
SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA OPARTA 
NA WIEDZY

Ustroń, 17-19 września 2003

W dniach 17-19 września 2003 r. w Ustroniu odbyło się pod patronatem Mi
nistra Nauki VII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej pod hasłem 
Usługi, aplikacje, treści w gospodarce opartej na wiedzy. Jej organizatorem 
było Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, zaś współorganizatorami In
stytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Ka
towicach oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie. Patronat me
dialny sprawowała Gazeta IT. W tej intelektualnej biesiadzie poświęconej sze
roko rozumianej informacji naukowej i bibliotekarstwu łącznie wzięto udział po
nad 100 osób. Wśród nich znaleźli się członkowie PTINT, twórcy i użytkowni
cy informacji, osoby działające w sferze informacji naukowej, technicznej, bi
bliotekarstwa. informatyki i w obszarach pokrewnych, w tym specjaliści w za
kresie informacji naukowej, a także osoby z akademickich ośrodków kształce
nia pracowników informacji i bibliotekarzy oraz przedstawiciele mediów telein
formatycznych, różnego typu jednostek naukowo-badawczych, bibliotek, sto
warzyszeń, ośrodków informacji i bibliotek.

Obrady odbywały się w przepięknie położonym, nowoczesnym i niedawno 
oddanym do użytku Hotelu Belweder. Wygłoszono prawie trzydzieści bardzo 
interesujących referatów poruszających nowe problemy lub prezentujących 
ich nowe ujęcia. Wszyscy uczestnicy forum otrzymali informator stanowiący 
Dodatek specjalny do kwartalnika Praktyka i Teoria Informacji Naukowej 
i Technicznej Nr 2-3/2003 zawierający informacje o składzie Rady Programo
wej, składzie Komitetu Organizacyjnego, program ramowy i szczegółowy 
forum, streszczenia wszystkich zgłoszonych referatów, komunikaty, listę ucze
stników oraz teksty dwóch referatów wygłoszonych na sesji jubileuszowej 
PTIN, stanowiące przedruk z PTINT nr 3/2002.

Poszczególne wystąpienia zostały przydzielone do sesji plenarnej, zatytu
łowanej Ku Europie innowacji i wiedzy, którą prowadziła prof. UJ dr hab. 
Wanda Pindlowa, lub do jednej z trzech następujących sesji tematycznych:

1. W kierunku urzeczywistnienia społeczeństwa informacyjnego -  przewo
dniczyła prof. UJ dr hab. Wanda Pindlowa;

2. Zasoby informacyjne społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy -  
przewodniczył prof. UŚ dr hab. Wiesław Babik;

3. Zarządzanie informacją w społeczeństwie i gospodarce opartej na wie
dzy przewodniczyła prof. UW dr hab. Marta Grabowska.

Wygłoszone w sesji plenarnej referaty dotyczyły problemów i zagadnień 
informacji naukowej rozumianej jako rodzaj działalności informacyjnej oraz 
jako dyscyplina wiedzy. Dotyczyły one sytuacji człowieka w gospodarce opar
tej na wiedzy (prof. W. Pindlowa, Uniwersytet Jagielloński), opartej na wiedzy 
ekonomii (prof. M. Burkę, Information Systems Institute, University of Salford, 
UK), kategorii ekonomicznych społeczeństwa informacyjnego i gospodarki in
formacyjnej (prof. dr hab. J. Oleński, Uniwersytet Warszawski), sieci informa
cyjnych Unii Europejskiej (prof. M. Grabowska, Uniwersytet Warszawski), 
biblioteki jako organizacji uczącej się (dr S. Kubów, Uniwersytet Śląski) oraz 
perspektyw dalszych działań Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej na
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rzecz gospodarki opartej na wiedzy (dr D. Pietruch-Reizes, Polskie Towarzy
stwo Informacji Naukowej).

Sesja tematyczna W kierunku urzeczywistnienia społeczeństwa infor
macyjnego składała się z referatów poświęconych współpracy w bibliotekach 
szkół wyższych (mgr A. Paruzel, Politechnika Częstochowska), roli bibliotek 
uczelniach (mgr J. Nowak, mgr H. Suchojad, Akademia Świętokrzyska oraz 
mgr A. Pasek, AWF we Wrocławiu) oraz udziałowi osiodków informacji w bu
dowaniu społeczeństwa informacyjnego (mgr Z. Kasprzak, AR w Poznaniu).

