powi¹zanie zarz¹dzania wiedz¹
i informacj¹ z permanentnym uczeniem siê, uczeniem
siê jednostki przez ca³e ¿ycie, co zreszt¹ znajduje swo-

je odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu. Wszyst-
kie modele PKM, czyli indywidualnego zarz¹dzania
wiedz¹, nawi¹zuj¹ bezpoœrednio lub poœrednio do
uczenia siê, przy czym element ten nie wystêpuje
w modelu indywidualnego zarz¹dzania informacj¹,
które odnosi siê raczej do organizowania w³asnych
kolekcji informacji w celu u³atwienia dotarcia do raz
wyszukanej lub napotkanej informacji.

Reasumuj¹c tê czêœæ uzyskanego materia³u badaw-
czego, czyli wypowiedzi studentów na temat definio-
wania zakresu pojêcia zarz¹dzania wiedz¹ i informa-
cj¹ (lub informacj¹ i wiedz¹), mo¿na powiedzieæ, ¿e
badani studenci specjalnoœci informatologiczno-bib-
liologicznych postrzegali zarz¹dzanie wiedz¹ i infor-
macj¹ jako wspólny, zintegrowany obszar, z jednoczes-
nym wyraŸnym rozró¿nieniem pojêcia informacja od
wiedza. Dostrzeganie ró¿nic pomiêdzy zarz¹dzaniem
wiedz¹ a zarz¹dzaniem informacj¹ nie jest przes³ank¹,
w opinii respondentów, do odrêbnego ich traktowania.
Zarz¹dzanie informacj¹ uznane zosta³o, ogólnie mó-
wi¹c, za czêœæ zarz¹dzania wiedz¹.

Drugie z poruszanych zagadnieñ dotyczy³o po-
wi¹zania analizowanego zagadnienia z ¿yciem co-
dziennym respondentów, w tym przede wszystkim
z procesem studiowania. Do tej kwestii odnieœli siê,
w odró¿nieniu od dwóch pozosta³ych, niemal wszyscy
badani. Stwierdzali przewa¿nie, ¿e zarz¹dzania wie-
dz¹ i informacj¹ jest niezbêdne w procesie studiowa-
nia, w uczeniu siê i przyswajaniu nowych wiadomoœci,
w przygotowywaniu siê do zajêæ, do egzaminów, a tak-
¿e w trakcie pisania prac koñcowych, tj. licencjackich
i magisterskich. Podkreœlali, ¿e elementy zarz¹dzania
informacj¹ i wiedz¹ powinny byæ wyk³adane na ka¿-
dym kierunku studiów, a nawet wczeœniej, tzn. powin-
ny byæ przedmiotem zajêæ w szko³ach œrednich, jak te¿
póŸniej, ju¿ w doros³ym ¿yciu.

Podobnie wielu studentów zwróci³o uwagê na
przydatnoœæ zarz¹dzania wiedz¹ i informacj¹ w ¿yciu
prywatnym i zawodowym. Niektórzy ju¿ przy definio-
waniu pojêæ, szczególnie – zarz¹dzania wiedz¹, pisali
o wynikaj¹cej z niego poprawie warunków pracy i ¿y-
cia, w tym kilku studentów wspomnia³o o poprawie
warunków materialnych. Pojawi³o siê nawet ciekawe
stwierdzenie, ¿e swoistym sprawdzianem zarz¹dzania
wiedz¹ bêdzie dla nich przysz³a praca, tj. poradzenie
sobie w ramach wyuczonego zawodu. Wiêkszoœæ pisa-
³a o usprawnianiu codziennych czynnoœci w pracy
dziêki stosowaniu zasad organizacji i selekcji nap³y-
waj¹cych na bie¿¹co informacji. Niektórzy wspominali
nawet o lepszym funkcjonowaniu w grupie, w spo³e-
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czeñstwie, a nawet w kulturze. Do najczêœciej wymie-
nianych z zarz¹dzania wiedz¹ i informacj¹ w ¿yciu co-
dziennym nale¿a³y: szybsze dotarcie do informacji;
pomoc w rozwi¹zywaniu problemów (m.in. wiêksza
kreatywnoœæ, elastycznoœæ); pomoc w radzeniu sobie
z nadmiarem informacji; pomoc w selekcji informacji
(zbêdnych, nieprzydatnych, b³êdnych); mo¿liwoœæ
weryfikowania, poprawiania informacji; oszczêdnoœæ
czasu i/lub pieniêdzy, a tak¿e energii poœwiêcanej na
poszukiwanie informacji; wydajniejsza praca pamiêci
i umys³u.

Ostatnim z trzech wymienionych na pocz¹tku za-
gadnieñ, do których odnieœli siê respondenci, by³y
czynniki wp³ywaj¹ce na efektywnoœæ zarz¹dzania
przez nich w³asnymi zasobami wiedzy i informacji. Od
razu trzeba dodaæ, ¿e w tej czêœci respondenci nie sto-
sowali ¿adnych rozró¿nieñ pomiêdzy zarz¹dzaniem
wiedz¹ a zarz¹dzaniem informacj¹, czyli wypowiadali
siê wspólnie o zasobach informacji i wiedzy.

Wœród czynników u³atwiaj¹cych zarz¹dzanie in-
formacj¹ i wiedz¹ wymieniano: posiadanie odpowied-
nich umiejêtnoœci i kompetencji, nabytych w wyniku
w³aœciwego przygotowania, kszta³cenia; dostêp i za-
znajomienie z technologiami informacyjnymi; nieogra-
niczony dostêp do Internetu oraz dobrze wyposa¿o-
nych bibliotek; czytanie specjalistycznej literatury z
tego zakresu. Wskazano tak¿e na przydatnoœæ pew-
nych cech osobowoœci, takich jak: spokój, dok³adnoœæ,
umiejêtnoœæ logicznego myœlenia, ³ad, systematycz-
noœæ, motywacja. Podkreœlano niezbêdn¹ znajomoœæ
jêzyków obcych, g³ównie angielskiego. Ponadto pisano
o chêci wspó³pracy z innymi osobami, co oznacza poj-
mowanie procesu zarz¹dzania wiedz¹ i informacj¹
w szerszym kontekœcie, ni¿ tylko w³asne, podejmowa-
ne przez jednostki, dzia³ania. Za pomocnych w za-
rz¹dzaniu indywidualnymi zasobami wiedzy i infor-
macji uznano przede wszystkim specjalistów, czyli
osoby specjalnie wyszkolone w tym zakresie.

Natomiast wœród czynników utrudniaj¹cych
zarz¹dzanie informacj¹ i wiedz¹ przez jednostki
wymieniano: nadmiar informacji; brak umiejêtnoœ-
ci i w³aœciwego przygotowania (m.in. na studiach);
cechy indywidualne, np. nieuporz¹dkowanie, nie-
dok³adnoœæ, chaotycznoœæ. Wskazywano na: brak
fachowców i specjalistów z tego zakresu; trudny
dostêp do informacji (prawa autorskie, ma³a iloœæ
egzemplarzy, skomplikowany system); cechy infor-
macji, tj. niewiarygodnoœæ i niezrozumia³oœæ. Poja-
wi³y siê te¿ wzmianki o braku czasu; funduszy;
sprzêtu i oprogramowania.

Wymienione powy¿ej czynniki, oddzia³uj¹ce pozy-
tywnie i negatywnie na podejmowane przez pojedyn-
cze osoby czynnoœci zwi¹zane z procesem zarz¹dzania
indywidualnymi zasobami informacji i wiedzy, zale¿¹
zarówno od danych osób, czyli maj¹ charakter subiek-
tywny (cechy osobowoœci), jak i od uwarunkowañ zew-
nêtrznych, istniej¹cych obiektywnie i niezale¿nych od
wysi³ków pojedynczych osób (cechy informacji, prawa
autorskie, oprogramowanie). Nale¿y zwróciæ uwagê na
potrzebê istnienia specjalistów z omawianego zakresu,
o czym wspominali badani studenci wypowiadaj¹c siê
zarówno na temat czynników wspieraj¹cych, jak i ha-
muj¹cych zarz¹dzanie kolekcjami informacji i wiedzy.
Charakterystyczne, ¿e tylko w kilku wypowiedziach
znalaz³y siê odniesienia do zawodu bibliotekarza jako
wyspecjalizowanego poœrednika pomiêdzy Ÿród³ami a
u¿ytkownikami zasobów informacji i wiedzy. W jednej
wypowiedzi zaznaczono, ¿e zawód mened¿era wiedzy
wykracza poza kompetencje bibliotekarza, a nawet nie
powinien byæ z nim kojarzony. Na marginesie mo¿na
dodaæ, ¿e zdaniem autorki artyku³u, tacy profesjona-
liœci, których mo¿na by nazywaæ – mened¿erami infor-
macji i wiedzy – jak najbardziej mogliby byæ kszta³ceni
na kierunkach i specjalnoœciach informatologicz-
no-bibliologicznych. Wymagana jest jednak uprzed-
nia rewizja programów nauczania, wzbogacenie ich
o treœci z nauk o zarz¹dzaniu, a przede wszystkim
z obszaru zarz¹dzania wiedz¹ [6, 8].
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Doskonalenie baz danych tworzonych w Instytucie
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania...

Doskonalenie baz danych tworzonych w Instytucie
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

dla upowszechniania innowacyjnych technologii
w ramach projektu „Rozwój infrastruktury

informatycznej i sprzêtowo-sieciowej Instytutu
dla poprawy zarz¹dzania i transferu technologii”

W okresie 10.2009 – 12.2011 w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
realizowany jest projekt „Rozwój infrastruktury informatycznej i sprzêtowo-sieciowej
Instytutu dla poprawy zarz¹dzania i transferu technologii”. W referacie przedstawiono
prace wykonane w Oœrodku Informacji Naukowej i Technicznej IZTW w ramach Zada-
nia 3 „Tworzenie i doskonalenie baz wiedzy dla upowszechniania innowacyjnych techno-
logii” z uwzglêdnieniem poprawy mo¿liwoœci wyszukiwawczych nowo wdra¿anych sys-
temów. W ramach projektu dokonano wymiany oprogramowania i rozbudowano o nowe
modu³y Zintegrowany System Obs³ugi Biblioteki SOWA oraz rozbudowano modu³ inter-
netowy systemu Expertus WWW dla bazy danych SAWIOS.

Improvement of databases created in the frame of Project “Development of Insti-
tute’s information and hardware-net infrastructure for bettering of management
and technology transfer” carried out in the Institute of Advanced Manufacturing
Technology for the purpose of innovative technology spreading. Over the span of
10.2009 – 12.2011 the Project “Development of Institute’s information and hard-
ware-net infrastructure for bettering of management and technology transfer” has been
carrying out. Work being done in the frame of Task 3 “Creating and improvement of data-
bases for the purpose of innovative technology spreading” by Scientific and Technical
Information Department IZTW, giving consideration to better searching usability of
modernized systems, was presented in the paper. Within the project framework not only
exchange and new modulus extension of Integrated Library Service System SOWA soft-
ware but also extension of internet modulus of Expertus WWW software for SAWIOS
database have been done.

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarza-
nia (IZTW) – dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem –
utworzony w 1948 roku, jest jednostk¹ badawczo-roz-
wojow¹ specjalizuj¹c¹ siê w obróbce metali, in¿ynierii
materia³owej, metrologii technicznej, monta¿u i auto-
matyzacji procesów wytwarzania. Oœrodek Informacji
Naukowej i Technicznej IZTW (OINT), którego czêœci¹
jest Biblioteka IZTW, stanowi przede wszystkim zaple-

cze informacyjne dla pracowników Instytutu, ale ze
zbiorów i informacji mog¹ korzystaæ wszyscy zaintere-
sowani opracowywan¹ tematyk¹ pracownicy naukowi,
studenci szkó³ wy¿szych oraz uczniowie szkó³ œred-
nich o profilu mechanicznym.

Jednym z zadañ Oœrodka jest utrzymywanie i bie-
¿¹ca aktualizacja baz danych, w tym bibliograficz-
no-abstraktowej bazy danych SAWIOS, która obejmu-
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je opisy bibliograficzne i abstrakty wybranych artyku-
³ów z polskich i zagranicznych czasopism naukowych
i technicznych oraz bibliograficznej bazy danych PUB-
LIKACJE stanowi¹cej rejestr publikacji pracowników
naukowych Instytutu. Bazy te s¹ udostêpniane bez-
p³atnie na stronie WWW Instytutu.

Aktualnie prowadzone s¹ prace zwi¹zane z moder-
nizacj¹ oprogramowania obu wymienionych baz oraz
oprogramowania do automatyzacji prac bibliotecz-
nych. Dostêpne w sieci Internet narzêdzia wyszuki-
wawcze, a w konsekwencji nawyki, oczekiwania
i kompetencje osób korzystaj¹cych z informacji, a tak-
¿e postêp w dziedzinie oprogramowania wymuszaj¹
wdra¿anie nowych, przyjaznych, intuicyjnych interfej-
sów oraz stosowanie udoskonalonych mechanizmów
wyszukiwania, gwarantuj¹cych szybkoœæ i skutecz-
noœæ wyszukiwania informacji ró¿nym grupom u¿yt-
kowników.

Realizacji powy¿szych celów s³u¿y projekt „Rozwój
infrastruktury informatycznej i sprzêtowo-sieciowej
Instytutu dla poprawy zarz¹dzania i transferu techno-
logii” realizowany w IZTW w okresie 10.2009 –
12.2011. W ramach projektu Oœrodek Informacji
Naukowej i Technicznej IZTW realizuje Zadanie 3
„Tworzenie i doskonalenie baz wiedzy dla upowszech-
niania innowacyjnych technologii”, które obejmuje
wymianê oprogramowania i rozbudowê o nowe modu-
³y Zintegrowanego Systemu Obs³ugi Biblioteki SOWA,
rozbudowê modu³u internetowego systemu Expertus
WWW dla bazy danych SAWIOS oraz modernizacjê
bazy danych PUBLIKACJE pracowników Instytutu
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania polega-
j¹c¹ na przygotowaniu struktury bazy do jej sukce-
sywnego przekszta³cania w bazê pe³notekstow¹ (za-
gadnienie zostanie omówione w oddzielnym refera-
cie).

Zintegrowany System Obs³ugi Biblioteki

SOWA

Biblioteka IZTW jest bibliotek¹ specjalistyczn¹
o zasobach licz¹cych kilkanaœcie tysiêcy woluminów.
Dobór zbiorów podyktowany jest w pierwszej kolej-
noœci obszarem zainteresowañ i dzia³alnoœci nauko-
wo-badawczej pracowników IZTW. Zasób pod wzglê-
dem iloœciowym nie jest imponuj¹cy w porównaniu z
bibliotekami uczelnianymi. Nasuwa siê porównanie z
bibliotekami wydzia³owymi, co ma te¿ swoje konse-
kwencje w odniesieniu do zastosowanego oprogramo-
wania do automatyzacji prac bibliotecznych. Zbiory

Biblioteki IZTW s³u¿¹ g³ównie pracownikom Instytu-
tu, ale wszyscy zainteresowani mog¹ z nich korzystaæ
w czytelni lub w ramach wypo¿yczeñ miêdzybiblio-
tecznych.

W ramach funkcjonuj¹cego dotychczas systemu
SOWA utrzymywano katalogi dwóch kolekcji – ksi¹¿ki
i materia³y konferencyjne. W latach 2000-2009 skata-
logowano w sumie blisko 1200 wydawnictw zwartych
na bie¿¹co gromadzonych w tym czasie przez bibliote-
kê oraz dokonano retrokonwersji opisów katalogo-
wych wydawnictw gromadzonych od 1990 roku, co
stanowi ok. 10% zbiorów Biblioteki. Przy retrokon-
wersji korzystano z bazy Przewodnik Bibliograficzny
Biblioteki Narodowej. Z uwagi na specyfikê posiada-
nych wydawnictw i nieunikniony proces „starzenia
siê” literatury technicznej – z wy³¹czeniem pozycji o
charakterze podstawowym, wydawnictw encyklope-
dycznych i s³owników – poza rozbudow¹ katalogu na
bie¿¹co przewidujemy w³¹czenie do niego tylko wy-
branych pozycji sprzed 1990 roku. Typowym przyk³a-
dem dezaktualizacji zbiorów zwartych s¹ wydawnic-
twa dotycz¹ce sprzêtu i oprogramowania sprzed 2000
roku, czêœciowo dotyczy to równie¿ specjalistycznych
s³owników, których zawartoœæ zwykle odpowiada sta-
nowi wiedzy sprzed roku wydania, a ze wzglêdu na
lawinowy postêp w niektórych dziedzinach nauki po
okresie dwudziestu lat ich treœæ jest w najlepszym
wypadku niekompletna.

Wad¹ systemu SOWA by³ przede wszystkim ma³o
przyjazny interfejs dla u¿ytkownika, ograniczony sys-
tem odsy³aczy i sk¹pe mo¿liwoœci powi¹zañ miêdzy
rekordami. Katalog dostêpny na stronie www umo¿li-
wia³ jedynie przegl¹danie zbiorów, wszelkie modyfi-
kacje wprowadzane by³y lokalnie, a ich obecnoœæ wy-
maga³a okresowej procedury aktualizacji. Z punktu
widzenia u¿ytkownika przyzwyczajonego do korzysta-
nia z zasobów internetowych system sprawia³ wra¿e-
nie nieskutecznego – mechanizm wyszukiwania opar-
ty na uszeregowanych wed³ug wybranego klucza wy-
kazach opisów bibliograficznych by³ raczej prymityw-
ny, a rezultaty wyszukiwania mog³y sugerowaæ brak
relewancji z zapytaniem.

W ramach realizowanych w projekcie zadañ zosta³
zakupiony i wdro¿ony system SOWA2 firmy SOKRA-
TES Software. Dane opisu bibliograficznego utrzymy-
wane s¹ w formacie MARC-21, co pozwala na wspó³-
pracê z innymi systemami bibliotecznymi. Po³¹czenie
miêdzy programem u¿ytkowym i serwerem nastêpuje
poprzez specjalnie opracowany protokó³ komunika-
cyjny (warstwa prezentacji w modelu ISO/OSI) oparty
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na TCP/IP, a to daje mo¿liwoœæ dzia³ania na „¿ywej”
bazie. Wszelkie poprawki i nowo wprowadzone zasoby
s¹ natychmiast widoczne w katalogu Biblioteki (na
stronach www IZTW) bez koniecznoœci rêcznej aktua-
lizacji serwisu.

Pierwszym etapem przechodzenia na nowy system
by³a konwersja posiadanych katalogów do nowego
systemu. Przekonwertowane dane musz¹ byæ jednak
starannie sprawdzone i uzupe³nione o brakuj¹ce dane
tak, aby stanowi³y pe³ny i poprawny rekord w formacie
MARC-21. Konieczne jest stworzenie lokalnych karto-
tek hase³ wzorcowych (khw) dla poszczególnych kate-
gorii pól wraz z wszystkimi powi¹zaniami. W zwi¹zku
z planowanym wdro¿eniem modu³u wypo¿yczeñ ko-
nieczne jest tak¿e oklejanie egzemplarzy etykietami z
kodami paskowymi. Prace nad katalogiem wydaw-
nictw zwartych zostan¹ wykonane do koñca stycznia
2011 roku.

Kolejnymi etapami realizowanymi w 2011 roku
bêd¹:
— ujednolicenie opisów materia³ów konferencyjnych

do formatu MARC-21;
— wprowadzenie rekordów czasopism prenumerowa-

nych przez Bibliotekê IZTW;
— zarejestrowanie w katalogu posiadanych zbiorów

czasopism (kilka lat wstecz) i oklejenie czasopism
kodami paskowymi;

— uruchomienie modu³u akcesji wydawnictw ci¹g-
³ych;

— uruchomienie modu³u wypo¿yczalni opartego na
identyfikacji kodów paskowych znajduj¹cych siê
na legitymacjach czytelników oraz na egzempla-
rzach zbiorów bibliotecznych (w przysz³oœci zre-
zygnujemy z tradycyjnych rewersów).

W póŸniejszym etapie mo¿liwe bêdzie tak¿e zamawia-
nie i rezerwowanie ksi¹¿ek bezpoœrednio ze strony
internetowej katalogu bibliotecznego [zgodnie z regu-
laminem Biblioteki tylko dla pracowników IZTW].

W³¹czenie procesu komputeryzacji biblioteki do
du¿ego projektu informatycznego, tym samym zapew-
nienie Ÿród³a finansowania, znacznie przyspieszy³o re-
alizacjê prac od lat uznawanych za niezbêdne. Zmo-
dernizowane oprogramowanie dobrze s³u¿y niwelowa-
niu barier w dostêpie do informacji o zasobach groma-
dzonych w Bibliotece.

