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INFORMACJA -  WIEDZA -  GOSPODARKA 
VI KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ 
I TECHNICZNEJ
Katowice, wrzesień 2001

Kolejne, już szóste spotkanie bibliotekarzy i specjalistów informacji nauko
wej pod nazwą Krajowe FORUM Informacji Naukowej i Technicznej odbyto się 
w stolicy najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski, na Górnym Śląsku 
w Katowicach, w dniach 18-20 września 2001 r. Organizatorem spotkania było 
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. Celem spotkania twórców i użyt
kowników informacji była wymiana doświadczeń z działalności inlurmacyjnej 
i zapoznanie się z nowymi tendencjami rozwoju informacji naukowej oraz tech- 
i iologii informacyjnych (infotechnologii) i komunikacyjnych. Uczesti likami FO
RUM byli bibliotekarze, pracownicy informacji, pracownicy instytutów nauko- 
wo-badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych, pracownicy naukowi 
akademickich ośrodków kształcenia, przedstawiciele profesjonalnych stowa
rzyszeń bibliotekarzy i pracowników informacji.

Kontekst dla tego FORUM stanowiły ostatnie inicjatywy Komisji Europej
skiej, których wyrazem jest dokument pt. „eEurope - An Information Society 
for Ali” oraz dokument rządu polskiego pt. „ePolska -  Strategia rozwoju społe
czeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006.”

Polską drogę do społeczeństwa informacyjnego próbowano nakreślić w se
sji plenarnej oraz siedmiu sesjach tematycznych. Sesję plenarną prowadziła dr 
hab. Wanda Pindlowa (Uniwersytet Jagielloński). Wygłoszone zostały na niej 
m.in. referaty prof. dr. hab. Juliusza L. Kulikowskiego (PAN. Instytut Biocyberne
tyki i Inżynierii Biomedycznej. Warszawa) pt. „Dylematy rozwoju systemów in
formacji naukowej w XXI wieku. Informacja -  metainformacja -  parainformacja”, 
prof. Irene Wormell (Royal School of Librarianship, Kopenhaga): The role of the 
information science professionals in the modern information society.

Odbyły się też następujące sesje tematyczne:
1. Powszechny dostęp do informacji. Przewodniczył: prof, dr hab. Zbi

gniew Kierzkowski (Politechnika Poznańska);
2. Zarządzanie wiedzą i informacją. Przewodniczyła: dr hab. Barbara So

sińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski);
3. Problemy badawcze informacji naukowej. Przewodniczyła: dr hab. Bar

bara Stefaniak (IINTE Warszawa);
4. Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Przewodniczył: prof, dr hab. 

Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński & Uniwersytet Śląski);
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5. Usługi i aplikacje dla społeczeństwa informacyjnego. Przewodniczył: 
prof, dr hab. Jacek Rychlewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu);

6. Prawna ochrona informacji Przewodniczyli: prof, dr hab. Janusz Baita 
i prof, dr hab. Ryszard Markiewicz (Uniwersytet Jagielloński);

7. Z doświadczeń bibliotek i ośrodków informacji naukowej. Przewodni
czył: dr inż. Krzysztof Zioło (Politechnika Śląska).

Każda z wymienionych sesji obfitowała w kilkanaście referatów. Poniżej 
szerzej omówimy tylko wystąpienia, referaty i komunikaty przedstawione na 
sesji tematycznej „Języki informacyjno-wyszukiwawcze”.

Sesja ta miała na celu zaprezentowanie najważniejszych problemów teorii 
i praktyki języków informacyjno-wyszukiwawczych. W związku z tym wystąpie
nia referentów podzielono na trzy grupy: referaty, komunikaty i relacje z badań. 
W tej sesji wzięło udział ponad 60 osób. Wygłoszono sześć referatów, siedem 
komunikatów oraz dwie relacje z badań.

Referaty
Prof. dr hab. Bożenna Bojar (Katedra Lingwistyki Formalnej UW) przedsta

wiła związki teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych z językoznawstwem. 
Jej zdaniem wpływ myśli lingwistycznej na teorię języków informacyjno-wyszu
kiwawczych przejawia się w adaptacji strukturalizmu lingwistycznego w dziedzi
nie prezentacji systemu języków informacyjno-wyszukiwawczych, wykorzysty
waniu terminologii lingwistycznej w opisie języków informacyjno-wyszukiwaw
czych, systemowym podejściu do projektowania języków informacyjno-wyszu
kiwawczych, wykorzystywaniu pragmatyki lingwistycznej w tworzeniu obrazu 
dokumentu w systemach informacyjno-wyszukiwawczych, wykorzystywaniu 
kognitywistycznej teorii prototypów w odwzorowywaniu i wyszukiwaniu infor
macji w systemach wyszukiwawczych, specyfikowaniu relacji językowych, te
kstowych i intertekstualnych w hipertekstowych systemach wyszukiwania infor
macji, a także w formalizacji języka naturalnego na potrzeby języka informacyj- 
no-wyszukiwawczego w komputerowych systemach informacyjnych.

