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Z TEORII I PRAKTYKI BIBLIOTEKOZNAWSTWA 
I INFORMACJI NAUKOWEJ. KILKA PYTAŃ I REFLEKSJI 
[FROM THE THEORY AND PRACTICE OF LIBRARIANSHIP AND 

INFORMATION SCIENCE. SOME QUESTIONS AND REFLECTIONS]

Abstrakt: Z uwagi na dynamiczny rozwój i przekształcenia w obrębie informacji naukowej i jej powiązań 
z innymi dyscyplinami przedstawiono nowe spostrzeżenia i refleksje.

Abstract: Dynamie developments and changes in the field of information science and its relations with 
other disciplines, raises new remarks and thoughts.

* *
*

W ostatnich kilkunastu latach gwałtownie rozwinęły się techniczne środki umożliwia
jące szybki przekaz informacji naukowej zawierającej nowe treści czy poglądy badaczy. 
Mowa tu oczywiście o rozwoju komputeryzacji, tworzeniu sieci informacyjnych wykorzy
stujących komputery, o dość powszechnym dostępie do Internetu. Ale to przyspieszenie tech
nologiczne nie zmienia faktu, że problematyka procesów informacyjno-komunikacyjnych 
w nauce pozostaje domeną dyscyplin społecznych i humanistycznych. Niekiedy zdarza się, 
że strona technologiczna, a więc narzędzia, środki zaczynają brać górę nad istotą procesów 
zachodzących w nauce i komunikowaniu naukowym, które mają charakter społeczny, ponie
waż dotyczą społeczności naukowców, a nawet szerzej - całego społeczeństwa, biorąc pod 
uwagę potrzebę popularyzowania i upowszechniania wiedzy.

Problemy, których dotykam, znajdują swoje odbicie w niefortunnej terminologii, a mia
nowicie zmianie przed kilkoma laty dwuczłonowej nazwy kierunku studiów wyższych na: 
„bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna”, co zostało krytycznie ocenione przez 
profesjonalistów tej dyscypliny [Dembowska 1988; Sordylowa 1991], Określenie „informa
cja naukowo-techniczna” jest błędne pod względem semantycznym i nielogiczne; powinno 
być preferowane pojęcie szersze: „informacja naukowa”. Nazwa kierunku studiów została 
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zmieniona w 2003 r. na informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (zgodnie z zaleceniem 
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, zespół pod przewodnictwem M. Kocójowej z UJ)*.

* Rozporządzenie Ministra MENIS z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, 
jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów Dz.U. 
2003 r. Nr 101, poz. 933.

Dlaczego pojęcie „informacja naukowo-techniczna” nie powinno być używane? Po
nieważ nie oddaje istoty problemu, zawęża jego rozumienie do informacji technicznej za
wierającej jakieś elementy naukowości, podczas gdy chodzi o wszelką informację naukową, 
a więc opracowaną w sposób naukowo udokumentowany, która dotyczy różnych dziedzin 
nauki i działalności praktycznej.

Pojęcie „informacja naukowa” jest też mylone z pojęciem „informatyka”. Oba dotyczą 
różnych obszarów działalności; pierwsze przypisywane jest badaniu procesów informacyj- 
no-komunikacyjnych mających aspekt społeczny i humanistyczny; drugie pojęcie określa 
dyscyplinę zajmującą się badaniem technicznego przetwarzania informacji przy zastosowa
niu nowoczesnych urządzeń.

Dalszy dylemat nasuwa dwuczłonowe określenie: „informacja naukowa i biblioteko
znawstwo”. Czy każdy z członów oznacza odrębną dyscyplinę naukową i zarazem pole dzia
łalności praktycznej, czy też mówi o jednej zintegrowanej dziedzinie? Osobiste moje poglą
dy skłaniają się do tego, że bibliotekoznawstwo i informacja naukowa są odrębnymi 
dyscyplinami, ale ściśle ze sobą powiązanymi, zarówno ze względu na przedmiot badań, jak 
i metody.