System Expertus WWW

dla bazy danych SAWIOS

Baza danych SAWIOS powstaje w Oœrodku Infor-
macji Naukowej i Technicznej IZTW w oparciu o ma-
teria³y wybierane, oceniane i opracowywane przez
ekspertów z danej dziedziny i stanowi swoisty prze-
wodnik po zawartoœci czasopism i materia³ów konfe-
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Rys. 1. Strona g³ówna katalogu Biblioteki IZTW w systemie SOWA2 (Sokrates Software)



rencyjnych z dziedziny szeroko pojêtej technologii
wytwarzania.

Zakres tematyczny bazy skupia siê na nastêpu-
j¹cych kierunkach badañ prowadzonych w Instytucie:
— zaawansowane metody kszta³towania ubytkowego

i przyrostowego wyrobów (obróbka skrawaniem,
niekonwencjonalne metody obróbki, szybkie wy-
twarzanie prototypów) – procesy, narzêdzia, oprzy-
rz¹dowanie, obrabiarki specjalne;

— metrologia techniczna, zw³aszcza wielkoœci geo-
metrycznych oraz metody i specjalne urz¹dzenia
do badañ i testowania wyrobów;

— technika monta¿u;
— in¿ynieria materia³owa – pow³oki, materia³y narzê-

dziowe ceramiczne i supertwarde.
Od 10 lat baza jest bezp³atnie udostêpniana w Inter-
necie przy u¿yciu programu Expertus WWW opraco-
wanego przez firmê SPLENDOR Systemy Informacyj-
ne S.C. z Poznania.

SAWIOS liczy aktualnie blisko 41 tys. rekordów
zawieraj¹cych opisy bibliograficzne oraz bogate infor-
macyjnie abstrakty w jêzyku polskim. Zasiêg chrono-
logiczny rejestrowanych materia³ów obejmuje lata
1988 – 2010. Baza aktualizowana jest na bie¿¹co i de-

dykowana pracownikom naukowym i studentom wy-
dzia³ów mechanicznych wy¿szych uczelni technicz-
nych, chocia¿ chêtnie siêgaj¹ do niej tak¿e uczniowie
szkó³ œrednich poszukuj¹cy aktualnych materia³ów
pomocnych przy pisaniu prac dyplomowych.

W ramach realizowanego w IZTW projektu uda³o
siê zmodernizowaæ sposób prezentacji danych na stro-
nie www. Zadania tego podjêli siê autorzy programu
Expertus WWW, tj. firma SPLENDOR. Ergonomiczny
interfejs i rozbudowane mo¿liwoœci wyszukiwawcze
sprawiaj¹, i¿ baza jest bardziej przyjazna dla u¿ytkow-
nika na co dzieñ korzystaj¹cego z Internetu.

Dotychczas wyszukiwanie w bazie SAWIOS mo¿na
by³o prowadziæ w siedmiu polach wyszukiwawczych:
— autor,
— s³owa z tytu³u orygina³u,
— s³owa z tytu³u w jêzyku polskim,
— s³owa z notatki (abstraktu),
— skrót tytu³u czasopisma (lub zbioru referatów kon-

ferencyjnych),
— rok,
— jêzyk.
Wyszukiwanie wspomagane by³o indeksem
— autorskim,
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Rys. 2. Strona wyszukiwawcza poprzedniego interfejsu bazy danych SAWIOS



46 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 2012 t. XX nr 2

ZARZ¥DZANIE INFORMACJ¥ W NAUCE

Rys. 4. Strona wyszukiwawcza z opcj¹ autouzupe³niania

Rys. 3. Strona wyszukiwawcza obecnego interfejsu bazy danych SAWIOS



— s³ów z tytu³u orygina³u,
— s³ów z tytu³u w jêzyku polskim,
— s³ów z abstraktu,
— skrótów tytu³ów czasopism,
a wyniki mog³y byæ zawê¿one przez wybór roku/lat
poszukiwanych publikacji i wybór jêzyka/jêzyków
publikacji.

Obecnie wdro¿ony motor wyszukiwawczy umo¿li-
wi³ korzystanie z kilku nowych funkcji:
— wyszukiwanie po dowolnym s³owie opisu (wyszu-

kiwanie pe³notekstowe po wszystkich polach),
— w niektórych polach np. s³owa z notatki (co ozna-

cza wyszukiwanie w abstrakcie) mo¿na wpisaæ kil-
ka wyrazów obok siebie – s¹ one automatycznie
³¹czone operatorem AND,

— w polach wyszukiwawczych uaktywniono funkcjê
autouzupe³niania,

— dodano dodatkowe opcje zawê¿ania wyników
wyszukiwania z wykorzystaniem pola rok – wybór
opcji wszystkie lata, wybrany rok oraz zakres lat,

— wprowadzono mo¿liwoœæ szeregowania wyszuka-
nych rekordów wg numeru w bazie, tytu³u, autora
oraz roku rosn¹co lub malej¹co (ta ostatnia opcja
mo¿e byæ tak¿e ³¹czona z opcj¹ wewnêtrznego sor-
towania wg autora lub tytu³u w ramach danego
roku),

— mo¿na równie¿ wybraæ sposób wyszukiwania ci¹gu
znaków (pocz¹tek wyrazu, maskowanie * lub ca³y
wyraz).

Z punktu widzenia u¿ytkowników bazy bardzo u¿y-
teczn¹ opcj¹ okaza³a siê prezentacja na stronie WWW
daty ostatniej modyfikacji bazy. Dla twórców bazy
stworzono licznik odwiedzin, który pozwala œledziæ jej
wykorzystanie.

Wprowadzenie mechanizmu indeksowania stron
www (Indexer) skutkuje tym, ¿e zasoby bazy czêœcio-
wo ju¿ s¹ indeksowane przez wyszukiwarkê Google.
Kwest¹ czasu jest indeksowanie zawartoœci ca³ej bazy.

Wszystkie te modyfikacje spowodowa³y, ¿e baza
sta³a siê bardziej intuicyjna, a co za tym idzie bardziej
przystêpna dla u¿ytkownika korzystaj¹cego na co
dzieñ z wyszukiwarek typu Google. Modernizacja po-
winna siê zatem przyczyniæ do wzrostu u¿ytecznoœci
i popularnoœci bazy wœród m³odszych u¿ytkowników.

�ród³a

[1] Instrukcje i materia³y firmy SPLENDOR Systemy Informacyj-
ne S.C. z Poznania (Expertus).

[2] Instrukcje i materia³y firmy Sokrates Software (SOWA2).

Wszystkie prace opisane w artykule zosta³y sfinanso-
wane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w programie Innowacyjna Gospodarka – Narodowa
Strategia Spójnoœci, w ramach projektu „Rozwój infra-
struktury informatycznej i sprzêtowo-sieciowej Insty-
tutu dla poprawy zarz¹dzania i transferu technologii”
– umowa o dofinansowanie UDA-POIG.02.03.02-00-
-040/09-00.

Mgr Maria DASZKIEWICZ, mgr Joanna KAPUSTA, mgr El¿bieta KAR-
PIÑSKA-PAWLAK – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwa-
rzania. Adres: ul. Wroc³awska 37a, 30-011 Kraków; e-mail:
int@ios.krakow.pl
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Maria B£A¯EJEWSKA, Maria DASZKIEWICZ, Joanna KAPUSTA, El¿bieta KARPIÑSKA-PAWLAK

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, KRAKÓW

Modernizacja bazy danych Publikacje pracowników
IZTW – od bazy bibliograficznej do bazy pe³notekstowej
Modernizacja bazy danych Publikacje pracowników IZTW

– od bazy bibliograficznej do bazy pe³notekstowej

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat modernizacji bibliograficz-
nej bazy PUBLIKACJE Pracowników Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwa-
rzania (IZTW), która stanowi czêœæ projektu „Rozwój infrastruktury informatycznej
i sprzêtowo-sieciowej Instytutu dla poprawy zarz¹dzania i transferu technologii”. Omó-
wiono prace zmierzaj¹ce do przekszta³cenia bazy PUBLIKACJE w bazê pe³notekstow¹,
w tym analizê prawa autorskiego, sposobów licencjonowania dostêpu oraz dodanie do
bazy nowych pól umo¿liwiaj¹cych do³¹czenie pe³nych tekstów oraz linków do stron z
publikacjami.

Modernization of Publications of the Institute of Advanced Manufacturing Tech-
nology workers database – from bibliographic data base towards full-text one.
Basic information on modernization of bibliograpfic database of PUBLICATION of the
Institute of Advanced Manufacturing Technology workers, which is a part of the Project
“Development of Institute’s information and hardware-net infrastructure for bettering of
management and technology transfer”, has been presented. Work leading to transforma-
tion of PUBLICATIONS of the Institute of Advanced Manufacturing Technology workers
database into full-text one, including copyright and access license analysis as well as ad-
ding of new fields which enable to attach full-text files and links, were discussed.

Rosn¹ca popularnoœæ udostêpniania danych cyfro-
wych na zasadach Open Access by³a podstaw¹ reali-
zowanej obecnie w Instytucie Zaawansowanych Tech-
nologii Wytwarzania koncepcji rozpowszechniania
pe³nych tekstów publikacji pracowników Instytutu.
Open Access gwarantuje wolny, powszechny, trwa³y i
natychmiastowy dostêp dla ka¿dego u¿ytkownika do
zasobów przechowywanych w formie cyfrowej, w
szczególnoœci do treœci naukowych i edukacyjnych,
przy równoczesnym za³o¿eniu, ¿e u¿ytkownik bêdzie
z nich korzysta³ w sposób rzetelny na zasadzie tzw.
dozwolonego u¿ytku. Warunkiem mo¿liwoœci korzys-
tania z dozwolonego u¿ytku jest:
— uprzednie rozpowszechnienie utworu,
— jego udostêpnienie publiczne za zgod¹ twórcy,

w taki sposób, aby ka¿dy mia³ do niego dostêp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,

— wymienienie imienia i nazwiska twórcy oraz
Ÿród³a.

Eksploatacja prowadzona na podstawie przepisów o
dozwolonym u¿ytku nie mo¿e mieæ na celu osi¹gniê-

cia przez u¿ytkownika korzyœci maj¹tkowych (korzys-
tanie w celach niekomercyjnych i edukacyjnych) [4].
„Dozwolony u¿ytek nie mo¿e naruszaæ normalnego
korzystania z utworu lub godziæ w s³uszne interesy
twórcy” [6, Art. 35].

W ramach realizowanego w IZTW w okresie od
paŸdziernika 2009 do grudnia 2011 projektu „Rozwój
infrastruktury informatycznej i sprzêtowo-sieciowej
Instytutu dla poprawy zarz¹dzania i transferu techno-
logii”, zadanie 3 „Tworzenie i doskonalenie baz wie-
dzy dla upowszechniania innowacyjnych technologii”,
podjêto siê modernizacji bazy Publikacje Pracowni-
ków Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwa-
rzania.

Baza Publikacje Pracowników IZTW zawiera opisy
bibliograficzne polskich i zagranicznych publikacji
pracowników IZTW (dawniej Instytutu Obróbki Skra-
waniem), w tym monografii, artyku³ów w czasopis-
mach, referatów i komunikatów, i stanowi Ÿród³o in-
formacji o specjalistach w dziedzinie obróbki skrawa-
niem i niekonwencjonalnych metod obróbki metali,
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metrologii technicznej, in¿ynierii materia³owej, tech-
nologii monta¿u itp. Dane s¹ rejestrowane od 1986 r.
Rekordy zawieraj¹ opis bibliograficzny publikacji –
autor, tytu³ artyku³u w jêzyku orygina³u, Ÿród³o i wy-
dawca oraz s³owa kluczowe. Obecnie baza liczy 1298
rekordów (stan na grudzieñ 2010 r.). Do udostêpnia-
nia bazy w sieci wykorzystywane jest oprogramowanie
WWWISIS BIREME/PAHO/OPS – UNESCO.

Modernizacja by³a poprzedzona analiz¹: prawa au-
torskiego, sposobów licencjonowania oraz autorstwa
i wspó³autorstwa utworów rejestrowanych w bazie
Publikacje. Analiza mia³a na celu przygotowanie zgod-
nych z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa autorskiego
procedur, zmierzaj¹cych do uzyskania zgody na do-
³¹czanie pe³nych tekstów publikacji by³ych i obecnych
pracowników Instytutu. Wytypowano nastêpuj¹ce
przypadki:
— autorów i/lub wspó³autorów z pe³n¹ afiliacj¹

IZTW,
— autorów i/lub wspó³autorów posiadaj¹cych czêœ-

ciow¹ afiliacjê IZTW,
— wspó³autorów, którzy nie byli, ale s¹ pracownikami

IZTW,
— autorów i/lub wspó³autorów, którzy nie s¹ ju¿ pra-

cownikami IZTW na skutek œmierci,

— autorów i/lub wspó³autorów, którzy nie s¹ ju¿ pra-
cownikami IZTW z powodu zmiany pracy (kontakt
mo¿liwy b¹dŸ niemo¿liwy).

Nale¿a³o równie¿ starannie przeanalizowaæ prawa
wydawców do poszczególnych publikacji:
— prawa istniej¹cych i dzia³aj¹cych wydawców czaso-

pism i ksi¹¿ek, w których zamieszczono publikacje
pracowników IZTW,

— prawa wydawców, jeœli wydawnictwo uleg³o likwi-
dacji albo po³¹czy³o siê z innym wydawnictwem,
w zwi¹zku z czym np. zmieni³o nazwê, siedzibê,

— prawa wydawnictw krajowych, prawa wydawnictw
z krajów UE, spoza UE, z krajów by³ego ZSRR,

— prawa wydawnictw po up³ywie okreœlonego czasu
od ukazania siê publikacji,

— prawa do linkowania ewentualnie archiwizowania
na w³asnym serwerze publikacji udostêpnianych
na stronach www wydawców lub portali czaso-
pism, konferencji, itp.

Po przeanalizowaniu stanu prawnego i podjêciu sto-
sownych ustaleñ z prawnikami przewidujemy przygo-
towanie stosownych umów z wydawcami.

Wiêkszoœæ tych zagadnieñ reguluje obowi¹zuj¹ca
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego z póŸniejszymi zmianami [6], w której
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zgodnie z Art. 12 „Pracodawca przy braku odmiennej
umowy, nabywa (w sposób pochodny) dopiero z chwil¹
przyjêcia utworu autorskie prawa maj¹tkowe do niego,
ale tylko w granicach wynikaj¹cych z celu umowy o
pracê i zgodnego zamiaru stron. PóŸniejsze rozwi¹za-
nie umowy o pracê niczego nie zmienia” [1, s. 49].
Zgodnie z Ustaw¹ o prawie autorskim i prawach po-
krewnych oraz Regulaminem W³asnoœci Intelektual-
nej i Ochrony Tajemnicy Gospodarczej Instytutu, „je-
¿eli ustawa lub umowa o pracê nie stanowi¹ inaczej,
pracodawca, którego pracownik stworzy³ utwór w wy-
niku wykonywania obowi¹zków ze stosunku pracy,
nabywa z chwil¹ przyjêcia utworu autorskie prawa
maj¹tkowe w granicach wynikaj¹cych z celu umowy
o pracê i zgodnego zamiaru stron” [5, Art. 12.1], [1, s.
207].

„Instytut jako instytucja naukowa mo¿e, bez od-
rêbnego wynagrodzenia, korzystaæ z materia³u nauko-
wego zawartego w utworze stworzonym przez pracow-
nika w wyniku wykonywania obowi¹zków ze stosun-
ku pracy, oraz udostêpniaæ ten materia³ osobom trze-
cim, z zachowaniem praw twórcy” [5, Rozdzia³ 5 §
47].

Kwestie w¹tpliwe bêd¹ stanowi³y przedmiot dal-
szych konsultacji prawnych.

W zwi¹zku z planowanym umieszczeniem pe³nych
tekstów publikacji pracowników IZTW zapoznano siê
ze sposobami licencjonowania praw autorskich Copy-
right (All rights reserved) i Copyleft (All rights reser-
ved). Ostatecznie przyjêto licencjê typu Copyleft Crea-
tive Commons Uznanie autorstwa – U¿ycie niekomer-
cyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (Some
rights reserved), gdy¿ jej postanowienia najbardziej
odpowiada³y za³o¿onemu sposobowi udostêpniania
modernizowanej bazy.

Creative Commons oferuje twórcom licencje, które
pozwalaj¹ im zachowaæ w³asne prawa i jednoczeœnie
dzieliæ siê swoj¹ twórczoœci¹ z innymi. Celem CC jest
stworzenie alternatywy dla istniej¹cego systemu pra-
wa autorskiego, który ogranicza mo¿liwoœæ tworzenia
i korzystania z dóbr kultury. Licencje Creative Com-
mons dzia³aj¹ na zasadzie “pewne prawa zastrze¿o-
ne” – granice dozwolonego u¿ytku s¹ szersze i wyraŸ-
niejsze ni¿ te wytyczone na zasadzie “wszelkie prawa
zastrze¿one”. Creative Commons szanuje prawo twór-
ców do okreœlenia stopnia, w jakim chc¹ siê dzieliæ
swoj¹ twórczoœci¹ z innymi. Jednoczeœnie zachêca do
tworzenia wspólnej kultury, której elementy mog¹ byæ
swobodnie wymieniane i zmieniane. Jednym z zadañ
organizacji Creative Commons jest edukacja prawni-

cza – zwiêkszenie œwiadomoœci wp³ywu systemu
w³asnoœci intelektualnej na kulturê i spo³eczeñstwo,
ale tak¿e zwiêkszenie zrozumienia i poszanowania dla
prawa i cudzej twórczoœci. Licencja ta respektuje pra-
wa autorskie i jest dostêpna na stronie CC [3].

Zgodnie z postanowieniami Licencji, „Licencjo-
dawca udziela Licencjobiorcy nieodp³atnej i niewy-
³¹cznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium
ca³ego œwiata na czas nieoznaczony (do momentu wy-
gaœniêcia praw autorskich) na nastêpuj¹cych polach
eksploatacji:
a. Zwielokrotnianie Utworu, w³¹czanie Utworu do

jednego lub wiêcej Zbiorów, Zwielokrotnianie
Utworu w³¹czonego do Zbiorów;

b. Sporz¹dzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zale¿-
nych pod warunkiem, ¿e wszelkie takie Utwory Za-
le¿ne, w tym wszelkie t³umaczenia na jakimkol-
wiek noœniku zosta³y w rozs¹dnym zakresie wyraŸ-
nie oznaczone, wyró¿nione lub w inny sposób zos-
ta³o na nich wskazane, ¿e w oryginalnym Utworze
dokonano zmian; na przyk³ad na t³umaczeniu
mo¿na umieœciæ adnotacjê: „Orygina³ utworu zos-
ta³ przet³umaczony z angielskiego na hiszpañski”,
lub mo¿na wskazaæ, ¿e t³umaczenie „Zawiera
zmiany w stosunku do orygina³u”;

c. Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie
Utworu, w tym Utworu w³¹czonego do Zbiorów;

d. Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie
Utworów Zale¿nych; oraz

e. Pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wyko-
rzystanie.” [3, § 3].

Przy czym „Utwór zale¿ny” oznacza „opracowanie
Utworu lub Utworu i innych istniej¹cych wczeœniej
utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wy-
³¹czeniem materia³ów stanowi¹cych Zbiór.” „Zbiór”
natomiast „oznacza zbiór, antologiê, wybór lub bazê
danych spe³niaj¹c¹ cechy utworu, nawet je¿eli zawie-
raj¹ nie chronione materia³y, o ile przyjêty w nich do-
bór, uk³ad lub zestawienie ma twórczy charakter.
Utwór stanowi¹cy zbiór nie bêdzie uznawany za
Utwór Zale¿ny” [3, Definicje].

„Powy¿sze uprawnienia Licencjobiorca mo¿e wy-
konywaæ na wszystkich rodzajach noœników, we
wszystkich rodzajach œrodków przekazu, oraz we
wszystkich aktualnie znanych formatach. Powy¿sze
uprawnienia obejmuj¹ tak¿e uprawnienie do dokony-
wania modyfikacji Utworu, koniecznych z techniczne-
go punktu widzenia, w celu wykonania uprawnieñ w
ró¿nych œrodkach przekazu, noœnikach lub formatach.
Wszystkie prawa wyraŸnie nie udzielone przez Licen-
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cjodawcê uwa¿a siê za zastrze¿one, w³¹czaj¹c w to
w szczególnoœci uprawnienia okreœlone w Paragrafie
4(f) oraz 4(g)” [3], które to Paragrafy dotycz¹ m.in. nie-
zbywalnego prawa wynagrodzenia i przymusowego
poœrednictwa oraz zbywalnego prawa wynagrodzenia
z tytu³u licencji ustawowych oraz przymusowego po-
œrednictwa.

Przyjêto, ¿e pe³ne teksty publikacji pracowników
IZTW bêd¹ do³¹czane w dwojaki sposób: jako pliki
w formacie PDF albo jako aktywne linki do publikacji
elektronicznych posadowionych na serwerach zew-
nêtrznych.

