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Rozwój systemów informacyjno-wyszukiwawczych (siw) oraz publicznie 
dostępnych globalnych sieci komputerowych sprawił, że zawładnęły one wyo
braźnią wielu ludzi. Środowisko elektroniczne istotnie zmieniło świat informa
cji, jaki znaliśmy. Coraz łatwiejszy dostęp do zdigitalizowanej informacji i po
wstawanie zasobów1 elektronicznych dokumentów spowodował, że natura 
procesów transferu informacji zmienia sam proces komunikacji społecznej.

Telekomunikacja i środowisko sieci zintegrowanych takich jak Internet czy
nią świat coraz bliższym McLuhann’owskiej wizji „globalnej wioski” . Oprócz 
problemów związanych z efemerycznością informacji, prawem autorskim, ja
kością i wiarygodnością informacji zawartych w siw rodzi się problem zarzą
dzania informacją.2 Jest on ważny, gdyż informacji ciągle przybywa i coraz tru
dniej nad nią panować.3 W czasach, gdy coraz więcej ludzi porusza się po in
formacyjnych „autostradach”, kiedy można odwiedzać muzea, galerie i wirtu
alne biblioteki nie opuszczając własnego fotela, kiedy fax i e-mail umożliwiają 
„teleportację” informacji, zarządzanie informacją staje się koniecznością.

Znaczenie informacji we współczesnym społeczeństwie wciąż rośnie. In
formacje są nie tylko zasobem, lecz coraz częściej również towarem.4 Dlatego 
niezbędne jest zarządzanie informacją, podobnie jak zarządza się innymi waż
nymi zasobami, na przykład ludźmi, środkami finansowymi, środkami material
nymi. Informacje stanowią jednak zasób szczególny ze względu na zróżnico
wanie funkcji i dużą różnorodność informacji, a zastosowanie technologii infor
matycznych w realizacji siw rodzi specyficzne problemy związane z zarządza
niem informacjami.

1 Autor zdaje sobie sprawę z różnic treści terminów zasób informacji i zbiór informacji. 
Z uwagi na ich niemal powszechne utożsamianie w literaturze przedmiotu w artykule używa się 
ich zamiennie.

2 Prace na temat zarządzania informacją należą do rzadkości. Konieczność stosowania sku
tecznych metod zarządzania informacją ujawnia potrzebę nowego podejścia do procesów infor
macyjnych.

3 Problemem jest nie tyle nadmiar informacji, co mata sprawność systemów jej przetwarza
nia.

4 Mówiąc obecnie o zarządzaniu informacją bierze się pod uwagę koszty jej pozyskiwania, 
sprzedaży, a więc traktuje się ją jako towar.
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ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ -  PRÓBA ZDEFINIOWANIA 
PROBLEMU

Termin zarządzanie informacją (ang. information management) pojawił się 
na Zachodzie w latach siedemdziesiątych XX wieku.5 Od niedawna termin za
rządzanie [kimś lub czymś] robi w Polsce w różnych dziedzinach wręcz zawrot
ną karierę. Pochodzi on z nauk o organizacji i kierowaniu. Sam termin zarzą
dzanie informacją pojawił się u nas, gdy informacja została uznana za towar, 
który może być przedmiotem obrotu. Spowodowało to m.in. przejmowanie 
z wymienionej grupy nauk do praktyki bibliotekarskiej oraz do nauk o informa
cji, książce i bibliotece części ich terminologii, a także próby adaptacji ich nie
których metod, przydatnych w zarządzaniu przepływem informacji.6 Mamy 
więc nie tylko zarządzanie projektem, zarządzanie usługami informacyjnymi, za
rządzanie infrastrukturą, zarządzanie systemami informacyjnymi, zarządzanie in
formacją biznesową, zarządzanie informacją elektroniczną, ale też zarządzanie 
zbiorami, zarządzanie komunikacją, czy już wspomniane zarządzanie informa
cją. Co zatem oznacza termin zarządzanie informacją?7 Dlaczego teraz trzeba 
zarządzać informacją, podczas gdy jeszcze niedawno informacja nie wymaga
ła takiego zabiegu? Aby odpowiedzieć na tak postawione pytania, zdefiniuje
my najpierw sam termin, pokazując problemy, które wchodzą w jego zakres
i konstytuują jego treść.

Termin zarządzanie informacją jest rozumiany co najmniej w trzech znacze
niach: 1/ jako zespół czynności, które wykonuje menadżer systemu; 
2/ w przedsiębiorstwach, jako kierowanie i kontrola; 3/ w informacji naukowej, 
jako całokształt zagadnień związanych ze świadomym sterowaniem procesem 
informacyjnym (gromadzenie, opracowanie, wyszukiwanie, udostępnianie in
formacji). W znaczeniu węższym termin zarządzanie informacją używany jest 
tylko w odniesieniu do obróbki danych, w ramach systemów komputerowych 
(tzw. zarządzanie danymi).8

5 Termin zarządzanie informacją znalazł także swoje miejsce w nazwach wielu zachodnich 
instytutów i wydziałów wyższych uczelni, a sam przedmiot wchodzi w sktad oferowanych przez 
nie programów nauczania. Istnieje nawet czasopismo pt. Managing Information, wydawane od 
1994 roku przez ASLIB (Wielka Brytania). Jest to organ The Association for Information Mana
gement, UK, która skupia ponad 2000 członków z 70 krajów. Ukazuje się 10 razy w roku 
(http://www.aslib.co.uk/).

