
ORGANIZACJA WIEDZY NA POTRZEBY 
GLOBALNEGO SPOŁECZEŃSTWA UCZĄCEGO SIĘ. 
IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ISKO
Wiedeń, 4-7 lipca 2006 r.

W dniach 4-7 lipca 2006 roku odbyła się w Wiedniu (Austria) IX Międzyna
rodowa Konferencja ISKO nt. Organizacja wiedzy na potrzeby globalnego spo
łeczeństwa uczącego się. Jej organizatorem był Sekretariat Generalny ISKO. 
Konferencja miała miejsce w Centrum studiów przekładu (Center for Translation 
Studies and the Institute for Educational Science) Uniwersytetu w Wiedniu. 
Przewodniczącym konferencji był prof. dr Gerhard Budin, natomiast przewod
niczącym Rady Programowej -  prof, dr Christian Swertz. Paralelnie do niej 
odbywała się konferencja Niemieckiej Sekcji ISKO, która skoncentrowała się na 
Compatibility and Heterogenuity, Ethics and Future of Knowledge Organization.

Problematyka konferencji koncentrowała się na roli metod i procesów 
organizacji wiedzy w sytuacjach wychowawczych i dydaktycznych, włącznie z 
e-learningiem oraz dydaktyczną prezentacją i organizacją wiedzy. Celem kon
ferencji był aktywny wkład do wizji globalnego społeczeństwa uczącego się.

Teksty wystąpień zostały opublikowane w postaci materiałów konferencyj
nych wydanych w serii „Advances in Knowledge Organization”1, vol. 10 oraz 
w formie Aneksu, który ma się dopiero ukazać.

Najważniejszą formą aktywności istniejącego od 1989 roku Międzynarodo
wego Towarzystwa Organizacji Wiedzy2 są odbywające się co dwa lata mię

1 Knowledge Organization for a Global Learning Society. Proceedings of the Ninth Interna
tional ISKO Conference, 4-7 July 2006 Vienna. Austria. Ed. by Gerhard Budin. Christian Swertz. 
Konstantin Mitgutsch. Wurzburg: ERGON Verlag 2006, 442 s. (Advances in Knowledge Organi
zation, Vol. 10).

2 Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy (International Society for Knowledge 
Organization -  ISKO: http://www.isko.org/) powstało 22 lipca 1989 r. na bazie członków Nie
mieckiego Towarzystwa Klasyfikacji (Deutsche Gesellschaft fur Klassifikation). Do grona inicjato
rów tej organizacji należała m.in. dr Ingetraut Dahlberg, wieloletnia przewodnicząca Komitetu 
Badań Klasyfikacyjnych Międzynarodowej Federacji Dokumentacji (FID Committee on Classifi
cation Research -  FID/CR). Zadaniem ISKO jest skupianie i inspirowanie specjalistów z całego 
świata w zakresie organizacji wiedzy za pomocą klasyfikacji, indeksowania, normalizacji termi
nologii. analizy pojęć itp. Według statutu celem towarzystwa jest „popieranie badań, rozwoju 
i zastosowań wszystkich metod służących do organizacji wiedzy -  ogólnie lub w zakresie pew
nego specjalnego obszaru [tematycznego] -  poprzez integrowanie zwłaszcza konceptualnych 
podejść [właściwych dla] badań klasyfikacyjnych i sztucznej inteligencji". Towarzystwo to kładzie 
nacisk na „filozoficzno-logiczne, psychologiczne i semantyczne podejście w uporządkowaniu 
konceptualnym”. Organem towarzystwa jest znajdujące się na tzw. liście filadelfijskiej recenzo
wane czasopismo „Knowledge Organization” (do 1992 roku: “International Classification”), które 
od 1990 roku ukazuje się jako kwartalnik [The Founding of the International Society for Know
ledge Organization. Frankfurt, 22 July 1989. “International Classification” 1990 vol. 16 nr 2 s. 71- 
72], O powstaniu ISKO informowano w czasopiśmie „International Classification” 1989 vol. 16 No
3 s. 168-170 oraz Bylaws fur Gremien w „International Classification" 1994 vol. 21 No 2 s. 101- 
102. W Polsce pierwsza wzmianka na temat działalności ISKO ukazała się w Zagadnieniach Infor
macji Naukowej 1992 nr 1(59), s. 189-194 [E. Ścibor: Narzędzia organizacji wiedzy a interfejs 
użytkownika -  materiały Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Międzynarodowego Towarzy
stwa Organizacji Wiedzy]. Od 2006 roku Prezydentem ISKO jest prof, dr Maria Jose Lopez-Huer- 
tas Perez (Granada -  Hiszpania). Od połowy 2004 roku Międzynarodowym Sekretariatem kieru
je dr H. Peter Ohly (Bonn -  Niemcy). Obecnie ISKO skupia ponad 500 członków. Samodzielne 
sekcje ISKO działają m.in. w Niemczech, Rosji, Słowacji, Hiszpanii i USA.
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dzynarodowe konferencje. Każda z nich ma swój temat3. Dotyczą one aktual
nych problemów szeroko rozumianej organizacji wiedzy. Uczestnikami tych 
konferencji są przeważnie członkowie ISKO z całego świata. Stale rośnie zain
teresowanie udziałem w tych konferencjach coraz szerszych kręgów pracow
ników informacji z różnych krajów a także środowisk naukowych i akademic
kich. Świadczy o tym program i uczestnicy IX Międzynarodowej Konferencji. 
W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z całego świata począwszy od 
Japonii, Chin, Indii, Afryki Południowej, Ameryki Północnej, Środkowej i Połu
dniowej a skończywszy na Europie. Autor sprawozdania reprezentował człon
ków ISKO w Polsce4.