Udostêpnianie pe³nych tekstów w formacie PDF
wi¹¿e siê z umieszczeniem znaku (ikony) Adobe icon
w bazie. Ikona jest produktem firmy Adobe i chroni j¹
znak towarowy. Firma dopuszcza u¿ycie ikony bez pi-
semnego zezwolenia pod warunkami wymienionymi na
jej stronie [2], m.in. zachowania koloru, rozmiaru, wy-
gl¹du, odleg³oœci od tekstu, sposobu wyœwietlania ikony
oraz rzetelnego pos³ugiwania siê tym produktem.

Z technicznego punktu widzenia modernizacja
struktury bazy danych Publikacje Pracowników IZTW
obejmowa³a rozszerzenie bazy o pole „pe³ny tekst” za-
³¹czony jako plik w formacie PDF, uruchamiany jako
link z bazy na stronie www lub jako link do zewnêtrz-

nej strony www z publikacj¹. Poniewa¿ do tej pory
baza by³a prowadzona w formacie DOS-owym, ko-
nieczna by³a konwersja danych z DOS do nowego for-
matu WINDOWS, zmiana DOS-owej strony kodowej
z polskimi znakami IBM Latin 2 (CP 852) do WIN-
DOWS-owej strony kodowej CP 1250 oraz zmiany
w formacie wyœwietlania.

Dodatkowo do bazy Publikacje wprowadzono
nowe pole – ISSN/ISBN – aby zapewniæ kompletn¹
informacjê o publikacjach i umo¿liwiæ jednoznaczn¹
identyfikacjê w zbiorach bibliotecznych.

Ustalono parametry techniczne nowych pól w try-
bie edycyjnym i na stronie www, tzn. okreœlono d³u-
goœæ pola, miejsce w którym ma siê znajdowaæ, rodzaj
znaków jakie bêdzie mo¿na do niego wprowadzaæ, a
tak¿e znaki, których z ró¿nych wzglêdów wprowadzaæ
nie nale¿y, okreœlono typ pola (wyszukiwawcze czy
nie) oraz sposoby linkowania. Zmianie uleg³a tak¿e
strona g³ówna bazy. Zamieszczono na niej wskazówki
dotycz¹ce wyœwietlania pe³nych tekstów oraz linki do
strony licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa
– U¿ycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach
3.0 Polska i do strony firmy Adobe, z której mo¿na
bezp³atnie pobraæ program Adobe Acrobat Reader
umo¿liwiaj¹cy wyœwietlanie plików w formacie PDF.
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Dalsza czêœæ prac objê³a modyfikacjê rekordów.
Publikacje skanowano do formatu PDF, pliki zeskano-
wane lub pozyskane na noœniku elektronicznym przy-
³¹czano do rekordów bazy, a nastepnie sprawdzano
poprawnoœæ powi¹zañ. Wyszukiwano i sprawdzano
numery ISSN/ISBN publikacji w zbiorach Biblioteki
IZTW, w internetowych bazach danych, na stronach
www wydawców; czêœæ publikacji (wydane w Polsce)
weryfikowano w bazie Biblioteki Narodowej
ISBN/ISSN/ISMN. Zmiany strony kodowej spowodo-
wa³y koniecznoœæ kontroli poprawnoœci konwersji
znaków. Testowano bazê w trybie edycyjnym i na stro-
nie www, kontrolowano m.in. poprawnoœæ wyœwietla-
nia indeksów s³ownika, wyszukiwanie po s³owach
kluczowych wspomagane s³ownikami wed³ug pól i
podpól.

Baza danych PUBLIKACJE stanowi Ÿród³o infor-
macji o osobach specjalizuj¹cych siê w dziedzinach
objêtych zakresem dzia³alnoœci IZTW. W wersji
zmodernizowanej jako baza pe³notekstowa umo¿li-
wi bezpoœredni bezp³atny dostêp do prac publiko-
wanych zarówno w znanych czasopismach specja-
listycznych, jak te¿ wydawnictwach mniej dostêp-
nych z racji ma³ego nak³adu (np. materia³y konfe-
rencyjne) czy ograniczonego zasiêgu terytorialnego.
W pewnym sensie jest te¿ produktem o charakterze
marketingowym, promuj¹cym dorobek naukowy
pracowników IZTW. Zaproponowane rozwi¹zanie
wydaje siê tak¿e korzystne dla wydawców, poniewa¿
przypomina o Ÿród³ach niejednokrotnie dawno od-
³o¿onych na pó³kê. Powodzenie pe³notekstowych
baz danych mo¿e w przysz³oœci zachêciæ autorów do
szerokiego udostêpniania pe³nych tekstów swoich
utworów, co sprzyja dyskusji naukowej, a w konse-
kwencji s³u¿y rozwojowi nauki.
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Oœrodki kszta³cenia z zakresu informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa w internetowych serwisach

spo³ecznoœciowych

Niniejszy artyku³ dotyczy u¿ytkowania internetowych serwisów spo³ecznoœciowych
przez oœrodki kszta³cenia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (INIB).
W tekœcie porusza siê kwestie obecnoœci oœrodków kszta³cenia z zakresu INIB w serwi-
sach spo³ecznoœciowych; form, w których przejawia siê ta obecnoœæ; celów przyœwieca-
j¹cych oœrodkom kszta³cenia do uczestnictwa w sieciach spo³ecznych; treœci prezentowa-
nych przez oœrodki INIB w internetowych portalach spo³ecznoœciowych; dobrych praktyk
w prowadzeniu profilów instytucji w internetowych serwisach spo³ecznoœciowych. Ros-
n¹ca popularnoœæ mediów spo³ecznoœciowych, mo¿liwoœci ich wykorzystania, kontro-
wersje wzbudzane przez te narzêdzia komunikacyjne – to powody dla których oœrodki
kszta³cenia z zakresu INIB i specjaliœci informacji nie mog¹ pomin¹æ tej formy komuni-
kacji.

Library and information science (LIS) education centers in social network sites.
This article concerns the use of social networking sites (SNS) by education centers in the
field of library and information science (LIS). The text includes sections about the presen-
ce of LIS education centers in social networking sites, presentation forms of LIS centers in
SNS; objectives of participation in social networks; the content presented by the LIS edu-
cation centers in SNS and finally good practices of use and maintaining institution’s pro-
files in social networking sites. The growing popularity of social media, possibilities of
their use, the controversy caused by these tools of communication – are the reasons for
which education centers in the field of LIS and information specialists cannot ignore this
form of communication.

Wstêp

W latach 2005-2011 internetowe serwisy spo³ecz-
noœciowe sta³y siê przedmiotem dyskusji specjalistów
z dziedzin takich jak: socjologia, nauka o informacji i
bibliotekoznawstwo, informatyka, marketing, promo-
cja i kreowanie wizerunku, psychologia i innych. Fe-

nomen portali spo³ecznoœciowych w Internecie budzi
zainteresowanie nie tylko naukowców, ale tak¿e wielu
u¿ytkowników Internetu. Jest to zwi¹zane z mod¹ i
wci¹¿ rosn¹c¹ popularnoœci¹ sieci spo³ecznych w In-
ternecie. Nie jest jasne, dok¹d nas zaprowadz¹ te na-
rzêdzia, w jaki sposób wp³yn¹ na œwiat informacyjny
i w którym kierunku siê rozwin¹. Jednak m.in. z tych
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powodów budz¹ tak du¿e zainteresowanie i kontro-
wersje wœród u¿ytkowników oraz profesjonalistów
informacji.

Celem artyku³u jest zbadanie u¿ytkowania interne-
towych serwisów spo³ecznoœciowych przez oœrodki
kszta³cenia z zakresu informacji naukowej i bibliote-
koznawstwa (INIB). W tekœcie porusza siê kwestie
obecnoœci oœrodków kszta³cenia z zakresu INIB w ser-
wisach spo³ecznoœciowych; form, w których przejawia
siê ta obecnoœæ; celów przyœwiecaj¹cych oœrodkom
kszta³cenia do uczestnictwa w sieciach spo³ecznych;
treœci prezentowanych przez oœrodki INIB w interne-
towych portalach spo³ecznoœciowych; dobrych prak-
tyk w prowadzeniu profilów instytucji w interneto-
wych serwisach spo³ecznoœciowych.

Poniewa¿ na temat sieci spo³ecznych tworzonych
w Internecie, ich istocie, funkcjonowaniu, historii, ro-
dzajach pisano wiele [4], [7], [10], [19], autorka pomi-
ja te aspekty, ograniczaj¹c siê jedynie do wyjaœnienia
podstawowych pojêæ u¿ytych w tytule artyku³u.

Brak jest jednej syntetycznej definicji pojêcia inter-
netowy portal spo³ecznoœciowy (ang. social network
sites). Rozwa¿ania warto rozpocz¹æ od wyjaœnienia
terminu sieæ spo³eczna. Wed³ug J. A. Barnes’a sieæ
spo³eczna jest struktur¹ z³o¿on¹ z wêz³ów, które s¹
indywidualnymi elementami. Reprezentuje relacje i
przep³ywy informacji miêdzy osobami, grupami, orga-
nizacjami [31]. Wraz z rozwojem narzêdzi Web 2.0
idea sieci spo³ecznych, znalaz³a zastosowanie w Inter-
necie, gdzie doskonale funkcjonuje. Obecnie sieci
spo³eczne w Internecie daj¹ mo¿liwoœæ utrzymywania
i ci¹g³ego poszerzania kontaktów bez ograniczeñ geo-
graficznych [4].

Boyd i Ellison uszczegó³owili definicjê interneto-
wych serwisów spo³ecznoœciowych. Pod tym pojêciem
rozumie siê us³ugi/aplikacje sieci WWW, które w ra-
mach pewnego ograniczonego systemu, pozwalaj¹ po-
jedynczym u¿ytkownikom utworzyæ profil udostêp-
niany publicznie w ca³oœci lub czêœciowo. Us³ugi te
pozwalaj¹ na utworzenie listy kontaktów innych u¿yt-
kowników, z którymi pozostaje siê w okreœlonej relacji,
a nastêpnie daj¹ mo¿liwoœæ wprowadzania zmian w
liœcie, rozszerzania jej i dostêpu innym u¿ytkownikom
w ramach systemu. Charakter i nazewnictwo nawi¹zy-
wanych relacji ró¿ni¹ siê od siebie w ró¿nych sieciach
spo³ecznych [7].

W jêzyku polskim termin social network sites
(SNS) jest t³umaczony na kilka sposobów: portale spo-
³ecznoœciowe w Internecie, serwisy spo³ecznoœciowe
w Internecie, sieci spo³eczne w Internecie. Stosowane

jest tak¿e okreœlenie „nowe media” oraz „media spo-
³ecznoœciowe”.

W artykule autorka pos³uguje siê zamiennie pojê-
ciami: portale spo³ecznoœciowe w Internecie, serwisy
spo³ecznoœciowe w Internecie oraz sieci spo³eczne
w Internecie.

U¿ywaj¹c terminu oœrodek kszta³cenia z zakresu
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, autorka
odnosi siê do polskich i zagranicznych instytutów uni-
wersyteckich, prowadz¹cych studia z zakresu infor-
macji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Wykorzystana w niniejszym artykule literatura to
opracowania, opublikowane w ci¹gu ostatnich piêciu
lat. S¹ to g³ównie artyku³y z czasopism, tak¿e elektro-
nicznych. Cytowane pozycje pochodz¹ z czasopism z
nastêpuj¹cych dziedzin: socjologia, psychologia, infor-
macja naukowa, marketing. Nale¿y dodaæ, i¿ wyko-
rzystane przez autorkê piœmiennictwo to publikacje
g³ównie anglo- i hiszpañskojêzyczne. Wœród zastanej
literatury przedmiotu najwiêksz¹ czêœæ stanowi¹ arty-
ku³y dotycz¹ce powstania internetowych portali spo-
³ecznoœciowych, ich idei, historii, rozwoju i rodzajów
[1], [2], [18], [7]. ZnaleŸæ mo¿na wiele tekstów o cha-
rakterze socjologiczno-psychologicznym o wp³ywie in-
ternetowych serwisów spo³ecznoœciowych na kontakty
i relacje miêdzyludzkie [9], [11], [28]. Pojawiaj¹ siê
opracowania o zastosowaniu sieci spo³ecznych w biz-
nesie, marketingu itp. [32], [30], [14], [12]. W odnie-
sieniu do bibliotekoznawstwa, istnieje wiele artyku-
³ów dotycz¹cych u¿ytkowania serwisów spo³ecznoœ-
ciowych przez biblioteki, propozycji zastosowañ ró¿-
nych aplikacji do promocji bibliotek w internetowych
sieciach spo³ecznych, dobrych praktykach w korzysta-
niu z portali [4], [15], [20], [27]. Brak jest tekstów do-
tycz¹cych oœrodków kszta³cenia z zakresu INIB jako
u¿ytkowników internetowych serwisów spo³ecznoœ-
ciowych.

W pracy nad artyku³em autorka stosowa³a nastê-
puj¹ce techniki badañ: analiza i krytyka piœmiennic-
twa, obserwacja istniej¹cych profili/stron oœrodków
kszta³cenia INIB w wybranych serwisach spo³ecznoœ-
ciowych w Internecie, wywiady z administratorami
stron, grup, profilów.

Przyczyny popularnoœci serwisów

spo³ecznoœciowych w Internecie

Zagadnieniem nurtuj¹cym wielu naukowców z
ró¿nych dziedzin jest powód wci¹¿ rosn¹cej popular-
noœci internetowych portali spo³ecznoœciowych wœród
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internautów. W wielu artyku³ach poszukuje siê odpo-
wiedzi na pytanie, czym tak bardzo przyci¹gaj¹ sieci
spo³eczne w Internecie? [19], [32], [21], [2], [13]. Od-
powiedŸ nie wydaje siê byæ trudn¹: prawdopodobnie
swoj¹ prostot¹, analogi¹ do œwiata niewirtualnego.
Cz³owiek jako istota spo³eczna zawsze d¹¿y³ do na-
wi¹zywania relacji. Ludzie od lat siê komunikuj¹ –
ró¿nymi kana³ami, a postêp technologiczny i sieæ In-
ternet stopniowo rewolucjonizuj¹ ten proces [32]. Po-
jawienie siê narzêdzi Web 2.0, da³o nowe mo¿liwoœci
komunikacji, ukierunkowuj¹c siê na cz³owieka nie
tylko jako odbiorcê informacji, ale tak¿e jako nadawcê
komunikatów. Dialog sta³ siê publiczny: w interneto-
wych sieciach spo³ecznych ka¿dy mo¿e wys³aæ infor-
macjê, wydaæ opiniê, lub indeksowaæ [32].

Niektórzy autorzy uwa¿aj¹, i¿ najwa¿niejszymi
cechami Web 2.0 s¹ te, które opieraj¹ siê na archi-
tekturze uczestnictwa [20]. Wydaje siê, ¿e jest to je-
den z czynników decyduj¹cych o popularnoœci ser-
wisów spo³ecznoœciowych. Wraz ze zmianami doty-
cz¹cymi koncepcji u¿ytkownika nastêpuje zmiana
w jego relacjach z portalem internetowym. Nie ocze-
kuje siê od u¿ytkownika konsumpcji informacji,
lecz wspó³udzia³u. Odwiedzj¹cego serwis zachêca
siê do wniesienia nowych treœci, dzielenia siê mate-
ria³ami, opiniowani i indeksowania danych pocho-
dz¹cych od innych u¿ytkowników. W architekturze
uczestnictwa to u¿ytkownik dodaje wartoœci i wp³y-
wa na poprawê us³ug serwisu internetowego. Im
wiêcej u¿ytkowników, tym wiêksza wartoœæ i atrak-
cyjnoœæ serwisu [20]. Wœród powodów, dla których
narzêdzia Web 2.0, w tym sieci spo³eczne, ciesz¹ siê
du¿¹ popularnoœci¹ wymienia siê:
— wspó³pracê jako metodê: technologie spo³eczne s¹

zaprojektowane z myœl¹ o otwartej architekturze
informacji. W Internecie 2.0 pracuje siê poprzez
bezpoœrednie relacje, odzwierciedlone we wspól-
nym dzia³aniu np. wspólna budowa treœci lub do-
dawanie komentarzy

— interoperacyjnoœæ jako fundament: technologie 2.0
umo¿liwiaj¹ integracjê narzêdzi. Korzystanie ze
wspólnych protoko³ów, standardowych metada-
nych i otwartych architektur

— prostotê jako wzór: w Web 2.0 publikacja treœci
jest uproszczona do maximum. Tworzenie i prowa-
dzenie blogów, wiki, osobistych profili w serwisach
spo³ecznoœciowych s¹ dzia³aniami, które nie wy-
magaj¹ rozleg³ej wiedzy informatycznej

— etykietowanie jako system: Web 2.0 oferuje narzê-
dzia do tworzenia opisów przez u¿ytkowników, któ-

re mog¹ byæ wymieniane i tworz¹ zbiór terminów
prowadz¹cych do podobnych zagadnieñ

— udzia³ jako podstawa: w sieci informacja jest
wspólna. Oprogramowanie spo³ecznoœciowe umo-
¿liwia wartoœciowanie zasobów i oznaczanie ich
przez autorów. Tworzenie wspólnych list „ulubio-
nych”, systemy oceny, które tworz¹ u¿ytkownicy
pozwalaj¹ ustaliæ po¿¹dan¹ jakoœæ i u¿ytecznoœæ
zasobów. Dostêpne technologie pozwalaj¹ na
wspó³pracê miêdzy u¿ytkownikami dziel¹cymi siê
sugestiami, opiniami i zachowaniami

— ró¿norodnoœæ jako osi¹gniêcie: Web 2.0 nie prze-
widuje ograniczeñ. Jako Web 2.0 mo¿na zakwalifi-
kowaæ: us³ugi w zakresie informacji, zakup ró¿-
nych produktów, mo¿liwoœci magazynowania da-
nych, aplikacje umo¿liwiaj¹ce integracjê wielu ka-
na³ów informacyjnych

— personalizacja jako mo¿liwoœæ: u¿ytkownik sam
decyduje, jak korzystaæ z technologii, jakie us³ugi
s¹ dla niego u¿yteczne i na jakich warunkach bê-
dzie z nich korzystaæ. Dostosowywanie aplikacji,
rozwój narzêdzi interfejsu, korzystanie z zewnêtrz-
nych zasobów przez syndykacjê, korzystanie z wi-
dgetów w celu integracji zewnêtrznych Ÿróde³ in-
formacji (mapy, s³owniki, wiadomoœci etc.) – to ró¿-
ne mo¿liwoœci oferowane u¿ytkownikowi w zale¿-
noœci od jego potrzeb i kreatywnoœci

— eksperymentowanie jako norma: w sieci nic nie jest
wieczne. Aktualizacja jest procesem ci¹g³ym. Mo-
¿emy mówiæ o „trwa³ej wersji beta”. U¿ytkownicy,
którzy korzystaj¹ z sieci spo³ecznych maj¹ œwiado-
moœæ ci¹g³ych zmian, nowych zasobów, akceptuj¹
te zmiany

— bezinteresownoœæ jako podstawa: w ideê Web 2.0
wpisana jest praca na rzecz ogó³u internautów.
Technologie s¹ otwarte, podobnie jak zasoby [21].

Przyczyn popularnoœci internetowych portali spo³ecz-
noœciowych jest wiele i nie jest mo¿liwe zidentyfiko-
wanie wszystkich w tym artykule. Nale¿y dodaæ, i¿
przyczyny mog¹ byæ zmienne – wraz z nieustannymi
przemianami jakie zachodz¹ w Internecie 2.0.

Instytucje w internetowych portalach

spo³ecznoœciowych

Internetowe portale spo³ecznoœciowe przyci¹gaj¹
ró¿ne grupy u¿ytkowników informacji – nie tylko in-
dywidualnych, ale tak¿e grupowych. Zazwyczaj firmy,
organizacje czy instytucje adaptuj¹ idee Web 2.0
w komercyjnych celach. Sieci spo³eczne daj¹c mo¿li-

ISSN 1230-5529 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 55

Oœrodki kszta³cenia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w internetowych serwisach spo³ecznoœciowych



woœæ zakomunikowania pogl¹dów, preferencji, dziele-
nia siê doœwiadczeniami, staj¹ siê doskona³ym sposo-
bem na wykorzystanie marketingu „szeptanego” [30].
Marketing „szeptany” to rodzaj promocji polegaj¹cy
na „rozsiewaniu informacji”. Jest uwa¿any za jedn¹ z
najbardziej efektywnych metod marketingowych. Si³a
tej techniki polega na nieformalnym charakterze.
Uwa¿a siê, ¿e konsumenci podejmuj¹c decyzjê o za-
kupie, bardziej polegaj¹ na nieformalnych i osobo-
wych Ÿród³ach informacji, ni¿ na tradycyjnym marke-
tingu [32].

