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Nauka o informacji, języki informacyjno-wyszukiwawcze, sztuczność języ
ków wyszukiwania informacji, cechy dystynktywne, definiowanie

Wprowadzenie

Profesor Bożenna Bojar już od pewnego czasu wieszczy koniec informacji 
naukowej i języków informacyjno-wyszukiwawczych (jiw) [Bojar 2007]. Aby od
powiedzieć na pytanie o przyszłość języków informacyjno-wyszukiwawczych, 
najpierw udzieliła odpowiedzi na pytanie, czym były i są obecnie te języki. Moja 
refleksja dotyczyć będzie przede wszystkim problemów definicyjnych języków 
informacyjno-wyszukiwawczych. Jest to problem fundamentalny dla tej klasy 
języków. Będzie to jednocześnie przeniesienie moich rozważań definicyjnych 
dotyczących języków słów kluczowych, zaprezentowanych w książce „Słowa 
kluczowe’’, na szerszą płaszczyznę, jaką stanowią języki informacyjno-wyszuki
wawcze. Okazuje się, że języki swobodnych słów kluczowych już nie mieszczą 
się w klasycznej definicji języka informacyjno-wyszukiwawczego, chociaż za 
takie są uważane. Ponieważ zajmuję się informacją naukową, a zwłaszcza ję
zykami informacyjno-wyszukiwawczymi, szansę przetrwania tej klasy języków 
upatruję między innymi w zmianie definicji języka informacyjno-wyszukiwaw- 
czego, uwzględniającej zachodzące zmiany w technologii informacyjnej oraz 
usus w tym zakresie.
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Dotychczasowe definicje Języka informacyjno-wyszukiwawczego

Od przełomu lat 50. i 60. XX w. termin język informacyjno-wyszukiwawczy 
często pojawia się w piśmiennictwie z zakresu nauki o informacji (informacji 
naukowej). Jest on jednak różnie definiowany. Brakuje jasno sprecyzowanej, 
jednoznacznej i powszechnie przyjętej definicji. Jedną z przyczyn jest nadal 
panujący w tej dziedzinie chaos terminologiczny. Każda próba stworzenia de
finicji terminu „język informacyjno-wyszukiwawczy” musi wiązaó się z próbą 
określenia elementów tożsamości tego typu języka.

Języki informacyjno-wyszukiwawcze zrodziły się z potrzeby komputeryzacji 
procesówwyszukiwania informacji i budowy systemów informacyjno-wyszuki- 
wawczych, a więc stosunkowo niedawno. Zasadniczy problem, który się wów
czas pojawił można określić następująco: jak zapisać informację, aby komputer 
(odpowiedni program) ją  rozpoznał bez udziału psychicznego aktu rozumienia, 
jak wyrazić potrzebę informacyjną, aby „zrozumiał” ją  komputer. Opisy konstru
ujemy za pomocą odpowiednich pojęć, ale jak je zapisać, zwłaszcza że często 
trzeba wyrazić całe kompleksy pojęć. Kompleksy pojęć wyrażamy za pomocą 
języka, stąd pytanie, w jakim języku formułować pytania i opisywać potrzeby 
informacyjne, aby system mógł na nie odpowiedzieć w sposób automatyczny. 
Główną przyczyną pojawienia się w nauce o informacji zagadnień językowych 
była automatyzacja procesów informacyjnych, zwłaszcza wyszukiwania infor
macji, nie należy jednak zapominać, że już wcześniej istniały tradycyjne środki 
językowe umożliwiające wyszukiwanie informacji o dokumentach -  były nimi 
klasyfikacje.

W teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych język ma szersze znacze
nie niż w odniesieniu do języka naturalnego. Jako element składowy terminu 
język informacyjno-wyszukiwawczy w szerokim, wywodzącym się od
F. de Saussure’a, znaczeniu, to jest jako system znaków i relacji (stosunków), 
jakie zachodzą między tymi znakami. Teoria języków infomnacyjno-wyszuki- 
wawczych opiera się więc na szerokiej interpretacji języka.

Przyjęto, że omawiane języki to języki sztuczne, stosowane w procesie in
formacyjnym do wyrażania treści dokumentów i opisu potrzeb informacyjnych 
na potrzeby wyszukiwania informacji, że są to języki sformalizowane, gdyż 
ich tworzenie odbywa się według ściśle określonych reguł. Jednostkami jiw 
mogą też być wyrażenia języka naturalnego w ustalonej formie (np. rzeczowniki 
w mianowniku liczby pojedynczej), bądź rdzenie języka naturalnego (morfemy) 
oznaczające określone pojęcia.