6 Chyba nie ma już dyscypliny, która mogłaby funkcjonować w całkowitej izolacji, nie posłu
gując się dorobkiem teoretycznym i praktycznym innych. W interesującym nas zakresie obser
wujemy dynamiczne przenikanie się nauki o informacji oraz nauk o organizacji i zarządzaniu. 
Związek ten może być rozumiany dwojako. Po pierwsze, wykorzystanie wiedzy o informacji do 
procesów zarządzania firmą, szczególnie podejmowania decyzji (tzw. informacja dla zarządza
nia). Po drugie, zastosowanie strategii zarządzania do organizowania skutecznego przepływu 
i przetwarzania informacji (zarządzanie informacją). Coraz powszechniejsze i nieuniknione staje 
się adaptowanie terminów ekonomiczno-organizacyjnych, np. auditing, controlling, benchmar
king, marketing, outsoursing i inne. Nietrudno znaleźć powiązania omawianej specjalności z in
formacją naukową, bibliotekoznawstwem, informatyką, administrowaniem bazami danych, eko
nomią, komunikacją, statystyką, prawem (np. autorskim, wydawniczym, handlowym) i innymi.

7 Termin zarządzanie informacją choć nie został jednoznacznie zdefiniowany, niewątpliwie 
odnosi się do procesów gromadzenia, opracowywania i udostępniania informacji.

8 W słownikach z zakresu technologii informacyjnej funkcjonują zarówno terminy: zarządza
nie informacją, zarządzanie zasobami informacji czy zarządzanie danymi. Zob. na przykład 
T. Gunton: A Dictionary of Information Technology and Computer Science. Manchester: Blackwell, 
1990.
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Zarządzanie informacją realizuje wszystkie tradycyjne funkcje zarządzania, 
a więc planowanie, prognozowanie, finansowanie, organizowanie, kierowanie, 
szkolenie, promocję, kontrolę i inne aktywności menedżerskie związane z two
rzeniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, utrzymywaniem i obiegiem informa
cji. Co więc określa zarządzanie informacją?

Po pierwsze, lokalizacja zasobów informacji, to, czy istnieje jeden główny 
zbiór informacji, czy jest on fizycznie rozproszony? Należy bowiem pamiętać, 
że zaspokajanie potrzeb studiów interdyscyplinarnych i badań naukowych jest 
często zakłócane przez rozproszenie zbiorów w różnych komputerach (miej
scach sieci komputerowej).9

Drugim zagadnieniem łączącym się z zarządzaniem informacją jest polity
ka gromadzenia informacji (polityka informacyjna). Jest ona związana z misją 
danej instytucji, która może oscylować między funkcją czysto edukacyjną 
a różnymi poziomami aktywności badawczej. Zbiory informacji stale rosną, ale 
czas budowania wielkich uniwersalnych zbiorów informacji już minął. Ośrodki 
informacji10 są w trakcie zamiany „strategii posiadania” na „strategię dostępu”, 
zaś utrwalona przez lata tendencja do gromadzenia informacji „na wszelki wy
padek” zmienia się w dążenie do zdobycia informacji na czas. Jednak taka 
zmiana nieuchronnie nasuwa pytanie, kto będzie posiadał zasób informacji. 
Możliwości stworzone przez połączenia sieciowe i telekomunikacyjne zmienia
ją funkcje ośrodkow informacji, które oprócz bycia składnicą informacji, stają 
się bramą do informacji, zaś ich pracownicy ze strażników zbiorów stają się na
wigatorami sieci informacyjnej. Ważne jest więc przyjęcie odpowiedniej strate
gii gromadzenia informacji. Niezbędna jest spójna wizja zarządzania nowymi 
zasobami informacji elektronicznej przez ośrodki informacji.11 Punkt ciężkości 
przenosi się z gromadzenia informacji na zarządzanie informacją za pomocą 
całej gamy dostępnych narzędzi.12

Po trzecie, zarządzanie informacją ma związek z organizacją zbiorów infor
macji. Przy tworzeniu zbiorów z wolnym dostępem bardzo ważna staje się czy
telna ich organizacja, a także sprawne narzędzia wyszukiwawcze. Pojawia się

9 Zasadniczej zmianie uiegto na przykład rozumienie terminu dokument. Zdigitalizowany do
kument może być fizycznie rozproszony pomiędzy wieloma komputerami pracującymi w odle
głych miejscach. Jego poszczególne części są logicznie łączone w jedną całość za pomocą po
wiązań elektronicznych wykorzystujących techniki hipertekstu. Dokument zatem istnieje jedynie 
w “oku obserwatora" (wirtualnie) i może mieć różną postać dla różnych użytkowników. Por. i. Ab- 
dat, B. Messabih: New Technologies (Multimedia - Hypertext - Hypermedia) Potential Use in De
veloping Countries, [in:] J.E. Dubois, N. Gershon (Eds.): The Information Revolution: Impact on 
Science and Technology. Berlin: Springer Verlag 1996, p. 171-178.

10 Termin ośrodek informacji używany jest tu dla podkreślenia, że koncepcja samowystar
czalności zbiorów informacji jakiejkolwiek instytucji gromadzącej i udostępniającej informację 
nie jest już do utrzymania W związku z tym coraz bardziej zmniejsza się znaczenie dotychcza
sowych instytucji (m.in. instytucjonalna rola biblioteki zarówno jako miejsce, jak i organizacja) 
gromadzących i udostępniających dokumenty, gdyż dokumenty elektroniczne mogą być wy
szukiwane bezpośrednio przez użytkownika za pomocą jego własnego komputera i dostarcza
ne bezpośrednio na ekran jego komputera.