Social media marketing, czyli marketing spo³ecz-
noœciowy lub w sieciach spo³ecznych, mo¿e byæ rozu-
miany jako tworzenie i rozwijanie relacji z klientami
za pomoc¹ technik i œrodków sieci spo³ecznoœciowych
[29]. Jest to nowy sposób na promowanie produktów,
wielokana³owy, oparty na komunikacji z konsumenta-
mi. Prowadz¹c dialog mo¿na osi¹gn¹æ lepsze skutki
ni¿ za pomoc¹ tradycyjnych metod. Dialog umacnia
relacje z klientami, a w d³u¿szej perspektywie przyno-
si owoce dziêki marketingowi „szeptanemu” [32].

Tradycyjny internetowy marketing opiera siê na
prezentacjach flash, wyskakuj¹cych okienkach (ang.
pop-ups) i e-mailach, których odbiorcy s¹ w du¿ej
mierze przypadkowi. Tymczasem marketing spo³ecz-
noœciowy oparty jest na relacji i kontakcie z klientem.
Korzyœci ze stosowania marketingu „szeptanego”
mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
— zwiêkszanie œwiadomoœci marki i reputacji,
— szansa zidentyfikowania nieusatysfakcjonowanych

klientów i zaoferowanie im pomocy,
— poprawa stosunków z klientami,
— niski koszt reklamy [32].
Zastosowanie portali spo³ecznych w marketingu poka-
zuje, jak bogate s¹ mo¿liwoœci sieci spo³ecznych, gdy
traktuje siê je jako systemy informacyjne, których ce-
lem jest szerzenie okreœlonego przekazu medialnego
(informacyjnego) [29]. Wykorzystanie internetowych
sieci spo³ecznych mo¿e przyczyniæ siê do poprawy
œwiadomoœci marki wœród potencjalnych konsumen-
tów, a tak¿e do poprawy reputacji instytucji. Daje mo¿-
liwoœæ pomocy klientom nawet jeœli nie pojawia siê
bezpoœrednia proœba tego typu. Klienci niezadowoleni,
którzy szybko rozprzestrzeniaj¹ negatywne opinie
w sieci, mog¹ prowadziæ do nara¿enia dobrego imienia
i reputacji instytucji. Portale spo³ecznoœciowe oferuj¹
mo¿liwoœæ nawi¹zania interakcji z takimi osobami,
aby zapobiec potencjalnej „z³ej” reklamie „szeptanej”.
Prawid³owe i wczesne reagowanie jest w stanie obróciæ
negatywne opinie w pozytywne. W ten sposób mo¿na

wykazaæ klientowi, ¿e organizacji zale¿y na dobrym
wizerunku i reputacji.

W internetowych sieciach spo³ecznych klienci fir-
my mog¹ pe³niæ rolê jej ambasadorów. S³owami i za-
chowaniem mog¹ informowaæ innych o w³asnych dob-
rych doœwiadczeniach z instytucj¹, wydaj¹c jej w ten
sposób opiniê. Taka opina, „wêdruj¹c w sieæ”, prawdo-
podobnie bêdzie mia³a wp³yw na ocenê organizacji
przez kolejnych potencjalnych klientów.

Korzystanie z portali spo³ecznoœciowych mo¿e
zmniejszyæ koszty promocji, co dla wielu organizacji
jest bardzo wa¿nym aspektem kampanii reklamowej.
Jednak wed³ug ekspertów g³ówn¹ zalet¹ portali spo-
³ecznoœciowych w Internecie jest mo¿liwoœæ s³uchania
swoich konsumentów i traktowania ich indywidualnie
[32].

Portale spo³ecznoœciowe s¹ wykorzystywane przez
instytucje tak¿e do poprawienia widocznoœci w sieci
[20]. Widocznoœæ jest wa¿nym aspektem komunikacji
korporacyjnej. Jako przyk³ad mo¿na podaæ portal spo-
³ecznoœciowy Facebook, który daje mo¿liwoœæ posiada-
nia w³asnej nazwy w adresie profilu1. Bez w¹tpienia jest
to istotny krok ku wzmocnieniu „to¿samoœci elektro-
nicznej”. Dla instytucji jest to jeden z argumentów sk³a-
niaj¹cy do uczestnictwa w internetowych portalach spo-
³ecznoœciowych, w celu wzmocnienia swego wizerunku,
reputacji i odpowiedzialnoœci spo³ecznej [4].

Obecnie media spo³ecznoœciowe nie mog¹ zast¹piæ
tradycyjnego marketingu, lecz mog¹ byæ postrzegane
jako jego przyjazny i nieodp³atny komponent. Jedyny-
mi kosztami s¹ du¿a iloœæ czasu i zaanga¿owanie oso-
by prowadz¹cej stronê organizacji w portalu spo³ecz-
noœciowym [32].

Polskie i œwiatowe oœrodki kszta³cenia

z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji

naukowej jako u¿ytkownicy serwisów

spo³ecznoœciowych

W odniesieniu do instytutów INIB w Polsce i za
granic¹ mo¿emy mówiæ raczej o promocji instytucji w
mediach spo³ecznoœciowych, ni¿ o typowym marketin-
gu. Mimo to powody przemawiaj¹ce za uczestnictwem
w internetowych portalach spo³ecznoœciowych s¹ zbli-
¿one do omawianych wczeœniej mechanizmów marke-
tingowych. Portale spo³ecznoœciowe mog¹ byæ wyko-
rzystywane przez oœrodki kszta³cenia INIB g³ównie do
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celów poprawienia swojej widocznoœci w Internecie,
a tak¿e jako narzêdzie, u³atwiaj¹ce komunikacjê ze
studentami. Uczestnictwo w portalu spo³ecznoœcio-
wym jest wyrazem zainteresowania u¿ytkownikiem
poprzez „wyjœcie mu naprzeciw” [19], [20].

Badanie uczestnictwa oœrodków INIB w interneto-
wych sieciach spo³ecznych autorka rozpoczê³a od wy-
boru rodzaju sieci. Wœród portali spo³ecznoœciowych
o ró¿nym charakterze instytutów INIB poszukiwano w
sieciach edukacyjnych, ogólnych, o charakterze hob-
bystycznym (czytelniczym) i zrzeszaj¹cych organiza-
cje. Stopniowo kr¹g wybranych sieci zosta³ zawê¿ony
do tych o charakterze ogólnym, poniewa¿ uczestniczy
w nich najwiêcej oœrodków INIB. Kolejnym kryterium
wyboru by³a liczba u¿ytkowników portalu. Wybrano
cztery internetowe serwisy spo³ecznoœciowe: Face-
book, MySpace, Twitter i Orkut. Na podstawie listy
placówek kszta³c¹cych w zakresie bibliotekoznaw-
stwa, sporz¹dzanej przez ALA2 oraz listy World list of
schools and departments of information science, infor-
mation management and related disciplines3 spraw-
dzano, które z placówek s¹ obecne w wymienionych
portalach. Najwiêcej wyników przynios³y poszukiwa-
nia w portalu Facebook4. W serwisach MySpace i
Twitter nie znaleziono œladów obecnoœci oœrodków
kszta³c¹cych w zakresie INIB, mimo, i¿ s¹ one u¿ywa-
ne przez biblioteki. W portalu Orkut istniej¹ profile
uniwersytetów, ale brak jednostek ni¿szego szczebla.
Dlatego te¿ materia³y i wnioski prezentowane w tym
artykule w du¿ej mierze opieraj¹ siê na danych pocho-
dz¹cych z sieci Facebook.

Po wstêpnej analizie mo¿na stwierdziæ, ¿e dwie
g³ówne formy obecnoœci instytucji w internetowych
sieciach spo³ecznych to prowadzenie stron lub grup.
Obie formy uczestnictwa s¹ nieodp³atne. Grupy mog¹
byæ tworzone przez dowolnego u¿ytkownika. Kolejni
cz³onkowie grupy mog¹ przy³¹czyæ siê z inicjatywy
w³asnej lub na zaproszenie kogoœ z grupy. Zalety tej
formy uczestnictwa w portalu spo³ecznoœciowym to:
³atwoœæ tworzenia, mo¿liwoœci promowania poprzez
zaproszenia do grupy, mo¿liwoœæ wysy³ania wiado-
moœci do wszystkich cz³onków jednoczeœnie. Wad¹
prowadzenia grup s¹ ograniczenia w dostêpnoœci apli-
kacji [19], [20]. Za³o¿ona grupa mo¿e posiadaæ tylko
podstawowe us³ugi dostêpne w serwisie np.: forum
dyskusyjne, „tablica”5, zdjêcia. Ponadto wœród niedo-
godnoœci tej formy uczestnictwa w serwisie, mo¿na
wymieniæ przypadkowoœæ cz³onków grupy – tj. osób
do³¹czaj¹cych do danej grupy w celach innych ni¿
okreœlone przez za³o¿ycieli.

Strona jest form¹ uczestnictwa w portalach spo-
³ecznoœciowych najbardziej u¿yteczn¹ dla firm, orga-
nizacji, stowarzyszeñ lub s³awnych osób. Dzia³anie i
wygl¹d strony s¹ bardzo zbli¿one do profilu, który jest
przeznaczony dla indywidualnych u¿ytkowników. W
przeciwieñstwie do grup, prowadzenie strony umo¿li-
wia dodawanie ró¿nych aplikacji dostêpnych w porta-
lu. Zawartoœæ strony jest dostêpna nie tylko cz³onkom
danego serwisu spo³ecznoœciowego, ale tak¿e innym
internautom. Cz³onkowie portalu spo³ecznoœciowego
mog¹ do³¹czyæ do grupy kontaktów danej instytucji
jako „znajomi” lub „fani”. Prowadz¹c stronê mo¿na
uzyskaæ dostêp do jej statystyk – liczby odwiedzin i ro-
dzaju dzia³añ jej „goœci”. Stronê mo¿e prowadziæ jed-
noczeœnie kilku administratorów [19], [20]. Strony
swoim „fanom” daj¹ mo¿liwoœæ wysy³ania sugestii do
osób „niestowarzyszonych”, by do³¹czy³y do grupy
znajomych organizacji. Prowadzenie strony obliguje
do sta³ej obserwacji jej zawartoœci, gdy¿ nie ma mo¿li-
woœci powiadamiania mailowo (jak w przypadku pro-
filu) o pozostawianych komentarzach, dyskusjach na
forum itp. [19], [20].

Wœród polskich placówek kszta³c¹cych w zakresie
INIB w sieci Facebook6 obecne s¹: Instytut Informacji
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu
Warszawskiego7, Instytut Informacji Naukowej i Bib-
liotekoznawstwa Uniwersytetu Jagielloñskiego8 oraz
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w To-
runiu9. Dwie pierwsze instytucje prowadz¹ strony.
INIB Uniwersytetu w Toruniu prowadzi profil. Poza
polskimi oœrodkami INIB obecnymi w portalu Face-
book analizowano oœrodki z innych krajów europejs-
kich, a tak¿e ze œwiata. Z obserwacji autorki wynika i¿
najliczniej reprezentowan¹ grup¹ s¹ oœrodki amery-
kañskie, nastêpnie europejskie i z pozosta³ych konty-
nentów.

Nale¿y dodaæ, i¿ lista odnalezionych profili/stron/
grup oœrodków INIB z pewnoœci¹ nie jest kompletna.
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Liczba oœrodków posiadaj¹cych konta w portalach
spo³ecznoœciowych wci¹¿ siê zmienia. Ponadto nale¿y
wzi¹æ pod uwagê ograniczenia jêzykowe w procesie
wyszukiwania, które by³o prowadzone g³ównie w j. an-
gielskim. Lista oœrodków których obecnoœæ w sieciach
spo³ecznych poddawano analizie zosta³a do³¹czona do
artyku³u.

Wiêkszoœæ z analizowanych instytutów prowadzi
strony. Zdarza siê jednak, ¿e instytucja jest reprezento-
wana poprzez stronê i grupê jednoczeœnie np. Facultad
de Comunicación y Documentación Uniwersytetu
w Grenadzie lub Department of Library and Informa-
tion Studies Uniwersytetu w Buffalo. Pierwsz¹ najbar-
dziej wyraŸn¹ ró¿nic¹ miêdzy grupami a stronami re-
prezentuj¹cymi instytuty INIB w sieci Facebook jest
ich charakter. Grupy maj¹ charakter nieformalny, a
strony s¹ bardziej oficjalne. Prawdopodobnie wynika
to z faktu, i¿ w wielu przypadkach grupy prowadzone
s¹ przez studentów a oœrodek kszta³cenia nie bierze
czynnego udzia³u w jej administrowaniu. Aplikacje
u¿ywane w prowadzeniu stron przez oœrodki zagra-
niczne, pokrywaj¹ siê z tymi, które wykorzystuj¹ oœ-
rodki polskie. S¹ to: “tablica”, kategoria “informacje”,
galeria zdjêæ, forum, ankiety, ulubione strony oraz lin-
ki. W niektórych przypadkach dostêpne s¹ kategorie
„wydarzenia”, notatki (Facultad de Documentación
Uniwersytetu Alcalá de Henares), filmy (Department
of Library and Information Studies, UWI Mona). Ró¿-
norodnoœæ w u¿ywaniu aplikacji wynika najprawdo-
podobniej ze strategii jak¹ przyjêto w prowadzeniu
strony, tak¿e z potrzeb i poziomu popularnoœci wœród
u¿ytkowników. Bez w¹tpienia najczêœciej powtarza-
j¹c¹ siê aplikacj¹ jest “tablica”, która jest podstawo-
wym elementem ka¿dego profilu czy strony i przez ni¹
realizuje siê idea wspó³pracy, udzia³u i dzielenia infor-
macji w technologiach spo³ecznoœciowych. Zrzuty
ekranowe stron placówek z zaznaczeniem wymienio-
nych elementów autorka za³¹cza w aneksie. Nale¿y
dodaæ, i¿ analizowane strony s¹ prowadzone na ró¿-
nym poziomie jeœli chodzi o aktualizacjê, styl i stopieñ
„formalnoœci”.

Poza obserwacj¹ form obecnoœci oœrodków INIB
w internetowych portalach spo³ecznoœciowych prowa-
dzono krótkie wywiady elektroniczne z administrato-
rami stron lub grup kilku instytutów polskich, euro-
pejskich i amerykañskich. Proœbê o udzielenie odpo-
wiedzi na pytania zadawane przez autorkê wys³ano do
trzynastu wybranych losowo instytutów. Szeœciu pro-
wadz¹cych strony oœrodków INIB udzieli³o wywiadu
w okresie styczeñ – luty 2011 roku. W wywiadach

autorka pyta³a o kwestie zwi¹zane z: doœwiadczeniem
instytucji w prowadzeniu profilu instytucji w mediach
spo³ecznoœciowych, powodami decyzji o uczestnic-
twie, strategi¹ prowadzenia profilu/grupy/strony, ro-
dzajami materia³ów na nich publikowanych, korzyœ-
ciami b¹dŸ niedogodnoœciami zwi¹zanymi z obecnoœ-
ci¹ oœrodków w sieciach spo³ecznych w Internecie.
Wyniki, obserwacje i wnioski uzyskane z badañ
przedstawiono poni¿ej.

W wywiadach poruszono równie¿ problem wyboru
portalu spo³ecznoœciowego przez oœrodki INIB. Jak
wynika z badañ, wiêkszoœæ instytutów wybiera uczest-
nictwo w serwisie Facebook, ze wzglêdu na aktualn¹
rosn¹c¹ popularnoœæ i du¿¹ liczbê u¿ytkowników, a
tak¿e ze wzglêdu na grupê odbiorców, której jest de-
dykowany – czyli studentów. Facebook jest wybierany
równie¿ z powodu udogodnieñ, jakie oferuje w publi-
kowaniu zró¿nicowanych treœci10. Jednak nie zawsze
powody wyboru Facebooka mo¿na okreœliæ jako prag-
matyczne – czasem s¹ intuicyjne: pojawia³y siê odpo-
wiedzi: „warto tu po prostu byæ” 11.

Najczêœciej strony instytutów INIB na Facebooku
prowadzone s¹ przez pracownika (lub pracowników),
w niektórych przypadkach jest to osoba odpowiedzial-
na za administrowanie serwisu WWW oœrodka. Res-
pondenci okreœlaj¹ prowadzenie strony/grupy/profilu
w sieciach spo³ecznych jako komplementarne w sto-
sunku do oficjalnej strony internetowej instytutu.
Strony w portalach spo³ecznoœciowych maj¹ przewa¿-
nie charakter informacyjno-rozrywkowy, integracyjny.
Informacje i opinie przekazywane s¹ jêzykiem bezpo-
œrednim i „lekkim”12. Publikowane s¹ materia³y infor-
macyjne dotycz¹ce instytucji i organizowanych wyda-
rzeñ, zdjêcia, relacje z konferencji lub spotkañ etc.

Na postawie przeprowadzonych wywiadów mo¿na
stwierdziæ i¿ cele przyœwiecaj¹ce oœrodkom INIB uczest-
nicz¹cym w internetowych sieciach spo³ecznych s¹ nas-
têpuj¹ce: nawi¹zanie lub poprawa relacji ze studentami,
otwieranie siê na nowe formy kontaktu, poprawa wi-
docznoœci w Internecie, wzglêdy promocyjne13.

W nawi¹zaniu do motywacji tworzenia stron/grup/
profili instytutów INIB w sieciach spo³ecznych intere-
suj¹cych jest fakt, i¿ respondenci nie zauwa¿aj¹ wy-
miernych korzyœci z tej dzia³alnoœci, mimo i¿ jest pro-
wadzona od oko³o pó³ roku do 2 lat14. Trudno jedno-
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znacznie stwierdziæ co jest powodem braku efektów.
Mo¿e to byæ kwestia czasu, nieprawid³owa realizacja
za³o¿eñ czy te¿ brak strategii w prowadzeniu stro-
ny/grupy. Z wywiadów przeprowadzonych przez au-
torkê z administratorami stron instytutów w serwisie
Facebook, wynika, i¿ w wiêkszoœci przypadków brak
jest konkretnych strategii dla tego typu przedsiê-
wziêæ15. Pytani o niedogodnoœci wynikaj¹ce z obec-
noœci oœrodków INIB w portalach spo³ecznoœciowych,
administratorzy nie widz¹ uci¹¿liwych stron uczestni-
czenia w portalu Facebook, poza koniecznoœci¹ moni-
torowania wpisów u¿ytkowników16.

Dobre praktyki w promowaniu oœrodka

kszta³cenia INIB w portalach

spo³ecznoœciowych

Wiêkszoœæ autorów zaleca stosowanie narzêdzi 2.0
w dzia³aniu promocyjnym [19], [20], [4], [8], [32]. Jed-
noczeœnie podkreœla siê, ¿e poza promocj¹ instytucji, na-
rzêdzia te powinny s³u¿yæ zaspokojeniu pewnych po-
trzeb u¿ytkowników. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e technologie
2.0 nie mog¹ istnieæ same dla siebie. Us³ugi uruchamia-
ne za pomoc¹ tego typu narzêdzi, musz¹ mieæ swoje
uzasadnienie, jasne cele oraz odbicie w strategii promo-
cyjnej instytucji i zak³adanych formach komunikacji
[19], [20]. Aby narzêdzia 2.0 funkcjonowa³y, musz¹ byæ
odpowiedzi¹ na potrzebê u¿ytkownika, oszczêdzaj¹c
jego czas rozwi¹zywaæ pewien problem.

Instytucje powinny okreœliæ swoje motywacje
uczestnictwa w portalach spo³ecznoœciowych np.: po-
szerzenie us³ug, zastosowanie dodatkowego kana³u
informacyjnego, dotarcie do nowych u¿ytkowników,
którzy nie znaj¹ jeszcze organizacji. W zale¿noœci od
ró¿nych motywacji, charakter i zawartoœæ stron insty-
tucji bêd¹ zró¿nicowane. Przed za³o¿eniem strony w
internetowym portalu spo³ecznoœciowym warto opra-
cowaæ jej strategiê. Powinny znaleŸæ siê w niej nastê-
puj¹ce elementy:
— wizja, misja oraz cele instytucji
— zamierzone cele do osi¹gniêcia np: zwiêkszenie

liczby u¿ytkowników, polepszenie jakoœci i iloœci
us³ug, poszukiwanie innowacji

— u¿ytkownicy i ich charakterystyka (kim s¹, jacy s¹,
gdzie siê znajduj¹)

— temat strony (co zaoferowaæ? czego potrzebuj¹
u¿ytkownicy?)

— narzêdzia: które z dostêpnych portali spo³ecznoœ-
ciowych bêd¹ najodpowiedniejsze dla potrzeb ins-
tytucji i w jaki sposób funkcjonuj¹? Organizacja
powinna rozwa¿yæ: czy ma byæ obecna w sieci,
w której jest najwiêcej jej klientów, czy w kilku ró¿-
nych sieciach, w których mog¹ znaleŸæ siê poten-
cjalni klienci?