Uczestnicy konferencji otrzymali gotową zrecenzowaną i opublikowaną 
monografię zawierającą teksty prawie wszystkich zgłoszonych referatów, co 
ułatwiło zarówno przebieg samej konferencji, jak i jej omówienie, które stano
wi równocześnie prezentację wspomnianej monografii. Ustalono, że następna 
międzynarodowa konferencja będzie mieć miejsce w Kanadzie w Toronto 
w 2008 roku.

3 Od powstania ISKO odbyły się następujące międzynarodowe konferencje:
• Darmstadt (Germany), 14-17 VII11990: Tools for Knowledge Organization and the Human 

Interface;
• Madras (India), 26-28 VII11992: Cognitive paradigms in knowledge organization;
• Copenhagen (Denmark), 20-24 VII 1994: Knowledge organization and quality management;
• Washington (USA), 15-18 VI11996: Knowledge organization and change;
• Lille (France), 25-29 VIII 1998: Structures and relations in knowledge organization;
• Toronto (Canada), 10-13 VII 2000: Dynamism and stability in knowledge organization;
• Granada (Spain), 10-13 VII 2002: Challenges in knowledge representation and organization 

for the 21st century: Integration of knowledge across boundaries;
• London (Great Britain), 13-16 VII 2004: Knowledge organization and the global information 

society;
• Vienna (Austria), 5-7 VII 2006: Knowledge Organization for a Global Learning Society.

4 W maju 2006 roku koordynatorem ISKO w Polsce został wybrany dr hab. Wiesław Babik 
(INIB UJ -  http://www.inib.uj.edu.pl; wbabik@inib.uj.edu.pl). Skarbnikiem została dr Katarzyna 
Materska (INISB UW). Nakreślono następujące kierunki działalności ISKO w Polsce:
• promocja ISKO w Polsce oraz zwiększenie liczby jej członków;
• zaprojektowanie strony WWW “ ISKO w Polsce" oraz linków do tej strony ze stron naszych 

instytucji;
• zorganizowanie lub udział w zorganizowaniu w 2010 roku konferencji lub seminarium ISKO 

w Polsce;
• promocja czasopisma “Knowledge Organization” (czasopismo to znajduje się na tzw. liście 

filadelfijskiej);
• udział w przygotowywaniu bibliografii prac z zakresu organizacji wiedzy publikowanej w “KO";
• przygotowywanie informacji o działalności ISKO w Polsce do działu ISKO News w „KO”;
• podjęcie współpracy z Polskim Towarzystwem Informacji Naukowej, Stowarzyszeniem Biblio

tekarzy Polskich oraz Międzynarodową Organizacją Terminologii Specjalistycznej;
• utworzenie przy Zakładzie Zarządzania Informacją INIB UJ centrum terminologicznego z 

zakresu terminologii informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz organizacji i zarządzania 
informacją i wiedzą gromadzącego i przechowującego w depozycie wszystkie publikacje 
ISKO;

• stymulowanie i promocja badań naukowych w dziedzinie teorii i praktyki z zakresu terminolo
gii oraz organizacji i zarządzania informacją i wiedzą.

Oprócz tego planuje się systematyczne propagowanie idei ISKO w polskich czasopismach 
naukowych z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa a także stwo
rzenie listy dyskusyjnej. Na razie najważniejszą płaszczyzną wzajemnych kontaktów członków 
jest Internet, dzięki któremu powstała swoistego rodzaju wspólnota wirtualna. Jej spoiwem są 
wysyłane nieregularnie za pomocą poczty elektronicznej informacje w postaci ISKO in Poland 
News dotyczące działalności koordynatora oraz jego współpracy z Sekretariatem Generalnym 
ISKO [Por. The New Coordinator Inspires and Stimulates the ISKO in Poland. “Knowledge Orga
nization” 2006 [In print].
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Konferencjom międzynarodowym towarzyszą konferencje ISKO w po
szczególnych krajach. Najaktywniejsze są ISKO w Niemczech, USA, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii i Indiach. Taka konferencja odbyła się również w Polsce 
w Warszawie w 1995 roku5.

Referaty wygłoszone na konferencji zawierały relacje z aktualnie prowa
dzonych badań. W ramach tzw. Keynote (myśli przewodnie) wygłoszono refe
raty na następujące tematy: 1. Ontologie na potrzeby uczenia się; 2. Wiedza 
w wieku eBolonia: od towaru do żywego kontekstu: 3. Typologia systemów 
organizacji wiedzy.