A biorąc rzecz historycznie, można zapytać, czy wpierw była informacja, czy naprzód 
były biblioteki? Wydaje się, że jednak wcześniej była informacja, chociaż nie od razu nauko
wa, może nawet dość prymitywna, zważywszy, że człowiek pierwotny - chcąc przeżyć - mu- 
siał zdobywać środki do przetrwania i nauczyć się korzystać z wiadomości, gdzie i jak je 
znaleźć. Zawsze też spragniony był wiedzy o tym, jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach 
życiowych. Tego rodzaju informacje, czerpane ze zjawisk przyrody, miały raczej intuicyjny 
charakter, ale z czasem, w wyniku ich nagromadzenia, musiały być jakoś selekcjonowane i sys
tematyzowane. Z chwilą pojawienia się udokumentowanych przekazów informujących o ota
czającym nas świecie mogły pojawić się pierwsze biblioteki jako skarbnice wiedzy. Biblioteki 
tworzyły narzędzia informacji o swoich zasobach w postaci katalogów, których kształt i formy 
ulegały w ciągu wieków przekształceniom i które zachowały swoją różnorodność do dnia dzi
siejszego, kiedy to współistnieją obok siebie katalogi tradycyjne z wirtualnymi.

Rewolucja przemysłowa i zarazem naukowa, jaka dokonała się w XIX wieku, polega
jąca między innymi na rozwoju przemysłu opartego na nowych wynalazkach, a także prze
twarzaniu wielkiej liczby nowych dokumentów, jak opisy patentów na wynalazki, literatura 
firmowa - była impulsem do tworzenia nowych placówek zajmujących się opracowywaniem 
dokumentów, a więc różnego rodzaju wyspecjalizowanych ośrodków informacji. Tradycyj
ne biblioteki nie mogły bowiem podołać tym wyzwaniom, w szczególności opracowywaniu 
wielkiej liczby dokumentów technicznych. Potrzeba szybkiego udostępniania informacji 
wymagała stworzenia systemów informacji rzeczowej, a więc ujawniania treści dokumen
tów w formie streszczeń (abstraktów). Dotyczyło to w szczególności artykułów w czasopi
smach naukowych, których liczba rosła lawinowo.

Stąd już krok do powstania dokumentacji naukowej jako nowej dziedziny, obejmują
cej teorię działalności dokumentacyjnej. Powstałe w tym czasie instytucje międzynarodowe 
wspierają tę działalność. W 1895 r. utworzono w Brukseli Międzynarodowy Instytut Biblio
graficzny z inicjatywy Paula Otleta i Henriego La Fontainea, który przekształcony został 
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następnie w Międzynarodową Federację Dokumentacji (FID). Do potrzeb dokumentacji 
dostosowano system klasyfikacji dziesiętnej pt: Decimal classification Melvila Deweya 
(1876), tworząc Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną (UKD). W wyniku dalszych zmian 
dokumentacja naukowa w połowie XX wieku przerodziła się w informację naukową, jakkol
wiek nie wszędzie miało to miejsce (we Francji, Belgii nadal jest w użyciu termin „doku
mentacja naukowa”); nie zmieniono też nazwy Federacji.

Tradycyjne bibliotekoznawstwo rozwijało się bez większych wstrząsów, nie zawsze 
jednak występowało pod dzisiaj przyjętą nazwą, np. w XIX wieku nauka o bibliotekach 
i książkach nazywana była bibliografią {Bibliograficznych Ksiąg Dwoje Joachima Lelewe
la). Dziedziną uniwersytecką stało się dopiero po drugiej wojnie światowej. W latach 70. 
ubiegłego wieku upowszechnił się w Polsce kierunek studiów wyższych pod nazwą bibliote
koznawstwo i informacja naukowa. Związki bibliotekoznawstwa z informacją naukową od 
początku były silne, zarówno strukturalne, jak i metodologiczne oraz praktyczne. Glebą, 
z której wyrosły obie dziedziny, są zasoby udokumentowanej wiedzy w postaci książek, cza
sopism, różnego rodzaju zbiorów specjalnych. Zasoby te były gromadzone, opracowywane 
wieloaspektowo, a następnie udostępniane i upowszechniane. Różnica polegała między in
nymi na tym, że biblioteki posiadały zbiory tradycyjne, a więc stare książki, czasopisma, 
rękopisy, niekiedy muzykalia, grafikę, kartografię, literaturę naukową i piękną, natomiast 
ośrodki dokumentacji i informacji nastawione były na wykorzystywanie dla celów informa
cyjnych czasopism specjalistycznych, opisów patentowych, literatury firmowej. Tworzyły 
szybkie narzędzia informacyjne, jak różnego rodzaju biuletyny, przeglądy dokumentacyjne, 
zawierające z reguły abstrakty treściowe. Jednak różnice te nie były istotne i z czasem się 
zacierały, a biblioteki - w szczególności specjalne - aktywizowały swoją działalność na rzecz 
odbiorców i szerzej upowszechniały swoje zbiory. Opracowywały też różnego rodzaju bi
bliografie dziedzinowe, które pełniły ważne funkcje informacyjne. Obecnie, tak biblioteki 
jak i ośrodki (centra) informacji naukowej wykorzystują nową technologię informatyczną 
w swojej działalności. Biblioteki aplikują różnego rodzaju oprogramowania komputerowe 
i tworzą sieciowe systemy informacyjne.