— zadania do wykonania: pogodzenie celów instytu-
cji, potrzeb u¿ytkowników i dostêpnych narzêdzi to
jedno z najwa¿niejszych zadañ

— osoby: kto powinien byæ “g³osem” instytucji? Czy
tylko jedna osoba bêdzie odpowiedzialna za pro-
wadzenie strony? Czy administrator powinien byæ
anonimowy czy ujawniony?

— czas: nale¿y rozplanowaæ zadania w czasie i po-
dzieliæ przedsiêwziêcie na etapy

— ewaluacja: w projekcie powinno siê przewidzieæ
mechanizmy ewaluacyjne, opracowaæ dzia³ania
naprawcze i modyfikowaæ powziête cele [4].

Strategia uczestniczenia w sieci spo³ecznej jest doœæ
podobna do strategii marketingowej i komunikacyjnej.
Wa¿ne jest poznanie w³asnego rynku, spo³ecznoœci,
pogl¹dów oraz wartoœci w niej obowi¹zuj¹cych. W
strategii uczestnictwa w portalach spo³ecznoœciowych
nie nale¿y zak³adaæ u¿ywania go wy³¹cznie do celów
marketingowych. Nale¿y byæ przygotowanym, ¿e jeœli
konsumenci maj¹ problem, to siê z nim zwróc¹ [32]. Z
badañ autorki wynika, i¿ wiêkszoœæ instytutów nie po-
siada jasno okreœlonej strategii tworzenia stron w por-
talach spo³ecznoœciowych, jak równie¿ ich rozbudowy
i rozwoju. Wydaje siê, ¿e zak³adanie stron w interne-
towych sieciach spo³ecznych jest spowodowane mod¹,
intuicj¹. Brak wymiernych korzyœci z prowadzenia
stron w serwisach spo³ecznoœciowych mo¿na t³uma-
czyæ brakiem badañ na ten temat lub doœæ krótkim
okresem funkcjonowania strony instytutu w portalu
spo³ecznoœciowym. Nale¿y te¿ mieæ na wzglêdzie fakt,
i¿ cele takie jak “poprawienie kontaktu/komunikacji
ze studentami” s¹ trudne do zmierzenia.

W piœmiennictwie nt. mediów spo³ecznoœciowych
poœwiêca siê wiele uwagi tzw. dobrym praktykom
w korzystaniu z sieci spo³ecznych w Internecie [4],[8],
[22], [32]. Wœród wskazówek dla instytucji prowa-
dz¹cych stronê w portalu spo³ecznoœciowym wymie-
nia siê:
— zachowanie autentycznoœci: instytucja nie powinna

skupiaæ siê tylko na samym marketingu. Próby
opierania swojego uczestnictwa w sieciach spo³ecz-
nych wy³¹cznie na marketingu i posiadaniu jak
najwiêkszej liczby “znajomych”, skazane s¹ na nie-
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powodzenie. Serwisy spo³ecznoœciowe w Internecie
daj¹ mo¿liwoœæ nawi¹zania dialogu, budowania
grupy, burzenia hierarchii. Nale¿y wiêc skupiæ siê
na budowaniu spo³ecznoœci, zachowuj¹c przy tym
sw¹ osobowoœæ. Instytucja powinna byæ nie tylko
zapamiêtywana przez u¿ytkownika, ale powinna
budziæ emocje (najlepiej pozytywne)

— uwzglêdnienie potrzeb osób korzystaj¹cych z ró¿-
nych noœników, formatów i standardów np. telefo-
nii komórkowej, iPhonów etc.

— rozeznanie w kwestii prywatnoœci i ochrony danych
jakie oferuje portal spo³ecznoœciowy, w którym pro-
wadzi siê stronê

— pokazanie siê jako organizacja transparentna, któ-
ra wchodzi w dialog z klientem, daje mo¿liwoœæ
wypowiedzenia siê na temat instytucji, zaopiniowa-
nia, rekomendowania, ale tak¿e skrytykowania

— zachowanie podstawowych zasad prowadzenia dia-
logu: jeœli ktoœ odpowiada na apel w sieci spo³ecz-
nej nale¿y odwdziêczyæ siê mu tym samym. Wza-
jemna ¿yczliwoœæ w œwiecie wirtualnym jest bardzo
wa¿na, nawet bardziej ni¿ w œwiecie realnym

— zwracanie uwagi na tych, którzy siê interesuj¹ or-
ganizacj¹: akceptowanie osób chc¹cych byæ „znajo-
mymi”, odpowiadanie na komentarze, pytania etc.

— umieszczanie materia³ów dobrej jakoœci
— myœlenie o kliencie/u¿ytkowniku/petencie jako

priorytecie [4].
Wspomniana zawartoœæ strony instytucji w portalu
spo³ecznoœciowym jest elementem bardzo wa¿nym.
Dla wielu u¿ytkowników „profil” instytucji w sieci
mo¿e byæ pierwszym Ÿród³em informacji o organizacji.
Warto wiêc zadbaæ o dobr¹ jakoœæ takiej strony. Styl
redagowania tekstów powinien przyci¹gaæ u¿ytkowni-
ka, zapraszaæ go do uczestnictwa w spo³ecznoœci bu-
dowanej przez instytucjê. Niektórzy autorzy twierdz¹,
¿e istota sukcesu le¿y w odpowiedniej redakcji tekstu
[19], [20]. Nale¿y stawiaæ pytania otwarte, stosowaæ
tytu³y zachêcaj¹ce do reakcji, otwarcie prosiæ o opiniê,
zapraszaæ do wspólnego dzia³ania – to jedne z technik
u¿ywanych najczêœciej. Warto wykorzystaæ ró¿ne apli-
kacje dostêpne w portalach spo³ecznoœciowych, po-
zwalaj¹ce na personalizacjê prezentacji zawartoœci
strony [19], [20]. Jêzyk u¿ywany w portalach spo³ecz-
noœciowych powinien byæ przyjazny i mniej oficjalny
ni¿ na stornach WWW [32].

Obserwuj¹c ró¿ne strony i profile oœrodków INIB
w portalu Facebook mo¿na stwierdziæ i¿ wymieniane
postulaty s¹ spe³niane. Do kwestii jêzyka przywi¹zy-
wali uwagê respondenci w przeprowadzanych wywia-

dach – co sygnalizowano we wczeœniejszej czêœci arty-
ku³u.

Istot¹ korzystania z internetowych portali spo³ecz-
noœciowych jest bycie uczestnikiem, nie obserwato-
rem. Najlepszym sposobem na poznanie sieci spo³ecz-
nej jest u¿ywanie jej. Uczestnictwo instytucji w portalu
nale¿y zaplanowaæ tak, by zastosowanie poszczegól-
nych narzêdzi lub aplikacji odpowiada³o realnym po-
trzebom. Zaleca siê tak¿e rozpoczynaæ budowanie gru-
py skupionej wokó³ instytucji na mniejsz¹ skalê, ale
mieæ w perspektywie jej rozbudowê [8]. Poniewa¿
udzia³ w sieciach spo³ecznych jest oparty na wymianie
korzyœci, wa¿ne jest by sieæ funkcjonowa³a na zasa-
dzie wzajemnoœci. Jest ona kluczowym pojêciem w
utrzymaniu i przep³ywie informacji w sieci spo³ecznej.

Uczestnicz¹c w portalach spo³ecznoœciowych w In-
ternecie nale¿y byæ dynamicznym. Serwisy spo³ecz-
noœciowe przyci¹gaj¹ swoich u¿ytkowników, poniewa¿
informacje w nich ci¹gle siê zmieniaj¹.

Zaobserwowano, ¿e profile znajomych w sieciach
spo³ecznych w Internecie s¹ odwiedzane przewa¿nie
wtedy, gdy s¹ czêsto aktualizowane. Zdarzaj¹ siê sytu-
acje, kiedy ludzie nie widuj¹c siê przez d³ugi okres
czasu, wiedz¹ o sobie doœæ du¿o, odwiedzaj¹c jedynie
profile w portalu spo³ecznoœciowym. Odnosz¹c tê
sytuacjê do instytutów INIB w sieciach spo³ecznych,
mo¿emy przypuszczaæ, i¿ aktualizuj¹c jedynie status
na stronie, mo¿na przes³aæ studentom wiele informa-
cji o dzia³alnoœci, wydarzeniach w placówce, etc.
Wœród mo¿liwoœci oferowanych przez serwisy spo-
³ecznoœciowe dla oœrodków kszta³cenia mo¿emy wy-
mieniæ: stworzenie kolekcji publikacji, przedstawienie
kadry (za jej zgod¹), umieszczanie zdjêæ z konferencji
i wydarzeñ, opisywanie dzia³ania instytutu od mniej
formalnej strony, wizyty wirtualne po budynku, etc.
[22]. Na podstawie prowadzonych obserwacji mo¿na
stwierdziæ i¿ oœrodki INIB obecne w portalu Facebook
wykorzystuj¹ aplikacje umo¿liwiaj¹ce publikacje in-
formacji o swoich dzia³aniach, wydarzeniach, organi-
zowanych akcjach lub projektach. Znaczna czêœæ ins-
tytutów aktualizuje swe strony regularnie, jednak
zaobserwowano tak¿e oœrodki, które nie umieszcza³y
¿adnych nowych treœci od 2008 roku.

Wiele instytucji na swoich stronach w portalach
spo³ecznoœciowych powtarza informacje ze strony
WWW. To rozwi¹zanie nie wydaje siê byæ trafne. Opi-
sana praktyka mia³aby sens jeœli u¿ytkownicy tych
Ÿróde³ byliby ró¿ni, ale najczêœciej jest to ta sama gru-
pa studentów. Dochodzi wiêc do sytuacji ¿e kilkoma
kana³ami przesy³a siê ten sam komunikat [4]. Z obser-
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wacji stron i grup instytutów INIB w portalu Facebook
wynika, i¿ oœrodki stosuj¹ siê do tego¿ postulatu, choæ
zdarzaj¹ siê sytuacje powielania informacji z oficjalnej
strony WWW instytutu na profilu w portalu spo³ecz-
noœciowym.

W prowadzeniu strony instytucji w portalu spo-
³ecznoœciowym nale¿y byæ kreatywnym. Kluczem do
sukcesu jest rozpoznanie wartoœci interakcji oraz
wykorzystanie charakterystyk i mechanizmów grupy
spo³ecznej. Istotne jest zrozumienie jej kontekstu i
zwracanie uwagi, na to co siê dzieje i mówi w tworzo-
nej spo³ecznoœci (klientów, studentów, u¿ytkowników
etc.). Zanim pojawi¹ siê rezultaty uczestnictwa organi-
zacji w portalu spo³ecznoœciowym, zazwyczaj up³ywa
du¿o czasu. Mierzalnymi zmiennymi, œwiadcz¹cymi
o powodzeniu uczestnictwa instytucji w serwisie spo-
³ecznoœciowym mog¹ byæ:
— pojedynczy goœcie
— liczba wizyt na prowadzonej stronie
— liczba wyœwietleñ ró¿nych komponentów strony –

wideo, zdjêcia, fora etc.
— liczba pozostawionych komentarzy
— liczba fanów/znajomych/subskrybentów
— inne strony lub blogi odsy³aj¹ce do strony instytu-

cji w serwisie spo³ecznoœciowym
— liczba nowych zamówieñ/zleceñ
— wzrost obrotów firmy [32].
Nie wolno zapominaæ, ¿e obecnoœæ instytucji w sie-
ciach spo³ecznych jest uprawomocniona, jeœli jej
klienci lub u¿ytkownicy bêd¹ chcieli i popierali takie
dzia³ania. Funkcjonowanie narzêdzia 2.0 wymaga
obecnoœci: u¿ytkowników, instytucji otwartej na dia-
log, miejsca w sieci, gdzie bêdzie realizowa³a siê chêæ
tworzenia i uczestniczenia w grupach, które bêdzie
s³u¿y³o obu stronom. Tylko kombinacja tych trzech
elementów umo¿liwi tworzenie spo³ecznoœci za pomo-
c¹ narzêdzi 2.0 [19], [20]. Uczestnicz¹c w portalach
spo³ecznoœciowych nie wolno zapominaæ, ¿e takie
dzia³anie powinno siê opieraæ przede wszystkim na
regu³ach „zdrowego rozs¹dku” [32].

Podsumowanie

Do niedawna wyszukiwarka Google by³a punktem
wyjœcia w szukaniu informacji dla wiêkszoœci inter-
nautów. Odk¹d sieci spo³eczne zyskuj¹ coraz wiêksze
uznanie i popularnoœæ, dla wielu u¿ytkowników Inter-
netu, sta³y siê pierwszym Ÿród³em informacji. Badania
nad zachowaniem u¿ytkowników internetowych por-
tali spo³ecznoœciowych, wskazuj¹, ¿e te narzêdzia

bêd¹ mia³y coraz wiêksze znaczenie w procesie wy-
szukiwania informacji, produktów i us³ug w sieci. Ta
hipoteza nabiera sensu, gdy uœwiadomimy sobie i¿,
nasze kontakty i technologie wystêpuj¹ce w portalach
spo³ecznoœciowych, pomagaj¹ udoskonaliæ wyszuki-
wanie oraz daj¹ szereg zaleceñ, najlepiej odnosz¹cych
siê do naszych potrzeb [4].

Dla instytucji uniwersyteckich znaczenie powinien
mieæ fakt, i¿ portale spo³ecznoœciowe w znacznym
stopniu wp³ywaj¹ studenckie ¿ycie17. Od 2004 roku
sieci spo³eczne w Internecie sta³y siê jednym z podsta-
wowych narzêdzi komunikacji, identyfikacji osób i bu-
dowania grup spo³ecznych wœród studentów. Serwisy
spo³ecznoœciowe g³êboko wnikaj¹ do codziennego ¿y-
cia u¿ytkowników i stopniowo tak jak nowinki techno-
logiczne, staj¹ siê niewidoczne, powszechnie przyjête,
wszechobecne, i uwa¿ane za pewnik [9]. Podobnie jak
telefonia komórkowa, Internet, e-maile, chaty i wirtu-
alne fora dyskusyjne zmieni³y nasze nawyki komuni-
kacyjne, to samo czyni¹ w chwili obecnej sieci spo³ecz-
ne w Internecie poprawiaj¹c ³¹cznoœæ globaln¹. Media
spo³eczne znacznie szybciej dostarczaj¹ informacji
(pomijaj¹c kwestiê jakoœci tej informacji), ni¿ media
tradycyjne, poniewa¿ w Web 2.0 ka¿dy mo¿e byæ
dziennikarzem.

Reasumuj¹c mo¿emy stwierdziæ, i¿ obecnoœæ insty-
tutów kszta³c¹cych z zakresu INIB w internetowych
sieciach spo³ecznych daje szansê na: poprawê widocz-
noœci oœrodka w sieci; nawi¹zanie i poprawienie relacji
ze studentami; nieodp³atn¹ promocjê instytutu;
spe³nienie oczekiwañ nowego pokolenia studentów
(ang. digital natives), którzy s¹ przyzwyczajeni do no-
winek technologicznych w swoim codziennym otocze-
niu; zaprezentowanie instytucji od strony nieformal-
nej; zwiêkszenie liczby wizyt na stronie WWW.

Zaprezentowane w tekœcie mo¿liwoœci u¿ytkowa-
nia portali spo³ecznoœciowych s¹ jednymi z wielu
mo¿liwych zastosowañ sieci spo³ecznych, które poja-
wiaj¹ siê wraz z rozwojem œwiadomoœci ich u¿ytkow-
ników. Czy istnieje granica wykorzystania sieci spo-
³ecznych w Internecie? Wydaje siê, ¿e odpowiedŸ na to
pytanie w chwili obecnej nie jest mo¿liwa.

Portale spo³ecznoœciowe to œwiat pe³en wyzwañ,
mo¿liwoœci, kontrowersji i zagro¿eñ dla sfery osobistej
i zawodowej jednostek. Oœrodki kszta³cenia z zakresu
INIB jako zespó³ specjalistów informacji nie mog¹ po-
min¹æ, ani zignorowaæ tej rzeczywistoœci [19], [20].
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1. Zrzut ekranowy strony Instytutu Informacji Nau-
kowej i Studiów Bibliologicznych UW w sieci Face-
book
�ród³o: http://pl-pl.facebook.com/pages/Instytut-Informacji-Nauko-
wej-i-Studiow-Bibliologicznych-UW/100717816637691

2. Zrzut ekranowy strony Instytutu Informacji Nau-
kowej i Bibliotekoznawstwa UJ w sieci Facebook
�ród³o: http://www.facebook.com/pages/Instytut-Informacji-Nauko-
wej-i-Bibliotekoznawstwa-UJ/166464786728734?v=wall

3. Lista oœrodków prowadz¹cych strony/profile w
portalu spo³ecznoœciowym Facebook

Europa
— Bibliotheekschool Genk18 (Belgia)
— Department of Information Science19, Lough-

borough University (UK)
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— Department of Information Studies20, University of
Sheffield

— Fachhochschule Hannover21

— Facultad de Comunicación y Documentación de la
Universidad de Granada22

— Facultad de Documentación Uniwersytetu Alcalá
de Henares23

— Facultad de Traducción y Documentatión24, Uni-
versidad de Salamanca

— Facultat de Biblioteconomia i Documentació25,
Universitat de Barcelona

— Glasgow University Department of Computing
Science26

— Institute for Management Information Systems27

(Austria)
— Institutionen för kulturvetenskaper28, Lunds Uni-

versitet (Szwecja)
— Odjel za knji�nièarstvo29 (Department of Library &

Information Science) Uniwersytet w Zadar (Chor-

wacja); Royal School of Library and Information
Science30 (Dania)

Œwiat
— Department of Library & Information Science31 of

Aligarh Muslim University
— Department of Library & Information Science32

Punjab University
— Department of Library and Information Science33 –

Kuwait University
— Department of Library and Information Studies,

University at Buffalo34

— Department of Library and Information Studies,
University of West India35 (Kingston, Jamaica)

— Graduate School of Library and Information Scien-
ce36 University of Illinois

— Information School37, University of Washington
— Pratt Institute School of Information & Library

Science38 (USA)
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— School of Communication and Information39 at
Rutgers University (New Jersey)

— School of Information40, University of South Flo-
rida

— School of Information41, University of Texas at
Austin

— School of Information and Library Science42, Uni-
versity of North Carolina

— School of Information Resources & Library Scien-
ce43 University of Arizona

— School of Information Studies44, McGill University
— School of Information Studies45 Syracuse Univer-

sity
— School of Information Studies46, University of Wis-

consin-Milwaukee
— School of Library and Information Management47

(Emporia State University)
— School of Library, Archival & Information Studies

(SLAIS) at University of British Columbia48

— School of Library & Information Science, Catholic
University of America49

— School of Library and Information Science50, In-
diana University

— School of Library & Information Science51, Kent
State University

— School of Library and Information Science52, Uni-
versity of Kentucky

— School of Library & Information Studies, The Uni-
versity of Alabama53.