11 Należy podkreślić, że termin zarządzanie informacją nie jest synonimem rozwoju zbiorów  
informacji (collection development). Ten ostatni termin ma zakres węższy. Określa efektywny 
i dokonywany na czas dobór informacji relewantnych dla takiego zakresu zbioru informacji, jaki 
został zaprojektowany przez ekspertów.

12 Rezygnacja z definiowania instytucji poprzez cele, do realizacji których została powołana 
na rzecz określania sposobu jej funkcjonowania rozumianego jako proces, jest zmianą dla teo
rii organizacji i zarządzania rewolucyjną.
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tu problem opracowania odpowiednich narzędzi lingwistycznych do zarządza
nia informacją13.

Czwarte zagadnienie dotyczące zarządzania informacją wiąże się z proce
sem podejmowania decyzji o tym, jaką informację przechowywać w siw. Cho
dzi tu o czynności określane mianem powtórny dobór (reselekcja, czy nawet 
deselekcja) informacji. Jest to więc pytanie o decyzję, którą informację należy 
zatrzymać, chronić, przenieść do magazynu lub wycofać po to, aby lepiej wy
pełnić obecne i/lub przyszłe zadania bibliotek i/lub ośrodków informacji.14 
Kwestie te są ważne przede wszystkim dlatego, że „na dyskach" jest coraz 
mniej wolnego miejsca i informacji zagraża fizyczne zniszczenie.

Powstanie i rozwój elektronicznych źródeł informacji umożliwia rozwiąza
nie wielu problemów, zwłaszcza dotyczących archiwizacji informacji, które 
w przypadku zbiorów tradycyjnych były dotychczas nierozwiązywalne. Ze 
względu na wysokie koszty przechowywania informacji w siw powinna być 
przechowywana tylko informacja wartościowa. Wartościowy oznacza w tym 
wypadku spełniający kryterium celowości i odpowiedniości.

Zarządzanie informacją15 to nie tylko sprawa jej gromadzenia i przechowy
wania, lecz także odpowiedniego dostępu do niej, zasad udostępniania zaso
bów informacji i samego wyszukiwania informacji. Zwiększenie dostępności 
do zbiorów informacji jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed 
współczesnymi systemami i sieciami informacyjnymi. Wiąże się to nie tylko 
z efektywną organizacją informacji, lecz także z marketingiem i technikami pu
blic relations. Zarządzanie informacją to skuteczne identyfikowanie, selekcja, 
gromadzenie, przechowywanie, organizowanie i udostępnianie informacji po
chodzącej z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł. Przechowywanie i udostęp
nianie elektronicznej informacji w siw, pomimo podobieństwa do procesów ka
talogowania, indeksowania i udzielania informacji, wymaga od menadżerów 
siw dodatkowej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Niezbędna jest też odpo
wiednia infrastruktura informatyczna. Ale wiedza technologiczna i „know-how” 
to tylko wstępne warunki wszelkich działań związanych z zarządzaniem siecio
wymi zasobami informacji elektronicznej.

Informacją należy zarządzać tak, jak innymi materiałami i surowcami. Pod
lega ona przekształceniom, przekazowi, magazynowaniu, a jej przepływ i wy
korzystywanie muszą być monitorowane i kontrolowane.

Zarządzanie zasobami informacyjnymi, tak jak zarządzanie w ogóle, wiąże 
się z realizacją jego podstawowych funkcji,16 wymaga rozwiązywania rodzą
cych się problemów i podejmowania decyzji dotyczących problemów o różnej

13 W. Babik: Information Management in the Computer Communicated Society. [In:] 7th In
ternational Seminar „Scientific and Technical Information in Central and Eastern Europe", Zako
pane, October 26-28, 1998. Proceedings of the Seminar Zakopane: OPI, 1998 p. 5-9.

14 Jest to zarządzanie przepływem informacji, w tym między bazami danych i sieciami infor
macyjnymi.

T° Zarządzanie informacją jest szczególnym przypadkiem procesu nazywanego w cyberne
tyce sterowaniem. Sterowanie to wywieranie pożądanego wpływu na dowolny obiekt. Jest to 
działalność zmierzająca świadomie i celowo do wywierania wpływu na proces, a więc na zespól 
operacji mających wspólny cel. Wiąże się z tym potrzeba formułowania celów tego oddziaływa
nia, planowania wysiłków, organizowania podziału zadań i kontrolowania.

16 Do podstawowych funkcji zarządzania zalicza się wytyczanie celów i ustalanie zadań 
(prognozowanie, programowanie, planowanie), przekazywanie zadań do realizacji, stymulowa
nie wykonywania zadań i realizacji celów oraz analizy, kontroli i korekty poziomu wykonania za
dań i realizacji celów.
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złożoności i różnym horyzoncie czasowym. W realizacji procesów informacyj
nych dotyczy ono takich operacji, jak:

* generowanie i pozyskiwanie informacji;
* gromadzenie i przechowywanie informacji;
* przetwarzanie informacji;
* udostępnianie i dystrybucja informacji17.
Narzędziami zarządzania informacjami są systemy informacyjno-wyszuki- 

wawcze oraz systemy biblioteczne.
Pozyskiwanie informacji wymaga określenia, jakie informacje zawarte 

w różnych dokumentach są przedmiotem zainteresowania danego siw. Gro
madzenie informacji wymaga określenia zasobów informacji, które należy 
utrzymywać w danym systemie. Przechowywanie wymaga określenia sposo
bu organizacji informacji, stopnia ich integracji oraz zasad spójności bazy da
nych. Do aktualizacji konieczne jest określenie zasad, w tym terminów, 
w których następują zmiany w zgromadzonych zbiorach (zasobach) informa
cji. Przetwarzanie informacji determinowane jest przez metody i procedury da
nego siw. Procedury te najczęściej przyjmują postać algorytmów. Transfer to 
najczęściej automatyczne przesyłanie informacji w sieciach komputerowych.