Do tej pory w zagranicznym i polskim piśmiennictwie z zakresu jiw języki 
informacyjno-wyszukiwawcze są definiowane przede wszystkim poprzez ich 
funkcję w siw. Są one „językami specjalnie skonstruowanymi do wyrażania meta- 
informacji w tym zakresie, który dotyczy informacyjnej zawartości dokumentów” 
[Bojar 2005, s. 99] z uwzględnieniem sposobu ich powstawania, stąd okre
ślanie ich jako języki sztuczne [Słownik terminologiczny informacji naukowej, 
red. M. Dembowska, Warszawa 1979]. Tak skonstruowana, tzw. funkcjonalna, 
definicja jiw jest na tyle pojemna, że obejmuje wszystkie klasyfikacje, języki 
stosowane w katalogach bibliotecznych, bibliografiach i innych zbiorach infor
macji dokumentacyjnej, które spełniają warunki definicyjne. Stawia je jednak
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w opozycji do języków naturalnych, gdyż uważa się, że są to języki sztuczne. 
Cecha sztuczności, o której tu mowa, stanowi kryterium odróżniające te języki 
od języka naturalnego, ale też włącza je do szerokiej klasy języków sztucznych 
(sztucznych systemów semiotycznych), czyli takich, których projektowanie po
przedza ich użycie. Cecha ta stanowi też kryterium wewnątrzsystemowe do 
podziału tych języków według rodzaju notacji, na języki paranaturalne i języki 
sztuczne. Wszystkie istniejące języki informacyjno-wyszukiwawcze są, zgodnie 
z tą definicją, językami sztucznymi, skonstruowanymi na potrzeby systemów 
informacyjno-wyszukiwawczych.

Wpływ jaki wywarły możliwości urządzeń technicznych używanych w re
alizowanych przez system informacyjno-wyszukiwawczy procesach oraz jaka 
towarzyszyła temu refleksja teoretyczna, a więc jak rozwijała się teoria języków 
informacyjno-wyszukiwawczych, dokładnie opisała Bożenna Bojar. Dlatego, 
poza odnotowaniem tego faktu, nie będę zajmował się szczegółowo tymi pro
blemami, gdyż uważam je za omówione w stopniu wystarczającym. W dalszych 
rozważaniach skupię się na propozycji modyfikacji istniejących definicji jiw.

Obszerną analizę terminu język zawiera m.in. opracowanie Bożenny Bojar 
Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej (s. 33-37), zaś analizę 
terminu język informacyjno-wyszukiwawczy zawierają prace Olgierda Unguriana 
[Ungurian 1976], Barbary Sosińskiej-Kalaty [Sosińska-Kalata 1995] oraz Euge
niusza Ścibora [Ścibor 1999, s. 11-27]. Na potrzeby Encyklopedii językoznaw
stwa ogólnego, pod redakcją Kazimierza Polańskiego (Wrocław: Ossolineum 
1995), hasło język informacyjny (informacyjno-wyszukiwawczy) opracował Zyg
munt Saloni. Jego zdaniem język informacyjny (informacyjno-wyszukiwawczy), 
to „Wyspecjalizowany język sztuczny, służący do charakterystyki podstawowej 
treści dokumentu i kwerendy (zapytania informacyjnego), w celu wyszukania 
z danego zbioru dokumentów tych i tylko tych dokumentów, które odpowiadają 
kwerendzie [...]” (s. 242). Wyniki dotychczasowych analiz nie uwzględniają now
szych propozycji definicji, które pojawiły się po opublikowaniu tych opracowań. 
W tym zakresie w zasadzie pozostaje do opracowania materiał z pierwszego 
dziesięciolecia XXI wieku. Sztuczny charakter jiw  podkreślają również defini
cje zamieszczone w przygotowanym pod red. Bożenny Bojar drugim wydaniu 
Słownika encyklopedycznego informacji, języków i systemów informacyjno-wy
szukiwawczych (Warszawa 2002) oraz podręczniku akademickim Informacja 
naukowa. Rozwój-Metody-Organizacja [Warszawa 2006], Trzeba zauważyć, że 
zadaniem wspomnianych publikacji była rejestracja aktualnego stanu informacji 
naukowej a nie proponowanie nowych rozwiązań w tym zakresie. Oto hasło 
język informacyjno-wyszukiwawczy zamieszczor\e we wspomnianym słowniku 
terminologicznym.