18 http://www.facebook.com/group.php?gid=38684069406&v=wall
19 http://www.facebook.com/pages/Department-of-Information-Scien-
ce-Loughborough-University/18991418239
20 http://www.facebook.com/group.php?gid=6937996366
21 http://www.facebook.com/pages/Fachhochschule-Hannover/
110139622342434
22 http://www.facebook.com/pages/Facultad-de-Comunicacion-y-Docu-
mentacion-UGR/319274400982?v=info
23 http://www.facebook.com/pages/Facultad-de-Documentacion-UAH/
109811059050074
24 http://www.facebook.com/group.php?gid=31119353359&v=wall
25 http://www.facebook.com/group.php?gid=10907367094
26 www.facebook.com/pages/#!/group.php?gid=9146092539&v=wall
27 http://www.facebook.com/pages/Institute-for-Management-Infor-
mation-Systems/118896594839549?v=wall

28 http://www.facebook.com/pages/Institutionen-for-kulturvetens-
kaper-Lunds-universitet/347508495443?v=wall
29 http://www.facebook.com/group.php?gid=253977296861&v=info
30 http://www.facebook.com/pages/Royal-School-of-Library-and-In-
formation-Science/102034189837791
31 http://www.facebook.com/pages/Department-of-Library-and-Infor-
mation-Science-AMU-Aligarh/159215860767476?v=info
32 http://www.facebook.com/group.php?gid=321605070730
33 http://www.facebook.com/group.php?gid=42437509080
34 http://www.facebook.com/pages/Department-of-Library-and-Infor-
mation-Studies-SUNY-at-Buffalo/94670545931
35 http://www.facebook.com/pages/Department-of-Library-and-Infor-
mation-Studies-UWI-Mona/86794320112
36 http://www.facebook.com/pages/UIUC-Graduate-School-of-Libra-
ry-and-Information-Science/108514842507093
37 http://www.facebook.com/UWiSchool
38 http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=6595995979
39 http://www.facebook.com/home.php#!/RutgersCommInfo?v=wall
40 http://www.facebook.com/usfsi
41 http://www.facebook.com/pages/University-of-Texas-School-of-Infor-
mation-Alumni/118641751272
42 http://www.facebook.com/group.php?gid=37370419180
43 http://www.facebook.com/?sk=nf#!/pages/University-of-Arizo-
na-School-of-Information-Resources-and-Library-Science/11783661101
44 http://www.facebook.com/pages/McGill-University-School-of-In-
formation-Studies/188046807887336
45 http://www.facebook.com/usfsi#!/su.ischool
46 http://www.facebook.com/pages/University-of-Wisconsin-Milwau-
kee-School-of-Information-Studies/112381278788679
47 http://www.facebook.com/pages/School-of-Library-and-Informa-
tion-Management-Emporia-State-University/112957482056163
48 http://www.facebook.com/UBC.SLAIS
49 http://www.facebook.com/UBC.SLAIS#!/home.php?sk=group_
117175331677755
50 http://www.facebook.com/slis.iu
51 http://www.facebook.com/slis.iu#!/ksuslis
52 http://www.facebook.com/slis.iu#!/group.php?gid=2300039277
53 http://www.facebook.com/pages/School-of-Library-Informa-
tion-Studies-The-University-of-Alabama/107231922650043

Mgr Anna KAWALEC – Uniwersytet Jagielloñski. Instytut Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Adres: 30-348 Kraków, ul. prof. Sta-
nis³awa £ojasiewicza 4; anna.kawalec@uj.edu.pl

ISSN 1230-5529 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 65

Oœrodki kszta³cenia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w internetowych serwisach spo³ecznoœciowych



Z PRAKTYKI INT

Mariola AUGUSTYNIAK

Uniwersytet £ódzki, £ÓD�

Twórcy systemu informatycznego biblioteki
akademickiej. Z doœwiadczeñ Biblioteki Uniwersytetu

£ódzkiego

Twórcy systemu informatycznego
biblioteki akademickiej

Z doœwiadczeñ Biblioteki Uniwersytetu £ódzkiego

System informatyczny biblioteki akademickiej stanowi czeœæ systemu informacyjnego
opart¹ na technologii komputerowej, a jego zadaniem jest wspieranie funkcjonowania in-
stytucji zgodnie z potrzebami jej u¿ytkowników. Dlatego system informatyczny nieprzys-
tosowany do warunków organizacyjnych i potrzeb u¿ytkownika jest systemem nieefek-
tywnym. Nawet, gdyby jego budowa zosta³a poprzedzona wnikliw¹ analiz¹ potrzeb bib-
lioteki i czytelników, zmieniaj¹ce siê realia wymaga³yby jego ci¹g³ych modyfikacji ze
wzglêdu na rozwój nowych technologii, zmiany organizacyjne zachodz¹ce w instytu-
cjach i wreszcie zmieniaj¹ce siê potrzeby i wymagania u¿ytkowników. Dlatego proces
ewolucji systemu informatycznego biblioteki naukowej jest procesem ci¹g³ym. Uczestni-
cz¹ w nim w równym stopniu projektanci oferuj¹cy produkt wyjœciowy, zwykle zakupio-
ny od firmy zewnêtrznej ze standardowymi ustawieniami, bibliotekarze, którzy w prak-
tyce weryfikuj¹ standardowe ustawienia systemu, informatycy dokonuj¹cy modyfikacji
mo¿liwych do zastosowania ze wzglêdów technicznych i czytelnicy, których wymagania
w tym zakresie mobilizuj¹ do szukania coraz efektywniejszych rozwi¹zañ. System infor-
matyczny Biblioteki Uniwersyteckiej w £odzi (BU£) stanowi w³aœnie tak¹ wypadkow¹
wszystkich przedstawionych czynników.

From designer to user – the makers of the university library information system on
the basis of the experience of the University Library of £ódŸ. The information sys-
tem of university library is a part of informational system based on the computer techno-
logy and its main task is to support the functioning of the institutions according to the
needs of its users. Therefore IT system unadjusted to the organizational conditions and
the needs of the users is ineffective. Even if its construction was preceded by deep analysis
of the needs of the library and readers, the changing realities would require continuous
modification due to the development of new technologies, organizational changes inside
the institutions and changing needs and requirements of the users. Hence the process of
evolution of university library IT system is a permanent process. This process involves
many people: the designers of the initial product with the standard settings usually pur-
chased from the external company, the librarians that verify the standard settings in
practice, information technologists that make possible technical modifications and finally
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the users whose demands mobilize to find the most effective solutions. The IT system in
the University Library of £ódŸ is the resultant of all these factors.

Ewolucja przestrzeni informacyjnej biblioteki aka-
demickiej jest bez w¹tpienia zwi¹zana z rozwojem no-
wych technologii, a wiêc z szeroko rozumian¹ kompu-
teryzacj¹ procesów bibliotecznych. Zaawansowane
mo¿liwoœci techniczne wp³ywaj¹ nie tylko na posze-
rzenie zasiêgu przestrzeni informacyjnej, ale równie¿
na jej jakoœæ, a co za tym idzie na sposób postrzegania
biblioteki w œrodowiskach lokalnych, regionalnych
a nawet, dziêki rozwijaj¹cej siê wspó³pracy miêdzy-
bibliotecznej, poza granicami kraju1. Rozwój prze-
strzeni informacyjnej instytucji wymaga sprawnego
funkcjonowania systemu informacyjnego (SI), rozu-
mianego wed³ug definicji wspomnianej przez Jacka
Unolda [8], jako „sformalizowana kombinacja zaso-
bów ludzkich i informatycznych, umo¿liwiaj¹ca zbie-
ranie, przechowywanie, wyszukiwanie, komunikowa-
nie i wykorzystanie danych w celu efektywnego za-
rz¹dzania operacjami danej organizacji”. Jest to tylko
jedno z wielu spotykanych w literaturze okreœleñ, ak-
centuj¹ce zwi¹zek systemu informacyjnego z procesa-
mi zarz¹dzania. Inna definicja okreœla system infor-
macyjny jako „wielopoziomow¹ strukturê, która po-
zwala u¿ytkownikowi tego systemu na transformowa-
nie okreœlonych informacji wejœcia na po¿¹dane infor-
macje wyjœcia za pomoc¹ odpowiednich procedur i
modeli” [3]. Nie znajdujemy tu ju¿ tak wyraŸnego na-
wi¹zania do pe³nienia przez system informacyjny
funkcji wspomagania procesów zarz¹dzania w insty-
tucji, jednak mimo to nale¿y przyj¹æ, ¿e takie zadania
system informacyjny powinien realizowaæ, co wynika
z wymienionych przez autorów jego czêœci sk³ado-
wych. S¹ to:
— u¿ytkownicy systemu,
— zasoby informacyjne,
— zbiór narzêdzi technicznych stosowanych w proce-

sach informacyjnych,
— przyjêta w instytucji formu³a zarz¹dzania,
— zbiór metainformacji, czyli opis systemu informa-

cyjnego i jego zasobów,
— relacje miêdzy wymienionymi zbiorami.
W latach 70-tych XX wieku, w wyniku rozwoju tech-
nologii komputerowych, obok okreœlenia „system in-
formacyjny” pojawi³o siê pojêcie „system informatycz-
ny” (SIt), co spowodowa³o pewien chaos terminolo-

giczny, prowadz¹cy niekiedy do zamiennego u¿ywania
tych dwóch pojêæ. Uporz¹dkowaniu nazewnictwa po-
œwiêcono wiele publikacji na przestrzeni ostatnich kil-
kudziesiêciu lat, o czym wspomina Marian Kuraœ [4],
sam równie¿ podejmuj¹c próbê w tym kierunku i
zwracaj¹c uwagê na b³êdy interpretacyjne w zakresie
definiowania pojêæ „system informacyjny”, „system
informatyczny”, „dana” i „informacja”. W du¿ym
uproszczeniu system informatyczny traktuje siê jako
skomputeryzowan¹ czeœæ systemu informacyjnego.
Tak¹ interpretacjê odnajdujemy zarówno u Jerzego
Kisielnickiego i Henryka Sroki [3], jak i u Stanis³awa
£obejko [6]. Do podobnych wniosków prowadzi tak¿e
analiza przedstawiona przez Mariana Kurasia [4], któ-
ry wskazuje przy tym na niedoskona³oœci systemów
informatycznych, widz¹c w nich przede wszystkim na-
rzêdzie do przetwarzania danych, w wiêkszoœci przy-
padków nieprzystosowane do warunków organizacyj-
nych instytucji i potrzeb u¿ytkowników. Czy rzeczy-
wiœcie jesteœmy skazani na ca³kowite dostosowanie
struktur organizacyjnych do warunków technicznych,
czy te¿ jest mo¿liwa modyfikacja systemu informa-
tycznego w kierunku optymalnego wykorzystania jego
potencja³u jako narzêdzia wspomagaj¹cego organiza-
cjê zarz¹dzania w instytucjach, równie¿ w bibliote-
kach akademickich, dla osi¹gniêcia ich jak najefek-
tywniejszego funkcjonowania, obejmuj¹cego równie¿
jakoœciowe i iloœciowe zmiany przestrzeni informacyj-
nej? Doœwiadczenia Biblioteki Uniwersytetu £ódzkie-
go wskazuj¹ na to, ¿e uzyskanie pozytywnych rezulta-
tów na drodze tworzenia efektywnego systemu infor-
matycznego jest mo¿liwe.

1. Rozwój systemu informatycznego BU£

Komputeryzacja, której rozwój w bibliotekach nas-
t¹pi³ w latach 90-tych XX wieku, koncentrowa³a siê
w pocz¹tkowym okresie na zakupie zintegrowanych
systemów bibliotecznych, stanowi¹cych wówczas nie-
mal¿e skok cywilizacyjny w organizacji procesów bib-
liotecznych. By³o to przedsiêwziêcie kosztowne i wy-
magaj¹ce ogromnej pracy merytorycznej, dlatego te¿
biblioteki podejmowa³y wspó³pracê w zakresie pozys-
kiwania œrodków finansowych na ten cel i prowadze-
nia wspólnych prac wdro¿eniowych. By³ to równie¿
prze³omowy okres dla ³ódzkiego œrodowiska bibliotek
naukowych, które podjê³y wspó³pracê w ramach Miê-
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1 BU£ wspó³praca z European¹ poprzez uczestnictwo w Federacji Bibliotek
Cyfrowych i z OCLC dziêki wspó³pracy z NUKAT.



dzyuczelnianego Zespo³u Bibliotecznego2. W jego
sk³ad wesz³a równie¿ BU£, jako najwiêksza biblioteka
regionu ³ódzkiego. Zintegrowany system biblioteczny
mia³ spe³niæ wielkie nadzieje, jakie biblioteki pok³ada-
³y w jego implementacji. W miarê up³ywu czasu oka-
za³o siê jednak, ¿e jest to rozwi¹zanie niewystarcza-

j¹ce i to przynajmniej z kilku przyczyn, wœród których
nale¿y wymieniæ:
— d¹¿enie do usprawniania wewnêtrznych procesów

bibliotecznych,
— rozwój nowych noœników informacji i koniecznoœæ

zorganizowania dostêpu do tych zasobów dla u¿yt-
kowników,

— rozwój wspó³pracy miêdzybibliotecznej i wymiany
informacji,

— zmiany organizacyjne, obejmuj¹ce równie¿ w³¹cza-
nie do systemu biblioteczno-informacyjnego uczel-
ni nowych jednostek,

— zró¿nicowane potrzeby i wiêksze wymagania u¿yt-
kowników,
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Rys. 1. Podstawowe elementy systemu informatycznego BU£. Opracowanie w³asne.

2 Miêdzyuczelniany Zespó³ Biblioteczny zosta³ powo³any do ¿ycia przede
wszystkim z przyczyn finansowych. Jego powstanie wi¹za³o siê z wyst¹pie-
niem do Fundacji Andrew W. Mellona z wnioskiem o przyznanie grantu na
zakup i wdro¿enie zautomatyzowanego systemu bibliotecznego „Horizon”.
Inicjatywa zaowocowa³a dalsz¹ wspó³praca, trwaj¹c¹ do dnia dzisiejszego.
Od 2003 r. Miêdzyuczelniany Zespó³ Biblioteczny nosi nazwê £ódzkiej
Akademickiej Sieci Bibliotecznej.



— zmiany w zakresie prawa bibliotecznego i oko³o-
bibliotecznego,

— pojawienie siê nowych mo¿liwoœci technicznych,
a wiêc nowych narzêdzi pozwalaj¹cych na zmiany
w zakresie systemu informatycznego.

Wszystkie wymienione czynniki mia³y wp³yw na roz-
budowê systemu informatycznego BU£ w ci¹gu ostat-
niego æwieræwiecza. W chwili obecnej jego niektóre
elementy s¹ ze sob¹ œciœle zwi¹zane, przy czym cen-
tralnym punktem SIt s¹: zintegrowany system biblio-
teczny Horizon, strona www biblioteki i poczta elek-
troniczna, co ilustruje Rys. 1.

Elementy przedstawione na rysunku systematycz-
nie poszerza³y zakres systemu informatycznego BU£.
Zale¿noœci maj¹ charakter jedno- lub dwustronny, po-
legaj¹ na modyfikacjach danych, na pobieraniu da-
nych w celu tworzenia raportów lub tylko na po³¹cze-
niu za pomoc¹ linków skierowuj¹cych od metadanych
do pe³nego tekstu3. Rozszerzanie zasiêgu systemu in-
formatycznego BU£ rozpoczê³o siê wraz z podjêciem
wspó³pracy z NUKAT4, która wymaga³a zastosowania
nowych narzêdzi umo¿liwiaj¹cych wymianê danych.
Jednak¿e prze³omowym momentem by³o oddanie do
u¿ytku nowego gmachu BU£ w 2006 roku. Dziêki no-
wej organizacji pracy mo¿liwe sta³o siê wówczas
wdro¿enie elektronicznej rejestracji wypo¿yczeñ. By³
to równie¿ moment integracji z systemem bibliotecz-
nym Horizon systemu RFID5, umo¿liwiaj¹cego kon-

trolê i zarz¹dzanie zbiorami w obszarze wolnego dos-
têpu. Piêæ miesiêcy póŸniej uruchomiono elektronicz-
ne zamawianie zbiorów i udostêpniono us³ugê wi-fi6.
Kolejne wa¿ne wydarzenie w zakresie rozbudowy
struktury systemu informatycznego BU£ to urucho-
mienie Biblioteki Cyfrowej U£ w kwietniu 2008 roku.
Pozosta³e elementy znajduj¹ce siê na rysunku wi¹¿¹
siê przede wszystkim ze zmianami organizacyjnymi
dokonuj¹cymi siê w bibliotece i modyfikacjami syste-
mu Horizon po migracji do jego nowej wersji w sierp-
niu 2008 roku. Ta ostatnia grupa modyfikacji wynika
g³ównie z braków funkcjonalnych zintegrowanych
systemów bibliotecznych, co, niestety, dotyczy równie¿
systemu Horizon, u¿ytkowanego w BU£. Do 2011
roku w sk³ad struktury systemu informatycznego bib-
lioteki wchodzi³ równie¿ program do przeprowadzania
szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku stu-
diów, który nie by³ dostêpny on-line7.

2. Twórcy systemu informatycznego

Optymalnym rozwi¹zaniem w zakresie tworzenia
systemu informatycznego instytucji jest poprzedzenie
tego procesu etapem planowania i analizy potrzeb
w zakresie organizacji i oczekiwañ potencjalnych grup
u¿ytkowników, co pozwala na dostosowanie go od
podstaw do wymagañ konkretnego odbiorcy. System
informatyczny nie jest jednak i nie mo¿e byæ czymœ
sta³ym i niezmiennym. Wprost przeciwnie, chc¹c
sprostaæ nowym wymaganiom swoich u¿ytkowników
i zmieniaj¹cym siê realiom, podlega permanentnym
zmianom i udoskonaleniom, wraz z bibliotek¹, w
strukturze której funkcjonuje. Udzia³ w tych zmianach
maj¹ w ró¿nym stopniu wszyscy jego u¿ytkownicy.
Ilustruje tê sytuacjê Rys. 2.

Na przedstawionym schemacie wyró¿nione zosta³y
dwa obszary. Jeden z nich obejmuje swoim zakresem
u¿ytkowników systemu informatycznego bêd¹cych
Ÿród³em i jednoczeœnie konsumentami przetworzo-
nych danych. Wœród nich mo¿na wy³oniæ dwa seg-
menty:

a) grupa zewnêtrzna w stosunku do U£, obejmu-
j¹ca przede wszystkim dostawców narzêdzi informa-
tycznych, dostawców dokumentów w formie cyfrowej
i osoby zwi¹zane z instytucjami, z którymi bibliotekê
³¹cz¹ relacje w ramach wspó³pracy miêdzybibliotecz-
nej,

b) grupa wewnêtrzna, czyli kr¹g osób zwi¹zanych
z U£, przede wszystkim dyrekcja biblioteki, pracowni-
cy BU£ i bibliotek zak³adowych, jednostki U£ maj¹ce
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3 W opisach bibliograficznych w systemie Horizon zamieszczane s¹ w od-
powiednim polu adresy URL prowadz¹ce do pe³nych tekstów publikacji
w Bibliotece Cyfrowej U£. Podobna zasada zostanie zastosowana w przy-
padku Repozytorium U£ w zakresie publikacji dostêpnych równie¿ w for-
mie drukowanej i skatalogowanych w zintegrowanym systemie bibliotecz-
nym.
4 NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny) – katalog centralny
polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metod¹ wspó³ka-
talogowania, z którym BU£ aktywnie wspó³pracuje od pocz¹tku jego po-
wstania w 2001 roku. http://www.nukat.edu.pl/
5 RFID (Radio Frequency Identification) – system identyfikacji obiektów za
pomoc¹ fal radiowych, wykorzystywany równie¿ w rozwi¹zaniach dla bib-
liotek. W BU£ od paŸdziernika 2006 roku.
6 Bezprzewodowy dostêp do sieci Internet kontrolowany jest za pomoc¹
oprogramowania umo¿liwiaj¹cego autoryzacjê u¿ytkownika i limitowanie
czasu korzystania z tej us³ugi.
7 Szkolenie biblioteczne prowadzone by³o na miejscu w bibliotece, pod
kontrola bibliotekarza. Poprzedza³ je film zawieraj¹cy podstawowe infor-
macje dotycz¹ce biblioteki i sposobu korzystania ze zbiorów. Od paŸdzier-
nika 2011 szkolenie biblioteczne przeniesiono na platformê e-learningow¹
U£.



wp³yw na realizacjê procesów bibliotecznych (przede
wszystkim w³adze U£ i komórki zwi¹zane z zamówie-
niami publicznymi) oraz czytelnicy, którzy w sposób
bezpoœredni lub poœredni przyczyniaj¹ siê do wprowa-
dzania modyfikacji systemu informatycznego i w naj-
wiêkszym zakresie korzystaj¹ z jego zasobów.

Zró¿nicowane dane wejœciowe, których Ÿród³em s¹
obie wymienione grupy, maj¹ szeroki zasiêg, pocz¹w-
szy od decyzji o zakupie elementów infrastruktury
informatycznej i inicjatyw w kierunku rozszerzania
wspó³pracy miêdzybibliotecznej8 (jednostki U£, dy-
rekcja BU£ w porozumieniu z £ASB9, oferenci ele-
mentów techniki komputerowej), poprzez sygnalizo-
wanie problemów dotycz¹cych funkcjonowania wdro-
¿onych rozwi¹zañ i sugestie podejmowania dzia³añ
w zakresie dalszych modyfikacji systemu, wp³ywaj¹ce
od pracowników BU£ i bibliotek zak³adowych, a¿ po
bezpoœrednie kontakty z czytelnikami i obserwacje za-
chowañ czytelniczych na podstawie narzêdzi dostêp-
nych w systemie informatycznym10. Wszystkie te
dane znajduj¹ odbicie w rozwi¹zaniach wprowadza-
nych w kierunku optymalizacji funkcjonowania istnie-
j¹cych struktur.

Drugi wyodrêbniony obszar to strefa przetwarzania
danych, w której podstawow¹ rolê odgrywa zespó³ zaj-
muj¹cych siê zarz¹dzaniem danymi i wszystkimi ele-

mentami infrastruktury informatycznej, sk³adaj¹cy siê
z bibliotekarzy i informatyków. W BU£ funkcje te sku-
pione s¹ w Samodzielnej Sekcji ds. Komputeryzacji
(SSK)11. Specyfika tej grupy polega na dwojakiej roli w
tworzeniu systemu informatycznego. Z jednej strony
jej cz³onkowie s¹ Ÿród³em danych wejœciowych i od-
biorcami wyjœciowych, z drugiej zaœ zajmuj¹ siê prze-
twarzaniem tych danych i kontrol¹ tego procesu na
wszystkich jego etapach.