Widać tu wyraźnie, że zarządzanie informacjami można rozpatrywać 
w dwu aspektach: statycznym, jako zarządzanie zasobami informacyjnymi 
oraz dynamicznym, jako zarządzanie procesami informacyjnymi. Zarządzanie 
procesami informacyjnymi obejmuje planowanie, organizowanie, nadzorowa
nie i kontrolę realizacji działań na poszczególnych etapach procesów informa
cyjnych, w tym również zarządzanie wykorzystywanymi w nich technologiami 
informatycznymi i informacyjnymi.

Biorąc pod uwagę perspektywę czasową zarządzania informacją, możemy 
wyróżnić trzy poziomy zarządzania: strategiczny, taktyczny i operacyjny.

Zarządzanie strategiczne (długofalowe) informacjami wymaga określenia 
zmian w zasobach, procesach i technologiach informacyjnych koniecznych ze 
względu na strategię rozwoju danej instytucji gromadzącej i udostępniającej- 
informacje. Polega ono na planowaniu, organizowaniu i kontroli tych zmian.

Zarządzanie taktyczne (średniookresowe) polega na zarządzaniu (plano
waniu, organizowaniu, realizacji i kontroli niezbędnych zmian) eksploatacją 
funkcjonujących już siw. Jest to więc zarządzanie technologiami (zmiany nie
zbędne ze względu na zmieniające się w czasie potrzeby informacyjne użyt
kowników informacji, postęp w technice i technologiach informacyjnych i infor
matycznych), procesami informacyjnymi (sterowanie przepływem strumieni in
formacji) i zasobami informacyjnymi (spójnością informacji, ich jakością, bez
pieczeństwem systemu).

Zarządzanie operacyjne informacją polega na planowaniu, organizowa
niu, realizacji i kontroli wykonania bieżących prac w zakresie obsługi informa
cyjnej, w tym na administrowaniu informacjami, dostępem do informacji w spo
sób zapewniający właściwą ich jakość, spójność i bezpieczeństwo. Jednocze
sne uwzględnienie zakresu (zbiór zasobów podlegających zarządzaniu: zaso
by, strumienie, procesy i technologie informacyjne), horyzontu czasowego (za
rządzanie strategiczne, taktyczne, operacyjne) oraz funkcji zarządzania infor
macjami (planowanie, organizowanie, kontrola) pozwala na zdefiniowanie wie-

17 J. Rowley: Towards a Framework for Information Management. „International Journal of 
Information Management’’ 1998 No 5 p. 359-369.
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Iowymiarowej przestrzeni zarządzania informacją18. Przestrzeń ta może być 
określona jako iloczyn kartezjański na elementach zbiorów:

PZ = x (Z, T, F)

gdzie: PZ -  przestrzeń zarządzania informacją;
Z -  zbiór zasobów podlegających zarządzaniu;
T -  horyzont czasowy zarządzania informacjami;
F -  funkcje zarządzania informacjami.

Przestrzeń zarządzania jest swoistą „mapą zadań i problemów”.

Wybrane problemy zarządzania informacją19

Do podstawowych zagadnień z tego zakresu należą analiza potrzeb infor
macyjnych, zarządzanie spojnością informacji, zarządzanie jakością informa
cji, a także źródła, przyczyny i rodzaje zakłóceń spójności informacji na etapie 
budowy systemu oraz w toku jego eksploatacji.

Analiza potrzeb informacyjnych

Potrzeby informacyjne są kształtowane przez dwa czynniki: rodzaj rozwią
zywanego zadania Q oraz wiedzę i doświadczenia człowieka (użytkownika U) 
systemu. Wśród potrzeb informacyjnych można wydzielić dwa podzbiory: 
podzbiór informacji potrzebnych do rozwiązania zadania Q, ale już dostępnych 
dla użytkownika systemu oraz podzbiór takich informacji, które są potrzebne, 
ale nie są bezpośrednio dostępne. Kształtowanie się potrzeb informacyjnych 
można zilustrować za pomocą następującego wzoru:

<U, Q, M> —> I —s> lu u L

gdzie:
U - użytkownik poszukujący informacji;
Q - zadanie (problem) rozwiązywany przez U;
M - metody, które U zamierza zastosować do rozwiązania Q;
I - informacje potrzebne U do rozwiązania Q przy stosowaniu metod M;
lu - informacje, które U już posiada;
L - informacje potrzebne do rozwiązania Q, a których U jeszcze nie posiada.

Zbiór L nazywamy luką informacyjną. Luka ta ma następujące cechy:
- je s t zawsze czyjąś luką. Nie można więc badać jej w oderwaniu od kon

kretnego użytkownika i rozwiązywanych przez niego problemów. Oznacza to, 
że to właśnie na użytkowniku spoczywa obowiązek ustalenia jego potrzeb in

18 Wstęp do informatyki. Praca zbiorowa pod red. B. Stefanowicza. Warszawa: Akademicka 
Oficyna Wydawnicza PLJ, 1998.

' 9 Zawartość tego rozdziału oparto na: Wstęp do informatyki. .., op. cit.
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formacyjnych oraz określenie wymagań co do merytorycznej jakości potrzeb
nych informacji;

-  jest zmienna w czasie. Czas wptywa na treści i uwarunkowania rozwiąza
nia Q, zmienia zasób wiedzy użytkownika U, co ma bezpośredni wptyw na je
go zapotrzebowanie na nową informację. Potrzeby mogą ulec zmianie pod 
wpływem zastosowania innej metody lub dostępności innych informacji;

-  zbiór L ma granice rozmyte. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można jed
noznacznie określić rodzaj informacji potrzebnych do rozwiązania problemu 
Q. Zazwyczaj informacje są przydatne w różnym stopniu. Decyzja o włączeniu 
informacji do L lub ich pominięciu zależy od U.