JĘZYK INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY, yfzy/(/ńfom7acyyńy, J/M/-*język sztucz
ny, którego wyspecjalizowaną funkcją je s t ‘ funkcja metainformacyjna polegająca na 
‘ odwzorowywaniu cech ‘ informacji i/lub cech ‘ nośników informacji, na których są 
one utnwalone, przez tworzenie ich reprezentacji zwanej ‘charakterystyką wyszuki
wawczą dokumentu oraz ‘ funkcja wyszukiwawcza polegająca na wyrażaniu ‘ zapytań 
informacyjnych i umożliwianiu odnalezienia w ‘ zbiorze informacyjnym tych informacji, 
które spełniająwarunki wyrażone w zapytaniu. Ze względu na różne cechy funkcjonalne 
i własności strukturalne wyróżnia się wiele typów języków informacyjno-wyszukiwawczych.
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Wzależności od tego, czy przeznaczone sąone do opisu *informacji dokumentacyjnej, 
czy ‘ informacji faktograficznej, dzieli się je ogólnie na DOKUMENTACYJNE JĘZYKI 
INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE i FAKTOGRAFICZNE JĘZYKI INFORMACYJ- 
NO-WYSZUKIWAWCZE. Pienwsza grupa może być rozbita na dwie podklasy w opar
ciu o inne kryterium funkcjonalne -  wyspecjalizowanie w wyrażaniu ‘ cech formainych 
dokumentu lub własności jego ‘ treści. Do języków wyspecjalizowanych w pienwszej 
z tych funkcji, czyli w wyrażaniu własności dokumentu traktowanego jako ‘ nośnik in
formacji, należą przede wszystkim języki ‘ opisu bibiiograficznego i języki ‘ opisu 
katalogowego. Języki wyspecjalizowane w funkcji drugiej zwane są językami ‘ opisu 
rzeczowego dokumentu, które w dawniejszej literaturze utożsamiane były z językami 
informacyjno-wyszukiwawczymi wogóle i obejmowały wszelkie języki; przeznaczone do 
tworzenia opisu dokumentów dla potrzeb ‘ katalogów rzeczowych. Obecnie zarysowuje 
się tendencja traktowania takich języków jedynie jako jednego z podtypów szerszej klasy 
języków informacyjno-wyszukiwawczych, do którego najczęściej zalicza się ‘ klasyfikacje 
(3) (wśród nich ‘ klasyfikacje monohierarchiczne i ‘ klasyfikacje fasetowe), ‘języki 
haseł przedmiotowych, ‘języki deskryptorowe, ‘języki słów kluczowych, języki typu 
‘ kodu semantycznego i tzw. ‘ języki syntagmatyczne. Tego rodzaju podział języków 
informacyjno-wyszukiwawczych przeznaczonych do opisu rzeczowego dokumentów 
-  choć w literaturze dość popularny -  de facto jest przypadkowym wyliczaniem typów 
języków wyróżnionych w oparciu o niejednolite kryteria. Wielu autorów podejmowało 
jednak próby utworzenia racjonalnych typologii języków tej grupy, biorąc pod uwagę takie 
ich cechy strukturalne, jak np. charakter‘ wyrażeń (języki informacyjno-wyszukiwawcze
0 ‘ notacji sztucznej i o ‘ notacji paranaturalnej), charakter koordynacji ‘jednostek 
leksykalnych Gęzyki postkoordynowane i prekoordynowane -  por. ‘ prekoordynacja
1 ‘ postkoordynacja), rodzaj kontroli słownictwa i forma ‘ słownika (języki o słownic
twie swobodnym i języki o słownictwie kontrolowanym przedstawionym za pomocą tzw. 
‘ słowników dodatnich), czy też rodzaj ‘ relacji paradygmatycznych i ‘ relacji syn- 
tagmatycznych ujawnionych w danym języku Gęzyki nieujawniające żadnych relacji 
paradygmatycznych, języki ujawniające tylko ‘ relacje hierarchiczne, języki ujawniające 
relacje hierarchiczne i ‘ relacje skojarzeniowe, etc.). Innym podziałem jest podział ję
zyków informacyjno-wyszukiwawczych dokumentacyjnych wyspecjalizowanych w opisie 
rzeczowym na języki przeznaczone do opisu całych ‘ zbiorów informacyjnych i języki 
przeznaczone do opisu informacji zawartej w dokumentach. Klasa pierwsza obejmuje 
takie języki jak ‘ klasyfikacje szczytowe, czy ‘języki deskryptorowe o tzw. ‘ tezaurusie 
nadrzędnym, druga natomiast obejmuje wszystkie języki brane pod uwagę we wspo
mnianych wcześniejszych typologiach. H.2.0.

Sztuczność języków informacyjno-wyszukiwawczych

Odwieczne i powszechne problemy z wyszukiwaniem informacji jako ele
mentu procesu komunikowania się były źródłem marzenia o języku klarow
nym, jednoznacznym i precyzyjnym, zarówno w odniesieniu do stmktury, jak 
i do nośników znaczeń. Odkrycie uniwersalnej zasady, stanowiącej podłoże 
wszystkich języków i jednocześnie pozwalającej przezwyciężyć komunikacyjną 
barierę sięgającą wieży Babel, było marzeniem wielu językoznawców. Próby 
stworzenia uniwersalnego języka przyniosły szereg interesujących odkryć, wy
korzystywanych także w językach programowania, ale wspomniana zasada 
pozostaje nadal niezgłębiona.

W stosunku do języka naturalnego marzenia te wyraził jeden z wybitnych 
współczesnych językoznawców i pionierów amerykańskiego strukturalizmu 
Edward Sapirw  1931 r. w następujący sposób: „Tym, czego nam naprawdę 
trzeba, jest język tak prosty, tak regularny, tak logiczny, bogaty i twórczy, jak
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tylko jest to możliwe; język, który stawia minimalne wymagania temu, kto chce 
się go nauczyć, i potrafi pełnić maksymalnie wiele funkcji; który może służyć 
jako rodzaj logicznego probierza w stosunku do wszystkich języków narodo
wych i jako standardowe narzędzie przekładu. Traktowany jako ideał winien on 
mieć taką przewagę nad każdym językiem naturalnym, jaką ma matematycz
na metoda wyrażania wielkości i relacji między wielkościami nad nieudolnymi 
metodami wyrażania owych wielkości i relacji w formie słownej” [Sapir 1978, 
s. 116], Sapir uważał, że jest to niewątpliwie ideał, który nigdy nie zostanie 
osiągnięty, i dodawał, że ideały są nie po to, aby je osiągać. Mają one bowiem 
jedynie wskazywać kierunek, w którym należy podążać.