Konferencję rozpoczął referat Norberta Medera (Uniwersytet w Duisburgu) 
pt. „Ontologie na potrzeby uczenia się”, który stanowił wprowadzenie do obec
nie bardzo ważnej problematyki. W dalszej części konferencji referaty były 
wygłaszane w ramach jednej z siedmiu następujących sesji problemowych:

1. Systemy informacyjne a proces uczenia się w społeczeństwie globalnym: 
programy i ich realizacja', tu za szczególnie ważną uznano problematykę opisu 
dokumentów internetowych, stąd przedmiotem wielu wystąpień stały się język 
metadanych, FRBR oraz ontologie. Podjęto też problem zarządzania wiedzą.

2. Społeczeństwo globalne a proces uczenia się w teoriach wiedzy i orga
nizacji wiedzy; szczególne zainteresowanie wzbudziły tematy dotyczące róż
nych sposobów organizacji wiedzy oraz tzw. map wiedzy.

3. Problemy wielojęzyczności w wyszukiwaniu informacji; szczególną 
uwagę zwrócono na problemy wielojęzyczności w dostępie do wiedzy, zwłasz
cza w procesach wyszukiwania różnego rodzaju informacji, w tym informacji 
kodowanej w postaci obrazów. Za użyteczne w tej dziedzinie uznano wieloję
zyczne tezaurusy.

4. Reprezentacje wiedzy na potrzeby wychowania i dydaktyki; jako szcze
gólnie ważny uznano problem sposobów reprezentacji wiedzy w Internecie na 
potrzeby wychowania i dydaktyki. Zdaniem referentów, użytecznym narzę
dziem w tej dziedzinie mogą być różnego rodzaju taksonomie, słowa kluczo
we, tezaurusy oraz systemy inteligentne.

5. Użytkownicy i sposoby wykorzystania organizacji wiedzy; w tej grupie 
zagadnień przeważały wystąpienia dotyczące roli tradycyjnych klasyfikacji: 
DDC i UKD w zarządzaniu wiedzą.

6. Podstawy teoretyczne organizacji wiedzy: rozwiązania uniwersalne ver
sus lokalne; za użyteczne narzędzia wykorzystania wiedzy uznano mapy tema
tyczne bazujące na terminologii danej dziedziny, schematy klasyfikacji, zwłasz
cza przydatność analizy fasetowej w organizacji dostępu do stron 
internetowych. Nie bez znaczenia są tu także FRBR oraz tezaurusy o struktu
rze fasetowej.

7. Organizacja wiedzy na potrzeby informacji elektronicznej i multimedial
nej; tu oczywiście pojawiły się tematy dotyczące ontologii, metadanych oraz 
map wiedzy.

8. Ontologie na potrzeby porządkowania wiedzy: nowym zagadnieniem, 
które pojawiło się były nowe sposoby organizacji informacji multimedialnych.

9. Językowe i kulturalne aspekty organizacji wiedzy w globalnych społe
czeństwie uczącym się; tu pojawiły się zagadnienia dotyczące stosowania

5 Materiały z tej konferencji zostały opublikowane pt. Compatibility and Integration of Order 
Systems. Research Seminar Proceedings of the TIP/ISKO Meeting Warsaw, 13-15 September, 
1995. Warsaw: Wydawnictwo SBP 1996, 242 s. (Contributions and materials, 6).
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języków informacyjno-wyszukiwawczych, ich rozwoju i wykorzystania w po
szczególnych krajach, m.in. w Japonii.

Obradom towarzyszyły dwa warsztaty związane z główną tematyką konfe
rencji:
• Wprowadzenie do ontologii opartych na terminologii;
• Indywidualne poznanie a zbiorowa organizacja wiedzy;

oraz dwa panele:
• Perspektywy globalnego rozpowszechniania organizacji wiedzy,
• Mapy wiedzy ludzkiej.

Polska stara się nadążać za światowymi tendencjami w rozwoju organiza
cji, reprezentacji i zarządzania informacją i wiedzą. Omówiona konferencja 
stała się płaszczyzną wymiany doświadczeń w tym zakresie. Jest to tym bar
dziej cenne, że stworzyła ona także możliwość zapoznania się z osiągnięciami 
w tej dziedzinie w innych krajach, między innymi dzięki udziałowi w takich kon
ferencjach pracownicy informacji w Polsce są na bieżąco informowani o naj
nowszych osiągnięciach w organizacji wiedzy na świecie. W miarę możliwości 
starają się je rozpowszechniać i omawiać w czasopismach naukowych i wpro
wadzać do swojej praktyki. Czyni się to zazwyczaj poprzez omawianie wyni
ków konkretnych badań lub zaznajamianie czytelników na bieżąco z tymi pro
blemami głównie w sposób informacyjny relacjonując osiągnięcia w innych 
krajach.

Wiestaw Babik 
Uniwersytet Jagielloński
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