W zakresie dostarczania danych wejœciowych pod-
stawowy zakres zadañ tego zespo³u obejmuje:
— tworzenie oprogramowania usprawniaj¹cego reali-

zacjê procesów bibliotecznych,
— tworzenie strony WWW, jako platformy prezentacji

danych,
— udzia³ w przygotowywaniu zamówieñ na elementy

infrastruktury informatycznej i specyfikacji prze-
targowych w porozumieniu z odpowiednimi ko-
mórkami U£,

— wspó³praca z innymi instytucjami z tej grupy.
Niemniej istotn¹ funkcjê SSK pe³ni w zakresie prze-
twarzania danych realizuj¹c zadania:
— zarz¹dzanie danymi wejœciowymi i ich selekcja,
— formatowanie danych, czyli nadanie im w³aœciwej

formy prezentacji za pomoc¹ odpowiedniego kana-
³u informacyjnego,

— modyfikacje elementów systemu informatycznego
na podstawie danych wejœciowych.

Oczywiœcie schemat przedstawia sytuacjê w sposób
nieco uproszczony, poniewa¿ wyszczególnione grupy
nie s¹ roz³¹czne i cz³onkowie ka¿dej z nich wpisuj¹ siê
w zakres innej, chocia¿by jako czytelnicy biblioteki,
w dwojaki sposób bior¹c udzia³ w tworzeniu systemu
informatycznego. Ponadto nie obejmuje instytucji, któ-
rych rola w tym procesie jest niezaprzeczalna, jednak
zwi¹zki z jego realizacj¹ nie maj¹ charakteru ci¹g³ego,
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Rys. 2. Udzia³ poszczególnych grup u¿ytkowników w strukturze
i tworzeniu systemu informatycznego BU£. Opracowanie w³asne

na podstawie schematu K. Kadowskiego i W. Sus³owa [2]

8 Tak¹ decyzjê podjêto np. w sprawie przyst¹pienia do wspó³katalogowania
w NUKAT w 2001 roku i udzia³u w projekcie „Nukat – Autostrada Infor-
macji Cyfrowej” w roku 2009.
9 W zakresie dotycz¹cym wszystkich bibliotek wchodz¹cych w sk³ad £ASB
propozycje konsultowane s¹ przez Radê Dyrektorów i rekomendowane
Rektorowi U£, podejmuj¹cemu ostateczne decyzje.
10 Na przyk³ad statystyki wykorzystania indeksów stanowi¹ podstawê dos-
tosowywania mo¿liwoœci wyszukiwawczych systemu do potrzeb czytelnika
i na optymaln¹ w okreœlonych warunkach konfiguracjê interfejsu katalogu
komputerowego.
11 Stan etatów w SSK obejmuje kierownika pe³ni¹cego funkcje biblioteka-
rza systemowego, 2 etaty starszych bibliotekarzy i informatyków w ³¹cz-
nym wymiarze czasu pracy 3 1/2 etatu



jak np. instytucje okazjonalnie dofinansowuj¹ce
przedsiêwziêcia bibliotek w zakresie infrastruktury
informatycznej. Schemat z pewnoœci¹ nie wyczerpuje
równie¿ wszystkich odbiorców danych wyjœciowych,
którzy mog¹ pojawiæ siê w tym procesie, jak chocia¿by
osoby nie bêd¹ce zarejestrowanymi czytelnikami BU£,
ale maj¹ce dostêp do przegl¹dania katalogu, do zaso-
bów Biblioteki Cyfrowej i innych informacji zamiesz-
czonych na stronie WWW. Nie uczestnicz¹ oni jednak
w tworzeniu systemu informatycznego, chocia¿ nie-
w¹tpliwie s¹ objêci zasiêgiem przestrzeni informacyj-
nej BU£ jako jedna z grup jej u¿ytkowników.

Jakoœæ i sprawne funkcjonowanie systemu infor-
matycznego zale¿y od dobrej wspó³pracy miêdzy
wszystkimi osobami zaanga¿owanymi w proces jego
tworzenia i modyfikacji. Zarówno w obrêbie poszcze-
gólnych grup jak i miêdzy nimi zachodz¹ wielokierun-
kowe relacje, które powinny byæ oparte na wzajemnym
zaufaniu i jasno okreœlonych zasadach wspó³pracy. W
opisanych strukturach na pierwszy plan wysuwa siê
zagadnienie wspó³pracy bibliotekarzy i informatyków.
Wydaje siê, ¿e w³aœnie w celu osi¹gniêcia takiego po-
rozumienia w latach 90-tych pojawia siê funkcja bib-
liotekarza systemowego, który wed³ug definicji Ewy
Krysiak jest osob¹ odpowiedzialn¹ za ca³oœæ spraw
zwi¹zanych z automatyzacj¹ biblioteki, potrafi¹c¹
przedstawiaæ wymagania wzglêdem systemu, analizu-
j¹c¹ jego funkcjonowanie i projektuj¹c¹ dalszy rozwój
[5]. Bardzo trafnie okreœla tê funkcjê Aleksander Rad-
wañski [7], definiuj¹c bibliotekarza systemowego jako
„³¹cznik miêdzy œwiatem informatyki i bibliotek”, któ-
rego rol¹ jest m. in.

„– t³umaczyæ informatykom, czego chc¹ biblioteka-
rze,

– t³umaczyæ bibliotekarzom, co mówi¹ do nich in-
formatycy”.

Jako koordynator ca³oœci prac wdro¿eniowych,
którego zadaniem jest wspó³praca ze wszystkimi jed-
nostkami wewnêtrznymi i zewnêtrznymi w zakresie
funkcjonowania systemu informatycznego, osoba
pe³ni¹ca funkcjê bibliotekarza systemowego powinna
charakteryzowaæ siê szczególnymi cechami charakte-
ru i zdolnoœciami u³atwiaj¹cymi realizacjê przydzielo-
nych jej zadañ. Wœród nich Artur Jazdon [1] wymie-
nia „zdolnoœci mened¿erskie, komunikatywnoœæ,
otwartoœæ na przyswajanie nowoœci, umiejêtnoœci ne-
gocjacyjne, zdolnoœci interpersonalne i pedagogiczne”.
Doœwiadczenia BU£ wskazuj¹ na to, ¿e wspó³praca
miêdzy bibliotekarzami, bibliotekarzem systemowym
i informatykami musi opieraæ siê na dobrej komunika-

cji i trójstronnym, niezak³óconym przep³ywie informa-
cji miêdzy nimi. Dobra komunikacja jest warunkiem
osi¹gniêcia sukcesu w zakresie tworzenia sprawnie
funkcjonuj¹cego systemu informatycznego równie¿ w
doniesieniu do wszystkich innych osób zaanga¿owa-
nych w ten proces, zarówno w obrêbie poszczególnych
grup widocznych na rysunku, jak i pomiêdzy tymi
grupami. Tylko realizacja takiego za³o¿enia pozwala
spodziewaæ siê pozytywnych rezultatów na tym polu.
Nabiera to szczególnego znaczenia wobec dalszych
planów rozwoju systemu informatycznego, obejmu-
j¹cych przede wszystkim migracjê do nowego zinte-
growanego systemu bibliotecznego planowan¹ na
2012 rok i jego integracjê z systemem RFID oraz ko-
niecznoœæ rozbudowy systemu informatycznego w kie-
runku dalszego wzmocnienia ochrony danych osobo-
wych.

Podsumowanie

Dzia³ania w kierunku modyfikacji systemu infor-
matycznego nie maj¹ charakteru jednorazowej opera-
cji. S¹ prowadzone systematycznie i nale¿y siê spo-
dziewaæ, ¿e proces ten bêdzie procesem sta³ym, konty-
nuowanym w miarê pojawiania siê dalszych potrzeb
u¿ytkowników i rozwoju mo¿liwoœci technicznych
niezbêdnych do ich zaspokojenia. Na podstawie do-
œwiadczeñ BU£ mo¿na wnioskowaæ, ¿e nawet zapro-
jektowanie systemu informatycznego wed³ug potrzeb
konkretnej instytucji nie gwarantuje jego efektywnoœci
bez mo¿liwoœci modyfikacji zgodnie ze zmieniaj¹cymi
siê realiami. Biblioteka jest organizmem stale siê roz-
wijaj¹cym i zadaniem systemu informatycznego jest
ten rozwój wspomagaæ, a zastosowanie techniki infor-
macyjnej powinno s³u¿yæ usprawnieniu zarz¹dzania
procesami bibliotecznymi na wszystkich etapach. Jak
z tego wynika, podstawowym wymaganiem wobec sys-
temu informatycznego powinna byæ elastycznoœæ roz-
wi¹zañ i zapewnienie mechanizmów integracji z no-
wymi elementami w³¹czanymi do tej struktury. Nie-
zbêdnym czynnikiem gwarantuj¹cym efektywne wy-
korzystanie systemu informatycznego jako narzêdzia
wspomagania zarz¹dzania instytucj¹, jest równie¿ od-
powiedni dobór personelu biblioteki, szczególnie
w zakresie zespo³u przetwarzaj¹cego dane i odpowie-
dzialnego za ich prawid³ow¹ dystrybucjê. Niezbêdne
jest równie¿ zapewnienie w ramach systemu informa-
tycznego kontroli prawid³owoœci przebiegu procesów
bibliotecznych i raportowania ich wyników, co pozwala
na zdiagnozowanie b³êdnych zachowañ i wprowadze-
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nie niezbêdnych zmian organizacyjnych. Synchroniza-
cja rozwi¹zañ organizacyjnych i technicznych mo¿e
staæ siê podstaw¹ sprawnego i efektywnego funkcjono-
wania biblioteki i szans¹ na rozszerzenie zasiêgu i
poprawê jakoœci przestrzeni informacyjnej na miarê
potrzeb jej u¿ytkowników.
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Udzia³ dokumentów elektronicznych i drukowanych w
pracy studentów kierunków humanistycznych i œcis³ych
Udzia³ dokumentów elektronicznych i drukowanych w
pracy studentów kierunków humanistycznych i œcis³ych

Coraz wiêksza czêœæ dokumentów wykorzystywanych przez studentów, takich jak ksi¹¿-
ki, artyku³y z czasopism oraz notatki z wyk³adów jest udostêpniana w postaci elektro-
nicznej. Wp³ywa na to z jednej strony proces migracji dorobku pracowników naukowych
do œrodowiska cyfrowego, a z drugiej coraz bardziej powszechne wykorzystanie przez
studentów skanerów i aparatów cyfrowych do ucyfrowienia dokumentów drukowanych.
W efekcie szybko roœnie udzia³ dokumentów elektronicznych, którymi dysponuj¹ studen-
ci kosztem drukowanych, obecnych dotychczas najczêœciej w postaci kserokopii. Przepro-
wadzone badania mia³y na celu okreœlenie udzia³u publikacji elektronicznych i druko-
wanych w pracy studentów kierunków humanistycznych i œcis³ych, z uwzglêdnieniem
Ÿróde³ ich pochodzenia oraz sposobów pozyskiwania.

Ratio of electronic to printed documents in the work of arts and science students.
Students acquire knowledge through information obtained from different sources. In the
course of studying they gather a countless number of journal articles, books, chapters and
lecture notes. More and more of this material is available in electronic form. On the one
hand this is caused by migration of researchers to the digital environment and on the
other hand by the use of scanners and digital cameras to digitizing printed materials. As
a result, the share of electronic documents available to students is rapidly growing at the
expense of printed publications. The aim of the research described in this paper is to de-
termine the share of electronic and printed publications in the work of arts and science
students, including the origin and methods of obtaining.

Wstêp

Studiowanie na uniwersytecie od dziesiêcioleci
wi¹za³o siê ze spêdzaniem wielu godzin w czytelni
biblioteki, gdzie w ciszy i skupieniu studenci zg³êbiali
wiedzê zgromadzon¹ w ksi¹¿kach i czasopismach.
Tylko czêœæ niezbêdnych ksi¹¿ek mo¿na by³o wypo¿y-
czyæ lub zakupiæ w ksiêgarni. Ten model studiowania
zacz¹³ siê stopniowo zmieniaæ wraz z pojawieniem siê
na polskich uczelniach na pocz¹tku lat 90. pierwszych
punktów œwiadcz¹cych us³ugi ksero. W ci¹gu kilku lat
liczba takich punktów wzros³a wielokrotnie i wkrótce
wpisa³y siê one na sta³e w uczelniany krajobraz. Nie
od razu studenci zaczêli masowo i na du¿¹ skalê ko-
rzystaæ z kserografów. Zmiany zachodzi³y adekwatnie
do wzrostu tempa naszego ¿ycia. Im mniej czasu stu-
denci mieli na studiowanie w zaciszu czytelni, tym
czêœciej odwiedzali punkty ksero. Alternatyw¹ dla

kserokopii mog³y byæ tylko dostêpne na rynku ksi¹¿ki,
ale na ich zakup, ze wzglêdu na cenê, niewielu stu-
dentów mog³o sobie pozwoliæ. Tymczasem ceny us³ug
ksero systematycznie spada³y – jeszcze 5 lat temu trze-
ba by³o zap³aciæ 20 gr. za stronê A4, a obecnie tylko
7 gr. Kopiowanie osi¹gnê³o w koñcu tak¹ skalê, ¿e w
gazetach zaczêto pisaæ o ksero-studentach i ksero-stu-
diach1. Wed³ug szacunkowych danych z 2010 roku,
rocznie w Polsce kserowanych jest 5 mln stron publi-
kacji naukowych, które stanowi¹ blisko 90 procent
wszystkich kserowanych materia³ów2.

1 Gor¹ca dyskusja rozgorza³a w 2009 roku na ³amach krakowskiego wyda-
nia Gazety Wyborczej po publikacji artyku³u A. Sebesty Wyk³adowca:
Ksero studia, ksero studenci. Dostêpny w Internecie: http://krakow.gaze-
ta.pl/krakow/1,35798,6385915,Wykladowca__Ksero_studia__kse-
ro_studenci.html
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Choæ skala na jak¹ powielane s¹ w naszym kraju
publikacje naukowe robi wra¿enie, to w kolejnych la-
tach mo¿na spodziewaæ siê ograniczenia tego zjawiska.
Powodem stopniowego odchodzenia od kserokopii jest
migracja dokumentów drukowanych do postaci elek-
tronicznej, z której studenci coraz chêtniej korzystaj¹.
Ksi¹¿ki, artyku³y z czasopism oraz notatki z wyk³adów
s¹ coraz czêœciej digitalizowane przez studentów i
udostêpniane w postaci elektronicznej. Równoczeœnie
zwiêksza siê liczba publikacji pracowników nauko-
wych dostêpnych w Internecie, najczêœciej umieszcza-
nych w repozytoriach lub na stronach WWW czaso-
pism. W efekcie roœnie udzia³ dokumentów elektro-
nicznych, którymi dysponuj¹ studenci, kosztem dru-
kowanych, obecnych dotychczas najczêœciej w postaci
kserokopii.

Badania, których wyniki przedstawiono w artyku-
le, mia³y na celu okreœlenie czêstoœci wykorzystania
ró¿nych typów dokumentów drukowanych i elektro-
nicznych w pracy studentów kierunków humanistycz-
nych i œcis³ych. Jako uzupe³nienie g³ównego celu sfor-
mu³owane zosta³y nastêpuj¹ce pytania badawcze:
1. W jaki sposób studenci odczytuj¹ dokumenty elek-

troniczne?
2. W jaki sposób studenci digitalizuj¹ dokumenty

drukowane?
3. W jaki sposób studenci wymieniaj¹ siê dokumen-

tami elektronicznymi?
4. Czy studenci obserwuj¹ wzrost liczby dokumen-

tów w postaci elektronicznej wykorzystywanych do
nauki?

5. Czy studenci kierunków œcis³ych wykorzystuj¹ do-
kumenty elektroniczne w wiêkszym stopniu ni¿
studenci kierunków humanistycznych?

Charakterystyka próby badawczej

Badaniem ankietowym objêto studentów trzech
kierunków: informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
(BIB), filologii polskiej (POL) i matematyki (MAT).
Kwestionariusz ankiety wype³ni³o ³¹cznie 231 studen-
tów, z czego 4 ankiety zawiera³y niepe³ne informacje
i zosta³y odrzucone. Udzia³ studentów poszczególnych
kierunków by³ porównywalny. 36% stanowili studenci
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, 33% filolo-
gii polskiej, a 31% matematyki.

Wybór tych trzech kierunków by³ nieprzypadkowy.
Za³o¿ono, ¿e studenci matematyki dysponuj¹ najwiêk-
szymi umiejêtnoœciami z zakresu technologii informa-
cyjnych, studenci polonistyki najmniejszymi, a stu-
denci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
mieszcz¹ siê pomiêdzy tymi grupami. Takie za³o¿enie
mia³o przek³adaæ siê na stopieñ wykorzystania doku-
mentów elektronicznych przez studentów poszczegól-
nych kierunków.

Badanie przeprowadzono wœród studentów III
roku studiów licencjackich (67%) i I roku studiów
magisterskich (33%). Celowo wybrani zostali studenci
wy¿szych roczników. To doœwiadczeni studenci, któ-
rzy mieli ju¿ okazjê poznaæ ró¿ne metody pozyskiwa-
nia dokumentów potrzebnych do nauki.

Wszystkie trzy kierunki studiów charakteryzuj¹ siê
wysokim stopniem feminizacji, co znalaz³o odbicie
w zebranym materiale. Na obu kierunkach humanis-
tycznych kobiety stanowi³y 86%, a na matematyce
82%.

Badanie ankietowe przeprowadzone zosta³o na po-
cz¹tku grudnia 2010 r. Jednostronicowy kwestiona-
riusz ankiety zawiera³ 9 pytañ, z czego dwa pierwsze,
dotycz¹ce p³ci i roku studiów, mia³y jedynie informa-
cyjny charakter. Nie by³y wykorzystywane jako atrybut
w dalszych analizach. Pozosta³e pytania odzwiercied-
la³y cele badania. Wype³nienie jednej ankiety zajmo-
wa³o nie wiêcej ni¿ kilka minut. Ograniczona do nie-
zbêdnego minimum obszernoœæ kwestionariusza za-
chêca³a do udzia³u w badaniu. Dodatkow¹ zachêt¹
by³, podany w nag³ówku, adres strony WWW, pod
którym mia³y pojawiæ siê wyniki ankiety dla wszyst-
kich zainteresowanych.

Analiza wyników badañ

Pierwsze pytanie badawcze mia³o na celu ustale-
nie, w jaki sposób studenci czytaj¹ dokumenty elek-
troniczne. Zgodnie z oczekiwaniami, dominowa³y
dwie odpowiedzi: „na ekranie monitora” – 89,4% i
„robi¹c wydruki” – 77,1%. Natomiast pewnym zasko-
czeniem by³ minimalny odsetek pozosta³ych sposo-
bów odczytu. Choæ czêsto s³yszymy w mediach o zale-
tach i rosn¹cej popularnoœci e-czytników i tabletów, to
wœród badanych studentów urz¹dzenia te s¹ w zasa-
dzie nieobecne. Z kolei w przypadku telefonów ko-
mórkowych, widaæ wyraŸnie, ¿e rozmiar wyœwietlaczy
wci¹¿ nie jest wystarczaj¹cy, by z ich pomoc¹ czytaæ
dokumenty elektroniczne. Wszystkie odpowiedzi stu-
dentów ukazuje wykres 1.
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W kolejnym pytaniu studenci udzielali odpowiedzi
na pytanie, w jaki sposób przenosz¹ dokumenty dru-
kowane do postaci elektronicznej. Blisko 75% wszyst-
kich badanych wskaza³o, ¿e korzysta w tym celu ze
skanera, prawie 60% wykorzystuje aparat fotograficz-
ny, a nieco ponad 35% przepisuje dokumenty lub ich
fragmenty w edytorze tekstu. Tylko 4,4% studentów
nie digitalizuje w ogóle. Tak wysoki udzia³ skanerów
mo¿na przypisaæ upowszechnieniu siê w ostatnich la-
tach urz¹dzeñ wielofunkcyjnych (drukarka zintegro-
wana ze skanerem), które z uwagi na nisk¹ cenê za-
goœci³y zarówno w mieszkaniach prywatnych, jak
i czytelniach bibliotek. Popularnoœæ skanerów wœród
studentów mo¿e wkrótce wzrosn¹æ jeszcze bardziej za
spraw¹ pojawiaj¹cych siê na uczelniach skanboxów3.
Oprócz skanerów studenci chêtnie wykorzystuj¹ do
ucyfrowiania dokumentów drukowanych aparaty foto-
graficzne. S¹ to najczêœciej aparaty kompaktowe, rza-
dziej komórkowe z uwagi na du¿o gorsz¹ jakoœæ uzys-
kiwanych obrazów. Na wykresie 2. przedstawiony zos-
ta³ rozk³ad odpowiedzi dla poszczególnych kierunków
studiów. Ró¿nice w obrêbie wyró¿nionych sposobów
digitalizacji dokumentów drukowanych s¹ niewielkie.
Wyj¹tek stanowi digitalizacja z wykorzystaniem apa-
ratów fotograficznych, z której wyraŸnie rzadziej ko-
rzystaj¹ studenci matematyki. Blisko po³owa studen-
tów polonistyki (48,6%) i informacji naukowej i biblio-
tekoznawstwa (47%) wykorzystuje do digitalizacji za-
równo skaner jak i aparat fotograficzny. Takich stu-
dentów matematyki jest ju¿ tylko jedna trzecia
(32,4%). Zak³adaj¹c, ¿e studenci matematyki radz¹

sobie z obs³ug¹ urz¹dzeñ wykorzystywanych do digi-
talizacji nie gorzej ni¿ humaniœci, mo¿na wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e maj¹ oni mniejsze potrzeby w zakresie
ucyfrowiania dokumentów wykorzystywanych do
nauki.