Można powiedzieć, że jakkolwiek „informacja” w znaczeniu wiadomości była zjawi
skiem pierwotnym w stosunku do bibliotek, to „informacja naukowa” na wyższym etapie 
rozwoju społecznego i cywilizacyjnego wyodrębniła się niejako z bibliotekoznawstwa tra
dycyjnego, tworząc zalążki nowej dziedziny. Obecnie współistnieją obok siebie „biblioteko
znawstwo” i „informacja naukowa”, mają własne pola badawcze, które się zazębiają, krzy
żują, ale nie są w całości tożsame. Obie dyscypliny korzystają z dorobku innych nauk, jak 
socjologia, psychologia, lingwistyka formalna, semiotyka, naukoznawstwo, językoznawstwo, 
literaturoznawstwo, nauka organizacji i zarządzania, a także inne.

Główną przyczyną symbiozy obu dyscyplin są cele dydaktyczne, a mianowicie kształ
cenie bibliotekoznawców oraz dokumentalistów w akademickich ośrodkach na wspólnym 
kierunku studiów wyższych.

Pojęcie „informacja naukowa” nie jest jednoznaczne i występuje przynajmniej w trzech 
aspektach semantycznych: jako treść przekazu naukowego, jako zorganizowana działalność 
polegająca na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu materiałów informacyjnych o osią
gnięciach nauki i techniki oraz jako nazwa dyscypliny naukowej obejmującej teorię, meto
dykę, organizację i historię działalności dokumentacyjnej oraz informacyjnej. Dyscyplina 
określana jest także innymi nazwami, jak „nauka o informacji naukowej”, „informatologia” 
[Dembowska 1991], a nawet „informologia nauki” [Ratajewski 1994].
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Problemy informacji naukowej - w wymienionych aspektach - łączą się ściśle z zagad
nieniami komunikowania i komunikacji naukowej. Analogicznie, komunikacja naukowa może 
stanowić jednostkowy akt przekazania treści poznawczych; może oznaczać zespół środków 
i działań służących systematycznemu komunikowaniu naukowemu; może wreszcie być trak
towana jako dyscyplina badająca procesy związane z przekazywaniem i upowszechnianiem 
wiedzy.

Dla wszystkich dyscyplin związanych z książką, biblioteką, informacją i komunikacją 
naukową rysują się nowe perspektywy i możliwości badawcze, które ze sobą nie kolidują, 
lecz wzajemnie się uzupełniają, jeżeli przyjmie się założenie, że są one komponentami pro
cesów o szerszej podstawie epistemologicznej, a mianowicie dotyczących i n formacj i i ko- 
munikacji społecznej.

W obrębie tego rozległego pola badawczego mogą współegzystować obok siebie takie 
dyscypliny i problemy, jak nauka o książce (bibliología), bibliotekoznawstwo, informacja 
i komunikacja naukowa, informacja i komunikacja masowa, komunikacja literacka, infor
macja biznesowa, dziennikarstwo, a także naukoznawstwo, prasoznawstwo, księgarstwo i inne. 
Wszystkie te dyscypliny operują udokumentowanymi przekazami różnorodnych treści, któ
re podlegają procesom komunikacyjnym przebiegającym wewnątrz poszczególnych grup 
społecznych lub całego społeczeństwa. Refleksje i rozważania tu naszkicowane wymagają- 
rzecz jasna - szerszego rozwinięcia i uzasadnienia, na co nie pozwala objętość prezentowa
nego opracowania.

WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA
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