Luka L to zbiór potrzebnych, lecz nieznanych informacji, zróżnicowanych 
pod względem treści, powiązanych ze sobą różnymi relacjami wynikającymi 
z wewnętrznego modelu informacyjnego, jaki użytkownik ma w swoim umyśle 
na temat problemu Q. Dlatego złożoność luki jest złożonością subiektywną.

Badać potrzeby informacyjne to ustalić:
* rodzaj potrzebnych informacji,
* pożądane cechy jakościowe z ewentualną ich charakterystyką ilościową,
* cykliczność potrzeb i ich intensywność,
* stopień niezbędności informacji,
* dające się przewidzieć zmiany w zakresie tych potrzeb w czasie,
* przewidywane grupowania i przekroje wyników.
Psychologowie w zachowaniu człowieka dostrzegają hierarchizację wszel

kich potrzeb, w tym potrzeb informacyjnych. W konsekwencji lukę L trzeba 
podzielić na dwa podzbiory: podzbiór informacji koniecznych oraz podzbiór in
formacji pożądanych (uzupełniających). Uzyskanie informacji wypełniających 
lukę wiąże się z ponoszeniem odpowiednich kosztów. Im luka jest większa, 
tym koszty są wyższe i wzrastają wraz z dążeniem do zwiększenia stopnia jej 
wypełnienia. Omawiane w literaturze style działania w poszukiwaniu informacji 
wskazują na zróżnicowane podejście użytkowników informacji do rozwiązywa
nych problemów, a więc do określania potrzeb informacyjnych. Dlatego w pro
cesach obsługi informacyjnej użytkowników konieczne jest zróżnicowanie 
podejścia do każdego z nich. Wiąże się to z koniecznością wbudowywania 
w siw dynamicznego modelu każdego użytkownika w celu zorganizowania 
efektywnej obsługi jego potrzeb informacyjnych. Model taki powinien stanowić 
podstawowy mechanizm funkcjonowania każdego systemu, a zwłaszcza ob
sługującego tych użytkowników, którzy muszą podejmować ważne decyzje 
w warunkach ekstremalnych napięć i wymagających szybkiej reakcji.

Badanie potrzeb użytkowników wymaga określenia zakresu tematycznego 
potrzebnych informacji, ustalenia niezbędnego poziomu jakości informacji, ilo
ści informacji niezbędnej dla użytkownika oraz sposobów przekazywania infor
macji użytkownikowi.

Zarządzanie jakością informacji

Wiąże się ono z takimi problemami, jak:
-  analiza jakości informacji i ustalenie cech jakościowych oraz ich poziomu 

wystarczającego do uznania określonych informacji za odpowiadające wyma
ganiom;
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-  analizowanie źródeł i przyczyn wpływających na obniżanie się poziomu 
jakości informacji oraz poszukiwanie sposobów utrzymania i podnoszenia ja
kości informacji;

-  analizowanie kosztów utrzymania i podnoszenia jakości informacji.
W literaturze przedmiotu wymienia się kilkadziesiąt różnych cech informa

cji decydujących o ich jakości. Definicje często są tu nieprecyzyjne. Istnieje też 
infologiczna interpretacja informacji zawartych w komunikatach. Według niej 
do podstawowych cech informacji zalicza się prawdziwość (wiarygodność, 
rzetelność, prawidłowość), użyteczność, selektywność, kompletność, aktual
ność, terminowość, komunikatywność, dyspozycyjność, poufność, tajność.

Z występujących w literaturze definicji wynika, że cechy jakościowe infor
macji rozpatrywane są z punktu widzenia potrzeb użytkowników systemu 
w kontekście rozwiązywanych przez nich problemów (użyteczność, aktual
ność, terminowość), języka prezentacji informacji (komunikatywność), podat
ności informacji na zniekształcenia (rzetelność, wiarygodność) oraz możliwo
ści dostępu użytkowników do informacyjnych zasobów systemu (dyspozycyj
ność, tajność, poufność). Wśród cech informacji rozpatruje się zarówno cechy 
zbiorow komunikatów (np. selektywność, kompletność), jak też cechy zbiorów 
oraz pojedynczych komunikatów lub ich elementów składowych (np. prawdzi
wość).

Zarządzanie jakością informacji sprowadza się więc do rozwiązania proble
mu, określenia poziomu jakości informacji akceptowanego przez użytkowni
ków informacji i określenia działań związanych z utrzymaniem tego poziomu 
przy rozsądnych kosztach realizacji procesów informacyjnych (pozyskiwania, 
przechowywania, przetwarzania i udostępniania informacji).

Spójność informacji i jej zakłócenia

Zakłócenia spójności informacji kumulują się na etapie ich użytkowania, tj. 
wykorzystywania przez użytkowników do rozwiązywania konkretnych zadań. 
Przyczyny, źródła oraz objawy zakłóceń spójności informacji pojawiają się na 
różnych etapach i poziomach realizacji przez siw procesów informacyjnych. 
Przyczyny zakłóceń spójności informacji mogą tkwić w:

* niedoskonałości języka informacyjno-wyszukiwawczego;
* błędach w realizacji procesów informacyjnych;
* działaniach nielegalnych lub przestępczych;
* zdarzeniach losowych.
Większość zakłóceń spójności informacji z powodu niedoskonałości języ

ka ujawnia się na poziomie pragmatycznym języka w postaci tzw. szumów, ale 
zakłócenia te mogą mieć swoje źródło również na poziomach semantycznym, 
syntaktycznym i leksykalnym języka.