A¿ trzy czwarte wszystkich ankietowanych studen-
tów odpowiedzia³o twierdz¹co na nastêpne pytanie:
„Czy studenci obserwuj¹ znaczny wzrost liczby doku-
mentów elektronicznych wykorzystywanych obecnie
w pracy, w porównaniu z wczeœniejszymi latami stu-
diów?”. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e jest to proces wy-
raŸnie dostrzegalny. Studenci poszczególnych kierun-
ków byli zgodni w ocenie – „tak” zaznaczy³o 79% polo-
nistów, 73% bibliotekoznawców i matematyków. Inte-
resuj¹cym pytaniem uzupe³niaj¹cym, które warto by-
³oby postawiæ w kolejnym badaniu, by³oby czy studen-
ci odczuwaj¹ jednoczeœnie zmniejszenie liczby doku-
mentów drukowanych, z których korzystaj¹.

Trzy kolejne pytania s¹ kluczowe z punktu widze-
nia g³ównego celu badania, jakim jest tytu³owy udzia³
dokumentów elektronicznych i drukowanych w pracy
studentów kierunków humanistycznych i œcis³ych.
Osobno dla notatek, ksi¹¿ek i artyku³ów z czasopism,
studenci mieli okreœliæ czêstoœæ korzystania dla ka¿dej
z trzech wymienionych postaci: elektronicznej, ksero-
kopii, w³asnorêcznie sporz¹dzonych notatek/orygina-
³u ksi¹¿ki. Wyniki dla poszczególnych pytañ zebrano
w tabelach nr 1, 2 i 3.

Jako pierwsze poddane zosta³y analizie notatki
z wyk³adów i æwiczeñ. Jest to sposób zdobywania wie-
dzy, bez którego trudno wyobraziæ sobie studiowanie
na uczelni wy¿szej. Jak widaæ z tabeli 1. w³asnorêczne
sporz¹dzanie notatek jest wci¹¿ powszechne wœród
studentów. Czêsto notuj¹ zarówno poloniœci – 89%,
matematycy – 85%, jak i bibliotekoznawcy – 71%. Ci
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ostatni trochê rzadziej siêgaj¹ po pióro czy d³ugopis od
swoich kole¿anek i kolegów z innych kierunków. Wi-
daæ to wyraŸnie w rubryce „Rzadko”, gdzie stanowi¹
oni a¿ jedn¹ czwart¹. Jednoczeœnie a¿ 4% ankietowa-
nych studentów informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa nie sporz¹dza notatek nigdy. Choæ to wci¹¿
niski odsetek, jest to niepokoj¹cy symptom.

Œrodkowa czêœæ tabeli 1 pokazuje, ¿e kserowanie
notatek potrafi byæ równie popularne jak ich samo-
dzielne sporz¹dzanie. Taka sytuacja wystêpuje na obu
kierunkach humanistycznych, z tym, ¿e w przypadku
bibliotekoznawców odsetek studentów kseruj¹cych
czêsto notatki (80%) jest wy¿szy od wykonuj¹cych je
czêsto samodzielne (71%). Wœród polonistów zami³o-
wanie do kserowania notatek jest jednak nieco mniej-
sze – 68% wobec 89% dla samodzielnego notowania.

Tabela 1. Wykorzystanie ró¿nych postaci notatek z wyk³adów/æwi-
czeñ

W³asnorêcznie sporz¹dzane notatki

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 89 71 85 81

Rzadko 10 25 14 17

Nigdy 1 4 1 2

Kserokopie notatek

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 68 80 34 61

Rzadko 29 19 61 36

Nigdy 3 1 5 3

Elektroniczna postaæ notatek

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 41 66 22 44

Rzadko 53 33 66 50

Nigdy 6 1 12 6

Skoro studenci kierunków humanistycznych rów-
nie czêsto sporz¹dzaj¹ notatki w³asnorêcznie, jak i je
kseruj¹, to wynika z tego, ¿e samodzielnie tworz¹ tylko
czêœæ notatek. Resztê zdobywaj¹ kseruj¹c zapiski ko-
le¿anek i kolegów. Na tym tle zupe³nie inaczej przed-
stawia siê sytuacja na kierunku œcis³ym – matematyce.
Tylko jedna trzecia studentów tego kierunku czêsto
kseruje notatki. Reszta siêga po kserokopie rzadko lub
wcale, co oznacza, ¿e w³asnorêczne sporz¹dzanie no-
tatek jest g³ównym sposobem ich pozyskiwania i w
niewielkim stopniu notatki uzupe³niane s¹ z innych
Ÿróde³.

Powy¿sze spostrze¿enia znajduj¹ dalsze potwier-
dzenie w trzeciej czêœci tabeli 1. przedstawiaj¹cej wy-
korzystanie notatek w postaci elektronicznej. Mog¹ to
byæ zarówno przepisane w edytorze, jak i zeskanowa-
ne lub sfotografowane treœci wyk³adów/æwiczeñ. Z tej
kolejnej alternatywy dla samodzielnie sporz¹dzanych
notatek znów najchêtniej korzystaj¹ studenci informa-
cji naukowej i bibliotekoznawstwa. A¿ dwie trzecie
z nich czêsto siêga po elektroniczne wersje notatek.
Wœród polonistów jest to ju¿ znacznie mniejszy odse-
tek – 41%. Matematycy, podobnie jak w przypadku
kserokopii, rzadko siêgaj¹ po wersje elektroniczne
notatek. 78% z nich czyni to rzadko lub wcale.

Przyczyna znacznie mniejszego wykorzystania
przez studentów matematyki notatek innych ni¿ w³as-
norêcznie wytworzonych, w porównaniu do studen-
tów kierunków humanistycznych, le¿y w specyfice
studiowania na tym kierunku. Dla studentów mate-
matyki notatki z wyk³adów s¹ g³ównym Ÿród³em wie-
dzy. To w³aœnie na wyk³adach omawiane s¹ dowody,
których nie mo¿na znaleŸæ w podrêcznikach. Spo-
rz¹dzane notatki musz¹ byæ czytelne i precyzyjne,
poniewa¿ ka¿dy znak decyduje o poprawnoœci zapisu.
Z tego powodu nawet jeœli wykonuje siê kserokopie, to
z regu³y s³u¿¹ one wy³¹cznie do przepisania, uzu-
pe³nienia lub sprawdzenia, a nie do korzystania. Ba-
rier¹ w sporz¹dzeniu notatek elektronicznych mo¿e
byæ brak znajomoœci specjalnego programu umo¿li-
wiaj¹cego pisanie wzorów matematycznych (LaTex,
MiKTex), poniewa¿ do ich edycji nie wystarczy popu-
larny Microsoft Word.

Nastêpnym, po notatkach, typem dokumentu pod-
danym analizie z punktu widzenia wykorzystania
przez studentów s¹ ksi¹¿ki. Tabela 2 prezentuje
w sposób analogiczny do Tabeli 1, dane uzyskane
z kwestionariuszy, dotycz¹ce procentowego udzia³u
w pracy studentów orygina³ów ksi¹¿ek, ich kserokopii
i postaci cyfrowej. Bior¹c pod uwagê liczbê lektur, z ja-
k¹ studenci polonistyki musz¹ siê zapoznawaæ, nie po-
winno dziwiæ, ¿e a¿ 70% z nich czêsto korzysta z orygi-
na³ów ksi¹¿ek, najczêœciej wypo¿yczanych z bibliote-
ki. Nie wystarcza to jednak na pokrycie zapotrzebowa-
nia na wydawnictwa zwarte, gdy¿ studenci tego kie-
runku czêsto siêgaj¹ równie¿ po kserokopie ksi¹¿ek
(64%), a tak¿e po wersje elektroniczne (37%). W naj-
mniejszym stopniu z ksi¹¿ek wypo¿yczonych lub
w³asnych korzystaj¹ studenci informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa – ponad po³owa (58%) siêga po
nie rzadko lub wcale. Zestawiaj¹c tê informacjê z od-
setkiem wydawnictw zwartych czêsto kserowanych
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(87%) i digitalizowanych (47%) przez studentów tego
kierunku, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e biblioteko-
znawcy maj¹ problem z dostêpem do ksi¹¿ek w orygi-
nalnej, drukowanej postaci. Wœród studentów mate-
matyki 55% badanych czêsto wykorzystuje ksi¹¿ki
z bibliotek lub w³asne, rzadziej natomiast kseruje,
a jeszcze rzadziej korzysta z elektronicznej postaci.
Wynika to znów ze specyfiki kierunku. Liczba ksi¹¿ek
wykorzystywanych przez studentów matematyki jest
du¿o mniejsza ni¿ u humanistów. Z kolei dostêpnoœæ
publikacji zwartych jest wiêksza, z uwagi na ich d³ugo-
wiecznoœæ. Przyk³adowo, podrêczniki z matematyki
czêsto s¹ w u¿yciu przez kilka dekad.

Tabela 2. Wykorzystanie ró¿nych postaci ksi¹¿ek zalecanych przez
prowadz¹cych wyk³ady/æwiczenia

Ksi¹¿ki wypo¿yczone lub w³asne

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 70 42 55 55

Rzadko 29 51 37 39

Nigdy 1 7 8 6

Kserokopie ksi¹¿ek

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 64 87 54 69

Rzadko 33 10 43 28

Nigdy 3 3 3 3

Elektroniczna postaæ ksi¹¿ek

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 37 47 29 38

Rzadko 60 48 51 53

Nigdy 3 5 20 9

W tabeli 3 przedstawiono wykorzystanie przez stu-
dentów kserokopii i elektronicznej postaci artyku³ów
z czasopism, zalecanych przez nauczycieli akademic-
kich. Tym razem nieobecny jest drukowany orygina³,
gdy¿ ten najczêœciej dostêpny jest w czytelni. Studenci
nie prenumeruj¹ czasopism naukowych w wersji tra-
dycyjnej. Maj¹ za to coraz czêœciej dostêp do wielu pe-
riodyków dziêki internetowym wydaniom. Wyniki
zebrane w tabeli 3 kolejny raz ukazuj¹ odmienn¹ spe-
cyfikê studiowania na kierunkach humanistycznych i
œcis³ych. Jak widaæ, dla polonistów i bibliotekoznaw-
ców artyku³y z czasopism s¹ wa¿nym Ÿród³em wiedzy.
Po ich kserokopie siêga czêsto 82% studentów polo-
nistyki i 93% studentów informacji naukowej i biblio-

tekoznawstwa. Natomiast wœród studentów matema-
tyki publikacje z periodyków s¹ czêsto wykorzystywa-
ne jedynie przez 31% badanych. Z cyfrowej postaci ar-
tyku³ów studenci wszystkich kierunków korzystaj¹
znacznie rzadziej ni¿ z kserokopii. Jednak dla co trze-
ciego humanisty i co czwartego matematyka jest to
czêsto wykorzystywane Ÿród³o uzupe³niaj¹ce lub zas-
têpuj¹ce kopie ksero.

Tabela 3. Wykorzystanie ró¿nych postaci artyku³ów z czasopism
zalecanych przez prowadz¹cych wyk³ady/æwiczenia

Kserokopie artyku³ów z czasopism

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 82 93 31 69

Rzadko 17 6 30 17

Nigdy 1 1 39 14

Elektroniczna postaæ artyku³ów z czasopism

% POL BIB MAT RAZEM

Czêsto 31 38 24 32

Rzadko 60 57 39 52

Nigdy 9 5 37 16

Szukaj¹c odpowiedzi na kluczowe dla badania py-
tanie o udzia³ dokumentów elektronicznych i druko-
wanych w pracy studentów kierunków humanistycz-
nych i œcis³ych, mo¿na postawiæ pytanie, ilu studen-
tów korzysta czêsto przynajmniej z jednego, z dwóch
a nawet z trzech rodzajów dokumentów danego typu.
Wykres 3 obrazuje sytuacjê dla dokumentów elektro-
nicznych. Ponad 80% bibliotekoznawców, 60% polo-
nistów i niespe³na 50% matematyków czêsto wyko-
rzystuje co najmniej jeden z rodzajów dokumentów
elektronicznych. Po oba typy dokumentów siêga czês-
to po³owa bibliotekoznawców, jedna trzecia polonis-
tów i jedna czwarta matematyków. Na tej podstawie
mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e udzia³ dokumentów
elektronicznych w pracy studentów jest znaczny. Stu-
denci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa wy-
ró¿niaj¹ siê na tle studentów pozosta³ych kierunków.
W najwiêkszym stopniu korzystaj¹ z elektronicznych
wersji notatek, ksi¹¿ek i artyku³ów.

Jak du¿y jest wci¹¿ udzia³ dokumentów drukowa-
nych w pracy studentów najproœciej mo¿na oceniæ na
podstawie wykorzystania kserokopii. Wykres 4, utwo-
rzony w analogiczny sposób do wykresu 3, pokazuje
ilu studentów czêsto korzysta z kserokopii przynaj-
mniej jednego, dwóch, trzech typów dokumentów.
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Wyniki pokrywaj¹ siê z wczeœniejszymi obserwacjami.
Humaniœci kseruj¹ na potêgê, matematycy zdecydo-
wanie mniej. Studenci informacji naukowej i bibliote-
koznawstwa kseruj¹ czêsto wszystkie typy dokumen-
tów, st¹d odnotowali, jako jedyni, wysoki wynik w tej
kategorii (71,1%).

Ostatnie pytanie kwestionariusza dotyczy³o sposo-
bów, w jaki studenci wymieniaj¹ siê dokumentami
elektronicznymi. Prawie wszyscy studenci wykorzys-
tuj¹ do tego celu email roku lub grupy. Wœród popu-
larnych metod nie mog³o zabrakn¹æ te¿ indywidualnej
wymiany przy u¿yciu poczty elektronicznej. W tej ka-
tegorii nieco gorzej wypadaj¹ bibliotekoznawcy, którzy
z kolei czêœciej od studentów pozosta³ych kierunków
korzystaj¹ z forum internetowego. Tworzenie odrêbnej
strony WWW, s³u¿¹cej do wymiany dokumentów, na
¿adnym kierunku nie cieszy siê wiêkszym zaintereso-

waniem. Lepiej sprawdzaj¹ siê serwisy wymiany pli-
ków, za pomoc¹ których mo¿na udostêpniaæ du¿e do-
kumenty, np. w postaci obrazów graficznych. Tylko je-
den student na 231 zaznaczy³, ¿e nie wymienia siê do-
kumentami elektronicznymi. Oprócz wymienionych
metod, studenci mogli wpisaæ te, które nie zosta³y uw-
zglêdnione w kwestionariuszu, a z których korzystaj¹.
By³y to: po¿yczanie pendrive’a, komunikatory (np.
Gadu Gadu), portale spo³ecznoœciowe (np. Nasza-Kla-
sa, FaceBook), NoPaste.pl (serwis wyspecjalizowany).

Ró¿norodnoœæ stosowanych przez studentów me-
tod wymiany dokumentami elektronicznymi œwiadczy
o umiejêtnym wykorzystywaniu mo¿liwoœci, jakie w
tym zakresie oferuje Internet. Rosn¹ce iloœci materia-
³ów dydaktycznych w postaci elektronicznej bêd¹ za-
chêt¹ do rozwijania aktualnie wykorzystywanych me-
tod wymiany, a tak¿e do szukania nowych. Przyk³a-
dem mo¿e tu byæ dodana do portalu studentów prawa
– student.lex.pl mo¿liwoœæ zamieszczania notatek z
wyk³adów wraz z dedykowan¹ wyszukiwark¹.

Podsumowanie badañ

Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na
stwierdziæ, ¿e udzia³ dokumentów elektronicznych
w pracy studentów kierunków humanistycznych i
œcis³ych jest wci¹¿ jeszcze mniejszy ni¿ dokumentów
drukowanych. Niemniej jednak, porównuj¹c czêstoœæ
wykorzystania dokumentów elektronicznych i druko-
wanych ró¿nych typów widaæ, ¿e nie jest to wielka ró¿-
nica. Bior¹c dodatkowo pod uwagê, ¿e 75% studentów
obserwuje znaczny przyrost liczby dokumentów elek-
tronicznych, które wykorzystuj¹ do nauki, mo¿na siê
spodziewaæ, ¿e powoli, lecz nieuchronnie, zbli¿a siê
koniec dominacji dokumentów drukowanych wyko-
rzystywanych w trakcie studiowania. To jak d³ugo
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bêdzie trzeba czekaæ na przechylenie szali na korzyœæ
dokumentów elektronicznych zale¿y od wielu czynni-
ków, wœród których du¿e znaczenie bêdzie odgrywaæ
profil studiów. W œwietle przeprowadzonych badañ,
studenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
szybciej zaczn¹ korzystaæ w wiêkszej czêœci z publika-
cji elektronicznych ni¿ studenci matematyki.

Z ka¿dym rokiem przybywaæ bêdzie nowych mate-
ria³ów w postaci cyfrowej, które zasil¹ ju¿ dostêpne
zasoby. Ich rozprzestrzenianiu s³u¿yæ bêd¹ dobrze ju¿
rozwiniête metody wymiany dokumentów elektro-
nicznych miêdzy studentami. Upowszechnianie
urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych elektroniczny papier oraz
tabletów bêdzie dodatkowo przyspieszaæ proces odej-
œcia do druku.

Powszechnoœæ i ³atwoœæ stosowania technologii cyf-
rowych sprawia, ¿e o stopniu ich wykorzystania decy-
duje obecnie nie bieg³oœæ w pos³ugiwaniu siê ró¿nymi
urz¹dzeniami i programami, a potrzeba ich u¿ycia.
Widaæ to wyraŸnie na przyk³adzie studiów z matema-
tyki, gdzie rzadsze wykorzystanie ksi¹¿ek i artyku³ów,
przek³ada siê na mniejsze zapotrzebowanie na elektro-
niczne wersje tych dokumentów. Podobna sytuacja
wystêpowa³a w przypadku kserokopii. Z czasem miej-
sce kopii ksero zajm¹ dokumenty elektroniczne. Sto-
pieñ ich wykorzystania bêdzie porównywalny do po-
ziomu wykorzystania kserokopii i zale¿ny od specyfiki
danego kierunku studiów. Porównywanie cyfrowej
wersji dokumentu drukowanego do kserokopii bêdzie
adekwatne do czasu, gdy orygina³y zaczn¹ pojawiaæ
siê na du¿¹ skalê g³ównie w postaci cyfrowej. Na to
trzeba jeszcze trochê poczekaæ.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wykorzystanie dokumen-
tów elektronicznych przez studentów bêdzie rosn¹æ,
przy jednoczesnym spadku zainteresowania doku-
mentami drukowanymi. Ponowne przeprowadzenie
badania ankietowego za kilka lat pozwoli okreœliæ tem-
po tego procesu. Byæ mo¿e ju¿ wtedy, miejsce kseroko-
piarek zajm¹ skanboxy, a zamiast o ksero-studentach,
bêdzie siê pisaæ o skan-studentach.
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POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Plac Sejmu Œl¹skiego 1, pokój 311

40-032 KATOWICE

FORMULARZ ZG£OSZENIOWY

Proszê o przyjêcie mnie w poczet cz³onków Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej.

1. Imiê i Nazwisko: ........................................................................................................................................................

2. Tytu³: ..........................................................................................................................................................................

3. Adres do korespondencji: .........................................................................................................................................

4. Miejsce pracy: ............................................................................................................................................................

adres:...............................................................................................................................................................................

stanowisko: ....................................................... tel. ................................. e-mail ........................................................

5. Wykszta³cenie:...........................................................................................................................................................

uczelnia:..........................................................................................................................................................................

wydzia³/specjalizacja: ....................................................................................................................................................

6. Zawód [kierunek, specjalizacja]: .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

7. Dodatkowe umiejêtnoœci [jêzyki]: ...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

8. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: ............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

9. Dodatkowe zainteresowania: ...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

10. Przynale¿noœæ do innych towarzystw naukowych: .............................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

11. Deklarujê pó³roczn¹ sk³adkê w wysokoœci ..........................................................................................................

..................... ..................
data podpis

Zarz¹d PTIN na posiedzeniu w dniu ............................. przyj¹³ ............................................................. na cz³onka
Towarzystwa.
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