Marzenia o sztucznym, ale za to precyzyjnym, języku próbowano urze
czywistniać już wcześniej. W działalności informacyjnej próbowali to robić na 
przełomie XIX i XX wieku uważani za ojców dokumentacji i informacji naukowej 
Paul Otlet i Henry La Fontanie, tworząc Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną.

Dotychczasowe próby stworzenia języków sztucznych, na przykład języków 
logiki formalnej i języków informacyjno-wyszukiwawczych, nie chronią przed 
niejednoznacznością, a w konsekwencji przed szumem informacyjnym. Precy
zja języków sztucznych jest iluzją, język bowiem musi uwzględniać złożoność 
i niejednoznaczność świata a także przeszkody w procesie komunikowania 
się (nadawania i odbioru komunikatów), co ignorują języki formalne. Paul Ziff 
zauważył, że „słownik słowo-sensów języka naturalnego jest nieustanną twór
czością” [Ziff 1980, s. 116; s. 125], a twórczość to operacje niedające się przed
stawić w postaci algorytmu, zaś środki i mechanizmy tej twórczości w zakresie 
modulowania znaczeń nie do końca są znane.

Dotychczasowe próby stworzenia uniwersalnego, zrozumiałego i prostego 
języka nie powiodły się bo język, jako wytwór życia społecznego i kultury oraz 
stosunku do rzeczywistości, musi odzwierciedlać ciągłość i zawiłości swego 
rozwoju. I choć większość zarzutów dotyczących wad języków naturalnych jest 
słuszna, to języki sztuczne tych wad nie znoszą. Ba, rodzą nowe trudności, 
o których świadczą dotychczasowe próby stworzenia języka uniwersalnego. 
Wystarczy wspomnieć o sięgającej XIII wieku propozycji Raimundusa Lullusa 
uczynienia z łaciny języka ogólnoeuropejskiego, projektach Rogera Bacona, 
Franciszka Bacona, Kartezjusza, Gottfrieda W. Leibniza czy Johanna M. Schley- 
era z 1879 r. (język volapuk), Ludwika Zamenhofa z 1887 (esperanto), Luisa 
de Beaufronta (język Ido będący wersją esperanto), czy próbach Wilhelma F. 
Ostwalda stworzenia na początku XX w. uniwersalnego języka nauki.

Próby stworzenia języków formalnych i sztucznych języków uniwersalnych 
jako środków zaradczych przeciw zakłóceniom w komunikowaniu ujawniły sze
reg paradoksów. Okazało się, że języki sztuczne, także języki nauk ścisłych, 
nie są w stanie uniknąć powiązania z językami naturalnymi.

Języki informacyjno-wyszukiwawcze są zaliczane do obszernej, bardzo 
zróżnicowanej wewnętrznie grupy języków sztucznych. Jiw wykazują wyższy 
stopień precyzji, która -  w przypadku języków informacyjno-wyszukiwawczych 
o słownictwie paranaturalnym -  bywa okupiona częściową zmianą znaczenia. 
Z uwagi na metodykę kształtowania zasobu leksykalnego języki te dzieli się 
na: języki o słownictwie swobodnym (niekontrolowanym) i języki o słownictwie 
kontrolowanym. Język informacyjno-wyszukiwawczy wyprowadzony z określo-
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nego języka naturalnego nie jest z nim tożsamy. Niektórzy, stosując zasadę 
pars pro toto, sztuczność tych języków wyprowadzają z charakteru słownictwa 
części tych języków.

W piśmiennictwie z zakresu języków informacyjno-wyszukiwawczych sztucz
ność jest różnie rozumiana. Jedni odnoszą ją  do języków, które nie służą ko
munikowaniu się ludzi ze sobą, a więc do języków stosowanych w systemach 
informacyjno-wyszukiwawczych (jako opozycja do języków naturalnych), drudzy 
łączą ją ze sztucznością słownictwa języka. W językoznawstwie, a więc i w teorii 
języków informacyjno-wyszukiwawczych, sztuczność odnosi się do sposobu 
powstawania języka. Sztuczność jest to cecha języka, którego konstrukcja (opis 
struktury języka) poprzedza jego użycie [Stownik encyklopedyczny informacji, 
języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, s. 112]. Do cech jiw należy 
również zaliczyć formalizację.