Przyczyną zakłóceń spójności informacji na poziomie leksykalnym może 
być:

* brak, niepełność lub niejednolitość reguł tworzenia leksyki języka infor
macyjnego systemu;

* wieloznaczność jednostek leksykalnych języka;
* nieprzestrzeganie reguł gramatycznych dotyczących poziomu leksykal

nego.
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Uchybienia na poziomie leksykalnym języka prowadzą do niespójności 
słownika systemu.

Przyczyną zakłóceń spójności informacji na poziomie syntaktycznym mo
że być:

* brak precyzyjnych regut syntaktycznych określających struktury komuni
katów;

* brak unifikacji, standaryzacji i normalizacji struktur komunikatów.
Uchybienia na poziomie syntaktycznym języka są źródłem zakłóceń w za

kresie identyfikacji danych jako elementów komunikatów, klasyfikowania 
obiektów, które są opisywane w komunikatach i transformacji informacji wej
ściowych w informacje wyjściowe.

Zakłócenia informacji w aspekcie semantycznym wynikać mogą z:
* braku adekwatnego odwzorowania przez elementy składowe komunika

tów wycinka rzeczywistości, którą reprezentują;
* występowania szumów, tj. niezrozumienia lub błędnej interpretacji treści 

komunikatów przez ich odbiorcę.
Występowanie szumów semantycznych może mieć swoje źródło na pozio

mie leksykalnym (redundancja leksykalna oraz synonimia i homonimia) oraz 
syntaktycznym języka (struktury komunikatów i ich elementów składowych). 
Uchybienia na poziomie semantycznym są źródłem braku adekwatności, 
prawdziwości, przejrzystości, dokładności i kompletności informacji.

Źródłem niespójności informacji na poziomie pragmatycznym języka mo
że być:

* wadliwe w stosunku do założonych celów i zadań realizowanych przez 
system określenie zakresu systemu;

* wadliwe, tj. niezgodne z intencją użytkownika systemu, sformułowanie 
pytania informacyjnego skierowanego przez użytkownika do systemu;

* błędne wyselekcjonowanie podzbioru żądanych informacji na skutek wy
stąpienia błędów programowych lub błędów w działaniu sprzętu.

Uchybienia i błędy na poziomie pragmatycznym języka są źródłem nie
spójności między oczekiwaniami użytkownika a dostarczonymi mu przez sy
stem informacjami. Brak spójności może tutaj oznaczać:

-  niemożność udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, gdyż system nie 
posiada informacji niezbędnych do obsługi żądania;

-  dostarczenie informacji, które niezupełnie odpowiadają rzeczywistym po
trzebom użytkownika (gdy użytkownik faktycznie zdefiniował inne żądanie niż 
to, o które mu chodziło);

-  dostarczenie fałszywych informacji na skutek błędów w realizacji proce
sów informacyjnych (przetwarzania danych).

Uchybienia na poziomie pragmatycznym języka są źródłem niespójności 
informacji głównie pod względem użyteczności, dyspozycyjności i aktualności 
informacji.

Źródłem błędów wywołujących zakłócenia spójności informacji w proce
sach ich przetwarzania są ludzie i/lub urządzenia. Przyczyną może być przy
padkowe zniekształcenie lub zniszczenie informacji, które wynikają ze zwy
kłych pomyłek, na przykład przy wprowadzaniu danych z dokumentów do pa
mięci komputera. Oprócz przypadkowych zakłóceń spójności informacji mogą 
wystąpić zakłócenia umyślne, intencjonalne. Są one efektem niedozwolonych 
działań ludzi, w tym osób nieupoważnionych do wykonywania określonych 
działań i dostępu do informacji.
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Sprawność działania systemów informacyjnych można poprawić, prze
strzegając następujących zasad20:

* zasady selekcji. Współczesny człowiek bywa źle informowany nie ze 
względu na niedostatek informacji, lecz na ich nadmiar. Dlatego nieodzownym 
wydaje się stosowanie zasady selekcji informacji, określanej czasem „zasadą 
20-80” . Okazuje się bowiem, że tylko 20% informacji docierających do człowie
ka dotyczy spraw kluczowych, ale informacje te w 80% przesądzają o wyni
kach działalności.21 Określenie puli informacji o kluczowym znaczeniu dla 
człowieka stanowi istotę zasady selekcji w zarządzaniu informacją;

* zasady wiarygodności. Im dłuższa droga, którą pokonuje informacja, im 
więcej na tej drodze punktów przekaźnikowych, tym większe jest prawdopo
dobieństwo przekłamania. Zasada ta wymaga dokonywania krytycznej oceny 
strumieni informacyjnych oraz sprawdzania, choćby wyrywkowego, ich auten
tyczności. W szczególnych przypadkach celowe jest korzystanie z równole
głych, lecz niezależnych od siebie kanałów informacyjnych;

* zasady aktualności. Stosowanie tej zasady w zarządzaniu informacją ma 
na celu doprowadzenie do sytuacji, w której opóźnienia w jej dystrybucji były
by minimalne.