Dr Jadwiga Sadowska (Instytut Bibliograficzny. Biblioteka Narodowa) zaję
ła się językami informacyjno-wyszukiwawczymi dla komputerowych katalogów 
bibliotecznych. Przedstawiła najważniejsze problemy opracowania rzeczowego 
i języków informacyjno-wyszukiwawczych wykorzystywanych obecnie w ba
zach danych. Wystąpienie to miało na celu odpowiedź m.in. na następujące py
tania: Czy opracowanie rzeczowe w bazie danych wymaga innej metodyki i in
nych jiw  niż w katalogach tradycyjnych? Jaką przyszłość mają języki oparte na 
słownictwie naturalnym, a jaką klasyfikacje biblioteczno-bibliograficzne? Jaki 
wpływ na rozwój jiw mają systemy zautomatyzowane? Czy zmiany dotyczą 
struktury, czy tylko formy tych języków? Do jakiego stopnia możliwa jest norma
lizacja jiw dla systemów zautomatyzowanych? Zagadnienia te zostały przedsta
wione na podstawie doświadczeń polskich i wybranych zagranicznych.

Dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Instytut Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych UW) potraktowała języki informacyjno-wyszukiwawcze jako 
narzędzia organizacji wiedzy. W referacie przedstawiła podstawowe założenia 
badawcze organizacji wiedzy, główne problemy tej dziedziny, charakterystycz
ne dla niej powiązania interdyscyplinarne oraz paradygmaty metodologiczne. 
Szczegółowej analizie poddała zależności między tradycyjnymi badaniami do
tyczącymi języków informacyjno-wyszukiwawczych a polem badawczym orga
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nizacji wiedzy. Omówiła też podstawowe modele organizacji wiedzy genero
wane przez strukturę semantyczną najczęściej stosowanych typów jiw.

Prof. UŚ dr hab. Wiesław Babik (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Na
ukowej UJ i UŚ) próbował odpowiedzieć na następujące pytania: Czy możemy 
mówić o paranaturalnych językach informacyjno-wyszukiwawczych i w jakim 
sensie? Na czym polega paranaturalność i jakie są jej cechy w jiw? Znaczenie 
tej cechy dla systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Czy paranaturalne jiw 
mogą stanowić element interfejsu użytkownika systemu informacyjno-wyszuki
wawczego? Jakie problemy lingwistyczne występują w tej grupie jiw, określanej 
mianem paranaturalnych języków informacyjno-wyszukiwawczych?

Dr hab. Jadwiga Woźniak (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliolo- 
gicznych UW) zwróciła uwagę na wybrane aspekty organizacji informacji i dostę
pu do niej w Internecie oraz na potrzebę i możliwości wykorzystania dorobku in
formacji naukowej do poprawienia efektywności wyszukiwawczej Internetu.

Prof, dr hab. Eugeniusz Ścibor (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski & IINTE 
Warszawa) próbował dokonać oceny kondycji języków informacyjno-wyszuki
wawczych u progu XXI wieku. Wyróżnił on pięć głównych tendencji w zakresie 
rozwoju języków informacyjno-wyszukiwawczych: 1/ zastosowanie swobodnych 
słów kluczowych w wyszukiwarkach internetowych przy jednoczesnym dążeniu 
do znalezienia metod wyszukiwania opartych na pewnej kontroli słownictwa; 
2j dążenie do integracji tezaurusów z obsługiwanymi przez nie bazami danych 
i używania ich jedynie do tworzenia instrukcji wyszukiwawczych; 3/ upodabnia
nie się języków haseł przedmiotowych do języków deskryptorowych; 4/ ekspan
sja KDD w związku z jej zastosowaniem w sieciach informacyjnych; 5/ radykalna 
reforma UKD, zmierzająca do przekształcenia jej w klasyfikację w znacznym 
stopniu fasetową, z indeksem przedmiotowym w postaci tezaurusa.

Komunikaty
Dr Barbara Wereszczyńska-Cisło (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- 

Spożywczego w Warszawie) omówiła możliwości wykorzystania „Tezaurusa 
Technologii Żywności i Przemysłu Spożywczego” (Praca zbiór, pod kierunkiem
B. Wereszczyńskiej-Cisło i W. Ogórkiewicz. Warszawa: CBR 1996) w nowocze
snych systemach informacyjno-wyszukiwawczych. Za tradycyjne zastosowa
nia tego tezaurusa uznała: a) sporządzanie wyrażonych w języku deskryptoro- 
wym charakterystyk wyszukiwawczych dokumentów oraz instrukcji wyszuki
wawczych; b) ustalanie optymalnej maksymalnej liczby deskryptorów w cha
rakterystyce wyszukiwawczej; c) wykorzystywanie tezaurusa w roli słownika 
terminologicznego dla danej dziedziny. Do nowych możliwości zaliczyła: 
a) ulepszanie definiowania zakresu znaczeniowego jednostek leksykalnych 
stosowanego języka deskryptorowego; b) wykorzystywanie specyfikacji relacji 
skojarzeniowych w tezaurusie do określania charakteru powiązań niehierar- 
chicznych w systemie hipertekstowym; c) wykorzystywanie specyfikacji relacji 
skojarzeniowych w tezaurusie do określania charakteru powiązań niehierar- 
chicznych jednostek leksykalnych w charakterystyce deskryptorowej.