W polskim piśmiennictwie z definicji uważa się jiw za języki sztuczne. Cecha 
sztuczności jest cechą definicyjną języków informacyjno-wyszukiwawczych do 
dziś (Hutchins 1975; Stopa 2002 oraz Beling, Port, Strahl-Goebel, ed. 2006 
s. 63, czy ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science by 
Joan M. Reitz). Świadczy o tym chociażby fragment cytowanej już definicji 
tych języków w najnowszym polskim słowniku terminologicznym z informacji 
naukowej, która podaje, że jest to „język sztuczny, którego wyspecjalizowaną 
funkcją jest funkcja metainformacyjna polegająca na odwzorowywaniu cech 
informacji i/lub cech nośników informacji, na których są one utrwalone, przez 
tworzenie ich reprezentacji zwanej charakterystyką wyszukiwawczą dokumentu, 
oraz funkcja wyszukiwawcza polegająca na wyrażaniu zapytań informacyjnych 
i umożliwieniu odnalezienia wzbierze wyszukiwawczym tych informacji, które 
spełniają warunki wyrażone w zapytaniu” (Bojar 2002, oprać., s. 104-105). 
Jednak już nie wszyscy traktują tę cechę jako cechę definicyjną tych języków 
(por. Chu 2003, Bertram 2005, en.wikipedia.org).

Natury języków informacyjno-wyszukiwawczych nie da się zdefiniować 
prosto, zwłaszcza że w stosunku do języka naturalnego poszczególne typy 
tych języków są w różnym stopniu zredukowane pod względem funkcjonalno- 
-strukturalnym. Stopień redukcji zależy od aktualnych potrzeb i możliwości 
technologii wyszukiwawczych. Jiw obejmują całe spectrum różnych typów jiw, 
począwszy od jiw o notacji sztucznej, a skończywszy na jiw  o notacji paranatu- 
ralnej. Warto zwrócić uwagę, że jiw  są tworzone wtedy, „gdy trzeba w sposób 
jednoznaczny, precyzyjny i ekonomiczny przekazywać relewantne informacje 
o rzeczywistości o dobrze określonych granicach i relacjach zachodzących 
w niej między określonymi obiektami” (Bojar 2006, s. 7). Nie zapewnia tego 
język naturalny. Nie zapewniają tego również języki sztuczne, gdyż do ich 
interpretacji niezbędny jest język naturalny (ze swoimi zaletami i wadami). Ge
neralnie, w większości jiw konstrukcja poprzedza ich użycie, stąd jeżeli nawet 
wyrażenia języka naturalnego stanowią podstawę jiw, a tworzy się je metodą 
dedukcyjną, to, biorąc pod uwagę sposób ich powstawania, takie jiw  uważa 
się za twory sztuczne. „Taki język jest bowiem rezultatem swoistego rodzaju 
ingerencji projektanta w sferę leksyki, semantyki i składni języka naturalnego 
w celu lepszego przystosowania tych elementów do pełnienia konstytutyw
nych dla tego języka funkcji: metainformacyjnej i wyszukiwawczej” [Babik 2010,
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s. 87], Za tym idzie struktura jiw oparta na umowności denotacji i konotacji wy
rażeń tego języka. Sztucznośćjiw jest więc pochodną sposobu ich budowy i nie 
dotyczy wszystkich jiw zaliczanych do tej klasy, na przykład języka swobodnych 
słów kluczowych, który to język został przeze mnie uznany za język naturalny. 
Sztuczność języka jest konsekwencją zastosowanej metody tworzenia danego 
języka, a nie charakteru jego słownictwa. Zatem sztucznymi są te jiw, których 
struktura, a przede wszystkim system leksykalny, zostały wcześniej zaprojekto
wane, co sprowadza się do użycia innej metody niż metoda indukcyjna. O tym, 
czy język informacyjno-wyszukiwawczy jest sztuczny, czy naturalny, przesądza 
metoda jego budowy. W przypadku użycia metody indukcyjnej mamy do czy
nienia z językiem naturalnym, zaś w przypadku innej metody niż indukcyjna -  
z językiem sztucznym. W tym wypadku zarówno system leksykalny, jak i relacje 
mogą nawet znacznie odbiegać od odpowiadających im w języku naturalnym. 
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden rodzaj sztuczności występujący w tych 
językach. Otóż języki informacyjno-wyszukiwawcze oparte na indeksowaniu 
współrzędnym -  w porównaniu z językiem naturalnym - mają sztuczną skład
nię, gdyż bazuje ona na obcej językowi naturalnemu konkatenacji, stanowiącej 
metodę budowy tekstów tego języka poprzez dołączanie w dowolnej kolejności 
jednostek leksykalnych.

Odpowiedź na zadane w artykule pytanie o naturę języków informacyjno- 
-wyszukiwawczych sprowadza się w istocie do następujących konkluzji: jed
nostki leksykalne języków informacyjno-wyszukiwawczych są raz jednostka
mi leksykalnymi języka naturalnego w jego funkcji metainformacyjnej, tak jak 
w systemie WWW, innym razem są jednostkami leksykalnymi języka sztuczne
go. W obu wypadkach są jednak genetycznie związane z językiem naturalnym.