Koncepcje i programy organizatorskie w interesującym nas zakresie zależą 
od ilości, rodzaju i intensywności wykorzystywania informacji w miejscu i sytu
acji, w której zostaje wprowadzone świadome i efektywne zarządzanie zasoba
mi informacji. To, jaki powstanie system informacyjny, w jaki sposób będzie 
funkcjonował, jaka będzie jego rola, zależy m.in. od rodzaju instytucji (systemu 
czy organizacji), systemu zarządzania i jego orientacji, zasobów finansowych, 
technicznych środków gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, 
kwalifikacji pracowników i ich motywacji do pełnienia określonych ról organiza
cyjnych (każdy pracownik jest najpoważniejszym czynnikiem sprawności 
przedsiębiorstwa), systemu organizacji wewnętrznej i powiązań z otoczeniem.

Budowanie systemów zarządzania informacją

Ośrodki informacji nie są już w stanie zaspokajać wielu potrzeb użytkowni
ków za pomocą własnych zbiorów informacji. Muszą więc udostępniać infor
macje przechowywane w innych miejscach. „Krwioobieg” dla funkcji transpor
tu i wymiany informacji stanowią lokalne i regionalne sieci telekomunikacyjne
i telematyczne. Dostawcy informacji dostarczają danych do tego „krwioobie
gu”. Zarządzanie informacją związane jest z techniką informacyjną i telematy- 
ką na poziomie wykorzystywania oraz rozwijania infrastruktury informacyjnej
i metodologii. Te nowe warunki pozwoliły na uruchomienie systemów informa
cji biznesowej, finansowej, giełdowej, bankowej, ubezpieczeniowej, handlo
wej, podatkowej, usług konsultingowych22.

20 Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Pod red. Z. Martynia
ka. Kraków: AE, 1997.

21 Podane tu proporcje należy traktować umownie. W rzeczywistości występują dość znacz
ne odchylenia, lecz idea zasady pozostaje niezmieniona.

22 Heseltine R.: Zmiany w pejzażu edukacyjnym: tworzenie ,autostrady informacyjnej". [W:] 
Rola i funkcje nowoczesnej biblioteki akademickiej. Materiały z konferencji zorganizowanej 
z okazji 50-lecia UMK 27-29 września 1995 r. Pod red. J.M. Day i M. Śliwińskiej. Toruń: Bibliote
ka Gtówna UMK, 1996, s. 93-102.
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Siła nowych technologii: zminiaturyzowanych komputerów, oprogramowa
nia zarządzającego rozproszonymi sieciami elektronicznymi oraz globalnych 
serwisów telekomunikacji cyfrowej radykalnie wpływa na procesy komunikacji 
społecznej, na ośrodki informacji, edukację, badania naukowe, rynek wydawni
czy, rozrywkę, biznes, na całe społeczeństwo23. Sieci rozproszone są w istocie 
sieciami globalnymi. Fakt ten czyni rozwój systemów wyszukiwawczych i nawi
gacyjnych jeszcze ważniejszym, gdyż muszą one obsługiwać rozmaite techni
ki komunikacji społecznej osób posługujących się różnymi językami.

Wśród organizacyjnych aspektów strategicznego zarządzania informacją 
ważne są między innymi strategiczne przewidywanie i planowanie potrzeb in
formacyjnych, rozwój skutecznej infrastruktury informacyjnej, wprowadzanie 
innowacji technicznych, strategiczne zarządzanie danymi.

Tak więc zarządzanie informacją polega na tym, by właściwa informacja we 
właściwym czasie znalazła się we właściwym miejscu (u właściwej osoby), nie
zależnie od typu informacji, typu źródła itp. Taka „właściwa” informacja ozna
cza także to, by nie było jej za dużo, bo informacja, której nie można opano
wać przestaje być zasobem. Selekcja informacji, umiejętność tworzenia na jej 
podstawie analiz, nadawanie informacji odpowiedniej postaci (np. wykresów, 
tabel) i dostarczanie jej użytkownikom wcale nie jest sprawą prostą. Infrastruk
tura informacji to całe wyposażenie, software, reguły organizacyjne, koncepcje 
ekonomiczne, metody tworzenia informacji i komunikacji. Projektowanie i za
rządzanie infrastrukturą informacyjną jest kolejnym ważnym zadaniem zarzą
dzania informacją. Komputeryzacja procesów informacyjnych nie jest warun
kiem koniecznym, ale coraz częściej staje się ważnym instrumentem współ
czesnego zarządzania. Technika przesyłania i przetwarzania informacji niewąt
pliwie zmienia poglądy i podejście praktyczne do zarządzania.

Wszystkie elementy infrastruktury informacyjnej powinny być nakierowane 
na realizację celów strategicznych takich jak skuteczność, szybkość i elastycz
ność systemu, bezpieczeństwo danych, produktywność, zysk i in. Modelowa
nie danych i koncepcyjne projektowanie baz danych jest podstawowym ele
mentem strategii zarządzania informacją, tak jak dane są najważniejszym ele
mentem wszystkich procesów informacyjnych. Strategiczne zarządzanie dany
mi obejmuje opisywanie i modelowanie danych, ochronę i zabezpieczanie da
nych, nadawanie części z nich charakteru poufnego i różnicowanie w związku 
z tym praw dostępu, opracowywanie baz danych. W zakres zarządzania infor
macją wchodzi także dostarczanie odpowiednich danych do sterowania infor
macją o własnej firmie i kontrola ile i jakie informacje o firmie „wychodzą” na 
zewnątrz.

Administracyjne i operacyjne zadania zarządzania informacją wynikają 
z długoterminowego planowania strategicznego, które implikuje nowy podział 
pracy, sposób zarządzania i organizacji. Chodzi tu o bieżące koordynowanie 
wszystkich procesów informacyjnych, zarządzanie i utrzymywanie sieci kom
puterowych i komunikacyjnych, rozwój programów użytkowych, sprawdzanie
i testowanie projektów, ich wprowadzanie i użytkowanie, administrowanie ba
zami danych, ochronę danych i kontrolę dostępu, jakości informacji i oferowa
nych usług oraz kalkulacje finansowe.