Sesja tematyczna Zasoby informacyjne społeczeństwa i gospodarki 
opartej na wiedzy była najobszerniejsza, gdyż wygłoszono na niej najwięcej, bo 
aż 13 referatów. Dotyczyły one informacji sektora publicznego (dr D. Pietruch- 
-Reizes, Uniwersytet Śląski), informacji publicznej (mgr A. Strojek, Ośrodek 
Przetwarzania Informacji w Warszawie), informacji archiwalnej (mgr A. taszuk, 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), problemów związanych z tworze
niem zasobów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (mgr H. Ganińska, Politech
nika Poznańska), uczestnictwa ośrodków informacji naukowej w międzynaro
dowych programach badawczych (dr hab. P. Gierycz, Ośrodek Przetwarzania 
Informacji w Warszawie), informacji normalizacyjnej (mgr B. Urbańczyk, Poli
technika Wrocławska), informacji naukowej w resorcie obrony narodowej 
(dr D. Kuziel, Centralny Ośrodek Informacji Wojskowej w Warszawie), wykorzy
stania zasobów int w przedsiębiorstwie przyszłości (mgr M. Daszkiewicz, mgr 
Joanna Kapusta, Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie), nowoczesnych 
technologii informacyjnych w procesie gromadzenia zbiorów (mgr J. Dziak, 
Politechnika Śląska), potrzeb społeczności lokalnej w zakresie informacji bi
znesowej (mgr J. Kisło), Miejskiej Biblioteki Publicznej jako ośrodka informacji 
lokalnej (mgr M. Ambrozik, MBP w Dąbrowie Górniczej), stron internetowych 
stowarzyszeń z zakresu informacji naukowej (dr S. Cisek, Uniwersytet Jagiel
loński) oraz informacji naukowej w rejonie przygranicznym (mgr C. Kwiatek- 
-Mack).

Sesja tematyczna Zarządzanie informacją w  społeczeństwie i gospodar
ce opartej na wiedzy skupiała referaty dotyczące języków informacyjno-wyszu- 
kiwawczych kontrolowanych kartoteką wzorcową (prof. W. Babik, Uniwersytet 
Jagielloński&Uniwersytet Śląski), selekcji i oceny wartości informacji w syste
mach zarządzania informacją i wiedzą (dr K. Materska, Uniwersytet Warszaw
ski), roli agentów programowych w zarządzaniu informacją (dr M. Paprzycki, 
USA), roli pytań w procesie wyszukiwania informacji (dr M. Próchnicka, Uni
wersytet Jagielloński), krajowego obiegu informacji (mgr G. Komorowska, Po
litechnika Warszawska), znaczenia metadanych w ocenie jakości zasobów in
ternetowych (dr M. Nahotko, Uniwersytet Jagielloński), architektury informacji 
(mgr M. Roszkowski), badań terminologii w dokumentach wyszukiwanych 
w Internecie (dr A. Pulikowski, Uniwersytet Śląski), Narodowego Uniwersalne
go Katalogu Centralnego NUKAT (mgr A. Paluszkiewicz, Uniwersytet War
szawski), przyjazności interfejsów użytkowników systemów informacyjno-wy- 
szukiwawczych (mgr inż. J. Paśnik), problemów etnologów związanych z bu
dową układu gniazdowego terminów i słownika słów kluczowych z medycyny 
ludowej (prof. Cz. Robotycki, dr hab. Z. Libera, dr M. Maj, mgr E. Duszeńko- 
Król, dr M. Golonka-Czajkowska, Uniwersytet Jagielloński) oraz Międzynaro
dowego Systemu Informacji CIS (mgr B. Szczepanowska).

Dyskusję zdominowały bariery prawne uniemożliwiające optymalne zarzą
dzanie informacją w Polsce. Zwrócono też uwagę na potrzebę stworzenia listy
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dyskusyjnej poświęconej problemom szeroko rozumianej informacji nauko
wej. W podsumowaniu obrad forum stwierdzono, że:

1. Istnieje potrzeba podmiotowego, a nie tylko przedmiotowego podejścia 
w informacji naukowej;

2. W obliczu nowych wyzwań społeczeństwa informacyjnego konieczna 
jest w naszym kraju i w Europie integracja i większa aktywność środowisk 
związanych z informacją, a także tworzenie swoistego rodzaju lobby na rzecz 
informacji naukowej;

3. W związku z koniecznością funkcjonowania informacji naukowej w go
spodarce rynkowej pojawiły się nowe, niespotykane do tej pory trudności 
i problemy, które musimy rozwiązać jeszcze przed akcesją Polski do Unii Eu
ropejskiej;

4. Niezbędna jest promocja i reklama osiągnięć, a także potencjału osobo
wego, informacyjnego, badawczego i naukowego Polskiego Towarzystwa In
formacji Naukowej;

5. Istnieje potrzeba zorganizowania w roku 2005 kolejnego forum, którego 
tematem mogłyby stać się problemy polskiego społeczeństwa informacyjnego 
w zintegrowanej Europie.

Bogactwo i różnorodność zgłoszonych i wygłoszonych referatów wynikała 
z faktu, że ich autorzy reprezentowali różne ośrodki, oraz z różnorodności po
ruszanej tematyki związanej z problematyką społeczeństwa i gospodarki opar
tej na wiedzy. Uczestnicy forum mogli zapoznać się lub odkryć nowe dotych
czas słabo rozpracowane tematy.

Pełne teksty referatów zostaną opublikowane w materiałach z forum. Moż
na mieć nadzieję, że będą stanowić znaczne wzbogacenie dorobku literaturo
wego z informacji naukowej, zarówno w warstwie rozważań teoretycznych, jak 
i -  co jest bardzo ważne -  w zakresie badań empirycznych. Tegoroczne forum 
było skromniejsze niż poprzednie, które odbyły się w Jastrzębiu Zdroju, Zako
panem czy Katowicach. Pomimo tego można mieć nadzieję, że nikt z jego 
uczestników nie wyjechał zawiedziony bądź rozczarowany i każdy znalazł coś 
interesującego dla siebie.

Wiesław Babik 
Uniwersytet Jagielloński
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