Język informacyjno-wyszukiwawczy jako sieć znaków

Dokładna analiza i porównanie istniejących definicji języka informacyjno- 
-wyszukiwawczego pozwala zauważyć, że w znaczeniu tego terminu następuje 
stopniowe przesuwanie się akcentu ze sztuczności w kierunku ich „naturalno
ści” , to jest grupy języków wykorzystujących w różnym stopniu i w różny spo
sób język naturalny, a zwłaszcza jego słownictwo. Następuje też rezygnacja 
z operowania zróżnicowanym statusem jednostek leksykalnych. Języki infor
macyjno-wyszukiwawcze są uważane za języki służące do realizacji funkcji 
wyszukiwawczej, związanej z organizacją informacji i wiedzy, co powoduje 
zmianę rodzaju denotacji i może wywołać zmianę zakresów poszczególnych 
jednostek leksykalnych przejętych z języka naturalnego związaną z ich doku
mentacyjną interpretacją.

Współczesny poziom rozwoju technologii komputerowych stwarza moż
liwość sieciowej prezentacji jiw. Pozwala na wyrafinowane przedstawianie 
zależności leksykalnych, stąd coraz bardziej dostrzega się potrzebę zmiany 
paradygmatyki języków informacyjno-wyszukiwawczych na paradygmatykę 
sieciową. Organizacja sieciowa leksyki, to taka struktura leksykalna, w której 
dominują powiązania poziome, a nie, jak dotychczas pionowe. W praktyce 
pomiędzy elementami takiej struktury może być duże zróżnicowanie powiązań:
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od luźnych relacji kojarzeniowych, po związki o charakterze hybrydowym aż po 
zależności hierarchiczne. Dążenie do obniżenia znaczenia hierarchii powoduje 
wzmocnienie relacji poziomych. Dzięki osłabieniu relacji hierarchicznych wzra
sta poziom elastyczności i adaptacyjności sieci. Powiązania między elemen
tami składowymi sieci umożliwiają wielostronność i wzajemność przekazu, co 
stanowi podstawę istnienia sieci [Piekarczyk, Zieniewicz 2010]. Tendencja do 
znacznego osłabienia zależności hierarchicznych i ich stopniowej eliminacji nie 
oznacza negacji i zupełnego usunięcia relacji hierarchicznych. W sieci istnie
je pełna autonomia jej elementów, chociaż lokalnie może być zróżnicowana. 
Struktura sieciowa charakteryzuje się też ciągłą zmiennością, przejawiającą 
się w tymczasowości, co zapewnia jej dynamikę. Sprzyja to kompletności 
sieci i dzięki minimum specyfikacji relacji między jej elementami -  zdol
ności do samoorganizacji. Różnorodność relacji między poszczególnymi ele
mentami i ich natura umożliwiają wzajemną komplementarność i elastyczność 
działania.

W istocie znaczenie poszczególnych jednostek leksykalnych określa wiązka 
różnych relacji kojarzeniowych, w jakie wchodzą jednostki leksykalne w danym 
jiw. Relacje te generują leksykalną strukturę sieciową. Pójście w kierunku sieci 
powoduje w większym stopniu uwzględnianie konotacji, a nie tylko denotacji 
jednostek leksykalnych. Sieć zatem stanowi w językach informacyjno-wyszu- 
kiwawczych nie zaprzeczenie, lecz rozszerzenie podejścia systemowego.

Abstrakcyjny model sieci leksykalnej składa się z jednostek leksykalnych, 
które mogą być połączone z każdą inną. Dzięki temu sieć jest rozszerzalna. 
„Model sieciowy przewiduje możliwość zdefiniowania każdego pojęcia (repre
zentowanego przez odpowiadający mu termin) dzięki jego wzajemnym powią
zaniom z uniwersum wszystkich innych pojęć, które je interpretują, i z których 
każde jest gotowe stać się pojęciem interpretowanym przez wszystkie inne” 
(Eco 2009, s. 52).

Zarysowane tu nowe podejście do języków informacyjno-wyszukiwawczych 
jest użyteczne na przykład przy omawianiu języków stosowanych w systemach 
hipertekstowych, a w zasadzie we wszystkich obecnie funkcjonujących zauto
matyzowanych systemach wyszukiwania informacji, gdyż wszystkie wykorzy
stują hipertekstowość. Nowoczesne systemy informacyjno-wyszukiwawcze 
są systemami umożliwiającymi wyszukiwanie informacji nie tylko w zbiorze 
informacji dokumentacyjnych, lecz także w zbiorze tekstów, do których odsyłają 
metainformacje systemu dokumentacyjnego. W tego typu systemach jednostki 
leksykalne (przede wszystkim słowa kluczowe, ale nie tylko) często pełnią funk
cję łączy hipertekstowych elementów treści dokumentów lub jego fragmentów. 
W istocie służą do etykietowania poszczególnych elementów treści dokumentu 
lub dokumentów i/lub potrzeby informacyjnej. Dowolność myślenia człowieka 
sprawia, że nie zawsze dana jednostka leksykalna jako etykieta dokumentu 
oznacza to samo, co indeksator/użytkownik kojarzy z daną nazwą. Jednostki 
te stają się bardziej zrozumiałe dzięki otaczającemu je kontekstowi.