23 B.M. Winctawska: „Czwarta rewolucja" komunikowania w nauce? [W:] Porozumiewanie 
się i współpraca uczonych. Praca zbiór, pod red. J. Goćkowskiego i M. Sikory. Kraków: 
Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja", 1997, p. 303-315.
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Zarządzanie tymi procesami nastręcza niemałe trudności. Coraz więcej 
polskich firm, bibliotek i ośrodków poszukuje konsultacji w zakresie szeroko 
rozumianego zarządzania informacją, w szczególności przy zastosowaniu in
formacyjnych systemów komputerowych. Stale wzrasta liczba i stan złożono
ści nowych technik komunikacji oraz systemów informacyjnych. Bieżące śle
dzenie (monitoring) rozwoju różnych form informacji (tekstu, dźwięku, obrazu 
czy wideo), sposobów korzystania z niej (m.in. zdalnego dostępu - np. telekur- 
sy, telekonferencje, telegazety), form organizowania informacji (np. hiperte
ksty, systemy wspomagania decyzji, systemy ekspertowe), różnorodności no
śników (telefony, faksy, sieci komputerowe) jest trudne i coraz bardziej czaso
chłonne. Zarządzanie informacją to obszar wymagający dużej wiedzy i kompe
tencji, które w takim stopniu nie były wcześniej potrzebne.

Efektywne organizowanie przestrzeni informacyjnej stwarza wiele trudno
ści. W budowanych systemach informacyjnych coraz częściej pracownikom 
informacji przypadają w udziale role typowe dla menedżerów firm, związane 
z rozpoznawaniem rynku przemysłu informacyjnego, podejmowaniem decyzji, 
kierowaniem zespołem ludzi, zabieganiem o środki finansowe, kontrolą, walką 
z konkurencją i ponoszeniem ryzyka24.

Absolwenci kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa otrzymują 
wiedzę niezbędną do pełnienia ról związanych z zarządzaniem informacją 
w ramach kilku różnych przedmiotów, przede wszystkim na specjalizacji infor
macyjnej. Dotyczy ona przede wszystkim takich zagadnień jak wyszukiwanie 
informacji, metody analizy treściowej (rzeczowej) dokumentów, narzędzia Inter
netu, praca w sieciach informacyjnych, elementy analizowania i projektowania 
systemów, bazy danych, organizacja i zarządzanie biblioteką i ośrodkiem infor
macji, ekonomia, informacja biznesowa. Z pewnością przydałoby się więcej 
zajęć integrujących wiedzę o informacji i wiedzę z zakresu organizacji i zarządza
nia, podstaw prognozowania, kalkulacji kosztów itp. a także praktyka w dobrej 
firmie, bo zasad dobrego zarządzania trzeba się uczyć także w działaniu.

Zarządzanie informacją to proces świadomego sterowania przepływem in
formacji. Mówiąc o zarządzaniu informacją mamy więc na myśli celowe, plano
we kierowanie przepływem informacji, tzn. jej gromadzeniem, przetwarzaniem
i udostępnianiem w siw. Jest to też sposób kierowania procesem informacyj
nym obejmujący także ciągłe dostosowywanie reguł funkcjonowania siw do 
aktualnych potrzeb użytkowników.25 Szczególnie istotna jest rola menedżera 
informacji, koncentrująca się na określaniu potrzeb w stosunku do informacji 
wewnętrznej i zewnętrznej, jej pozyskiwaniu, organizacji oraz jej udostępnia
niu. Zarządzanie informacją dotyczy całości problemów procesu informacyjne-

24 K. Materska: Problemy zarządzania informacją. [W:] IV Krajowe Forum Informacji Nauko
wej i Technicznej. Zakopane 2-5 września 1997. Materiały konferencyjne. Warszawa 1998, 
s. 312-318.

25 „Information management is viewed as the planning, organizing, directing and controlling 
of information within an open system (i.e. organization). Information management is viewed as 
using technology (e.g. computers, information systems, IT) and techniques (e.g. information 
auditing mapping) effectively and efficiently to manage information resources and assets from 
internal and external sources for meaningful dialogue and understanding to enhance pro-active 
decision making and problem solving to achieve aims and objectives on a personal, operational, 
organizational and strategic level of the organization for the competitive advantage and to 
improve the performance of the system and to raise the quality of life of the individual (by teaching 
him her information skill, of which information management is one, to become a global citizen)". 
F. A. Fairer-Wesseis: Information management education: towards the holistic perspective. „South 
African Journal of Library and Information Science” 1997 vol. 65 no 2 p. 93-102.
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go tj. gromadzenia, przechowywania, analizowania, organizowania, wyszuki
wania i rozpowszechniania informacji.

O tym, że i u nas dostrzeżono już wagę tych problemów, świadczyć może 
chociażby powołanie międzynarodowych studiów zarządzania informacją 
w Toruniu (The International Centre for Information Management Systems and 
Services).26

Summary

Information management (IM) is characterised as a process of intentional 
steering of the information flow. There is indicated that IM comprises all 
aspects of the information process: collection, retrieval, distribution. Author 
discusses the selected issues: information needs analysis, information quality 
management, information consistency and information noise, developing the 
information management systems

26 Zob. http://www.poniecki.org/ICMSS oraz M. Śliwińska: Działalność Międzynarodowego 
Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS). „Przegląd Biblioteczny" 1998 z. 4 s. 329-337.
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