Mgr Władysław Szczęch (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko
wej UJ) zajął się tezaurusem jako środkiem dydaktycznym w nauczaniu języ
ków informacyjno-wyszukiwawczych na przykładzie IBilN UJ. W komunikacie 
przedstawiono informacje o programie nauczania języków deskryptorowych 
w IBilN UJ i zmianach programowych w tym zakresie.
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Prof. dr hab. Czesław Robotycki (Instytut Etnologii UJ) przedstawił trudno
ści metodologiczne i formalne związane z tworzeniem słownika odnoszącego 
się do świata kultury. Jego zdaniem wynikają one m.in. z faktu, że tradycje lu
dowe mają charakter synkretyczny pod względem genetyczno-historycznym 
oraz strukturalno-funkcjonalnym. Stanowiło to powód do przyjęcia specyficz
nych rozwiązań w opracowanym „Układzie gniazdowym terminów i słowniku 
słów kluczowych wybranych kategorii kultury: etos, obrzędy, demonologia, 
magia. (Pod red. Cz. Robotyckiego i W. Babika. Kraków [W druku]), który jest 
efektem kompromisu pomiędzy wymaganiami formalnymi a doświadczeniem 
etnograficznym.

Mgr Grażyna Jaśkowiak (Biblioteka Główna Uniwersytetu w Gdańsku) 
przedstawiła tendencje i kierunki rozwoju języka haseł przedmiotowych. 
Zwróciła uwagę na to, że obserwuje się powolne odchodzenie od własnych jiw 
na rzecz wykorzystywania w systemach zautomatyzowanych języka LCSH
o międzynarodowym zasięgu i znaczeniu. Nasila się też trend multilingwistycz- 
ny, polegający na tworzeniu wielojęzycznych słowników języków haseł 
przedmiotowych na potrzeby bibliotecznych systemów informacyjnych.

Mgr Anna Paluszkiewicz (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) zajęła się 
Centralną Kartoteką Haseł Wzorcowych Formalnych zawierającą rekordy 
utworzone dla haseł opisu bibliograficznego oraz dla tytułów ujednoliconych. 
Przedstawiła Polskie Normy dotyczące doboru i formy haseł opisu bibliogra
ficznego, typy haseł formalnych, zasady ujednolicania haseł, podstawowe 
funkcje kartoteki haseł wzorcowych, zawartość rekordu kartoteki haseł wzor
cowych, organizację prac nad tego typu kartoteką oraz znaczenie CKHW dla 
wymiany danych między lokalnymi katalogami.

Dr Zofia Skrok (Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej w Warsza
wie) mówiła o znaczeniu „Słownika języka haseł przedmiotowych piśmiennic
twa wojskowego” w procesie ujednolicania terminologii wojskowej.

Mgr Ewa Nowaczyk-Potaż (Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego 
w Sopocie) przedstawiła warsztat i metodykę pracy Centralnego Katalogu Wy
dawnictw Ciągłych. Omówiła historię tworzenia katalogu oraz zasady, według 
których wprowadza się do bazy nowe rekordy. Zasygnalizowała też korzyści 
ze wspołkatalogowania czasopism oraz przyszłość tej bazy danych w świetle 
katalogu NUKat.

Relacje z badań
Mgr Krystyna Sulwińska (Zespół Szkół Ekonomicznych w Chorzowie. 

Pomaturalne Studium Bibliotekarskie) przedstawiła relację z badań nad zesta
wami symboli klasyfikacyjnych i sposobami klasyfikowania oraz tematowania 
wydawnictw serii „Książki o Książce” oraz „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” w wy
branych bibliotekach uniwersalnych oraz bibliografiach.

Mgr Jolanta Sobielga (Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej, Kiel
ce) zajęła się wykorzystaniem języków informacyjno-wyszukiwawczych w mo
nitorowaniu efektywności wyszukiwania informacji w bibliotece akademickiej. 
Tego typu badania zostały przeprowadzone w trzech różnych kontekstach. Jiw 
potraktowano jako jedną z barier wpływających na efektywność użytkowania 
informacji. Przeprowadzono też badania pilotażowe dotyczące dokładności 
wyszukiwania za pomocą jiw  stosowanych w Bibliotece Głównej Politechniki 
Świętokrzyskiej. W relacji zwrócono szczególną uwagę na znaczenie jiw
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w kształtowaniu efektywności wyszukiwania informacji w bibliotece. Podano 
też przyczyny niższej efektywności UKD w wyszukiwaniu informacji w stosun
ku do pozostałych jiw. Zaproponowano wskaźnik jakości opracowania zbiorów 
jako narzędzie monitorowania efektywności siw biblioteki.

* * ★

Teksty wygłoszonych na FORUM referatów, komunikatów i relacji z badań 
będą publikowane bądź w formie wydawnictwa zwartego (referaty), bądź 
w czasopiśmie „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”.

Wiesław Babik

133