„W informacji na naszych oczach dokonuje się rewolucja: skokowe przej
ście od coraz bardziej wyspecjalizowanych systemów informacyjnych do uni
wersalnego systemu informacyjnego, jakim jest Internet, a od coraz bardziej 
„wymyślnych” i rozbudowanych języków informacyjno-wszukiwawczych powrót

30



do używania języka naturalnego w funkcji metainformacyjnej, czego przejawem 
jest używanie w wyszukiwarkach słów kluczowych” [Bojar 2009, s. 22].

Propozycja rozszerzenia definicji języka informacyjno-wyszukiwawczego

Zakres używania terminu język informacyjno-wyszukiwawczy uległ znacz
nemu poszerzeniu, przede wszystkim ze względu na potrzeby sieciowego śro
dowiska informacyjnego. Obecnie do języków informacyjno-wyszukiwawczych 
włącza się języki opisu bibliograficznego, języki metadanych, ontologie, ba, 
lokuje się je w ramach szerszej teorii, a mianowicie organizacji wiedzy [Sosiń- 
ska-Kalata 2001]. Język informacyjno-wyszukiwawczy staje się lingwistycznym 
narzędziem organizacji wiedzy i instrumentem tworzenia punktów dostępu 
do zasobów informacji i wiedzy. To nowa perspektywa języków informacyjno- 
-wyszukiwawczych.

Internet, jako nowe sieciowe środowisko informacyjne XXI w., spowodował 
radykalną zmianę w dziedzinie wyszukiwania informacji. Dziedzina ta, będąca 
dotychczas domeną specjalistów, stała się dostępna dla wszystkich, wraz ze 
wszystkimi tego konsekwencjami. Nowe technologie informatyczne i informa
cyjne oferują nowe możliwości technologiczne coraz szerszego wykorzystania 
w procesach wyszukiwawczych języka naturalnego. Znaczny udział w tym mają 
sami użytkownicy, którzy mogą już sami indeksować (por. folksonomie). W tej 
sytuacji trzeba uznać za niezbędne przyjęcie rozszerzonej definicji jiw. Wyszuki
wanie w Internecie jest przede wszystkim, ale nie tylko, wyszukiwaniem w języku 
naturalnym [Babik 2010]. Są to słowa kluczowe, a właściwie wyrażenia języka 
naturalnego w ich funkcji metainformacyjnej. Słowa kluczowe są formą wyko
rzystania języka naturalnego w systemach informacyjno-wyszukiwawczych. 
Rozszerzona definicja języka informacyjno-wyszukiwawczego powinna objąć 
również te języki, stąd niezbędna jest rezygnacja ze sztuczności jako cechy 
konstytutywnej tych języków. Pozwoli to na włączenie do zakresu terminu ję 
zyk informacyjno-wyszukiwawczy również języka naturalnego w jego funkcji 
metainformacyjnej oraz funkcji wyszukiwawczej realizowanych w systemach 
wyszukiwania informacji.

W najnowszej literaturze przedmiotu sztuczność języków informacyjno-wy
szukiwawczych występuje w dwóch wersjach. „Mocniejsza” z nich, opisana na 
początku artykułu, wiąże się z przypisywaniem wszystkim tym językom sztucz
ności jako cechy konstytutywnej i konsekwentnym traktowaniem wszystkich 
języków informacyjno-wyszukiwawczych jako języków sztucznych. „Słabsza” 
wersja analizowanej cechy tych języków polega na tym, że nie traktuje się jej 
jako cechy konstytutywnej (i koniecznej), a więc wymaganej u wszystkich jiw, 
a jedynie dopuszczalnej, to jest występującej w części jiw (chociaż w większości 
istniejących jiw), stąd pomija się ją  w definicjach. Proponowana przeze mnie 
modyfikacja definicji jiw, zawartej w „Słowniku encyklopedycznym informacji, 
języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych” opiera się na słabszej 
wersji sztuczności. Oto ona: Język informacyjno-wyszukiwawczy to „język, 
którego wyspecjalizowaną funkcją jest funkcja metainformacyjna polega
jąca na odwzorowywaniu cech informacji i/lub cech nośników informacji,
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na których są one utrwalone, przez tworzenie ich reprezentacji zwanej 
charakterystyką wyszukiwawczą dokumentu, oraz funkcja wyszukiwawcza 
polegająca na wyrażaniu zapytań informacyjnych i umożliwieniu odnale
zienia w zbiorze wyszukiwawczym tych informacji, które spełniają warunki 
wyrażone w zapytaniu”.

Cechą konstytutywną (konieczną) jiw jest jego przeznaczenie, określane 
przez jego potencjalne funkcje w siw, a więc funkcję metainformacyjną i funkcję 
wyszukiwawczą, określające jego tożsamość, a nie sztuczność, definiowaną 
jako sposób tworzenia jiw.

Biorąc także pod uwagę już istniejącą praktykę, proponuję poszerzenie 
zakresu terminu język informacyjno-wyszukiwawczyiak, aby objąć nim również 
język naturalny. Wymaga to rezygnacji ze sztuczności jako cechy dystynktywnej 
tych języków, wymienianej w funkcjonujących do tej poryw polskim i zagranicz
nym piśmiennictwie z tego zakresu definicjach jiw. Takie rozumienie pozwoli 
objąć także słowa kluczowe wfolksonomiach, standardach metadanych oraz 
ontologiach.

Dotychczasowe podejście w teorii jiw jest zorientowane przede wszyst
kim na system, co ogranicza rozważania nad jiw do elementów strukturalnych 
i redukuje badania nad otoczeniem systemu, które w Internecie stanowi sieć. 
Przyjęcie podejścia sieciowego jako pewnego rodzaju „filozofii” tych języków 
znacznie poszerzy możliwości ich eksploracji. Pozwoli dostrzec powiązania jiw 
z procesami mentalnymi oraz dynamiką wyszukiwania informacji determino
waną między innymi przez specyfikę potrzeb informacyjnych użytkowników.

Propozycja modyfikacji definicji jiw  opiera się na rezygnacji z cechy sztucz
ności tych języków, co umożliwi dokonanie nowej typologii tych języków. Wpraw
dzie większość istniejących jiw to języki sztuczne, ale zakres nowej definicji 
pozwoli objąć język naturalny i jego pochodne, jak języki swobodnych słów 
kluczowych. Niezależnie od tego, czy w wyszukiwaniu informacji mamy do 
czynienia z językiem naturalnym, czy sztucznym, to język naturalny i tak się 
zawsze pojawia; w przypadku języków paranaturalnych bezpośrednio, zaś 
w przypadku języków sztucznych pośrednio, na przykład w UKD w formie 
odpowiedników słownych symboli.

Zmiana treści i zakresu terminów nie jest czymś nowym i wyjątkowym. 
Zmiana treści terminu język informacyJno-wyszukiwawczy'\est pożądana, gdyż 
nie tylko umożliwi włączenie w zakres tego terminu nowych typów jiw, lecz także 
pozwoli na dalsze istnienie języków informacyjno-wyszukiwawczych i uchroni je 
przed metodologicznym samounicestwieniem. Rozszerzenie obecnej definicji 
jiw wiąże się z rozszerzeniem istniejącego paradygmatu na sieć [Muraszkie- 
wicz 2005]. Zresztą najnowsze definicje jiw pomijają sztuczność jako cechę 
dystynktywną tych języków [np. Hj0rland 2005], Powodem jest fakt, że funkcję 
pełnioną dotychczas w systemach informacyjnych przez języki informacyjno- 
-wyszukiwawcze przejmuje stopniowo język naturalny, zresztą funkcje meta- 
informacyjna i wyszukiwawcza są również funkcjami języka naturalnego, gdyż 
człowiek zawsze udzielał nie tylko informacji, ale i informacji o informacjach, 
czyli metainformacji oraz wyszukiwał informacje w tym języku.

Wobec ciągle zwiększających się możliwości wykorzystania języka natu
ralnego w systemach wyszukiwania informacji można przypuszczać, że jiw
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projektowane metodą dedukcyjną, z czym wiąże się ich sztuczność jako cecha 
konstytutywna, zmierzają do końca, dlatego rację ma Bożenna Bojar, która 
uważa, że to już koniec języków informacyjno-wyszukiwawczych w dotychcza
sowym rozumieniu [Bojar 2009],

Podsumowanie

Celem moich rozważań było zwrócenie uwagi na potrzebę zmiany, a wła
ściwie niewielkiej, ale istotnej modyfikacji przyjętej do tej pory definicji języka 
informacyjno-wyszukiwawczego. Propozycja nowej definicji objęłaby również 
wykorzystanie języka naturalnego w postaci swobodnych słów kluczowych uży
wanych w Internecie, a jednocześnie określiłaby granice języka informacyjno- 
-wyszukiwawczego w stosunku do innych języków, w tym języków sztucznych.

Języki informacyjno-wyszukiwawcze (języki wyszukiwania informacji) mają 
niejednorodną naturę. Ich niejednorodność wyraża skala; języki sztuczne, 
w których konstrukcja poprzedza użycie, oraz języki naturalne. Współczesne 
języki informacyjno-wyszukiwawcze nie dążąjuż do ideału czystości formalnej, 
to jest do ich wersji klasycznych. Istnieje tendencja wzajemnego przybliżania 
się struktur różnych typów jiw, zwana hybrydyzacją [Babik 2010]. Naturalną 
staje się sieciowa organizacja języka, modelowana na języku naturalnym. Ma 
to poważne, wręcz fundamentalne konsekwencje dla definicji języka informa- 
cyj no-wyszu kiwawczego.

Nawiązując do wspomnianej na początku artykułu tezy Bożenny Bojar 
o końcu informacji naukowej i języków informacyjno-wyszukiwawczych, de
klaruję, że w pełni opowiadam się za nią. Tradycyjne sposoby uprawiania tej 
dyscypliny i tradycyjne języki informacyjno-wyszukiwawcze aby przetrwać, mu
szą się zmienić. Propozycję zmian dla języków informacyjno-wyszukiwawczych 
starałem się przedstawić i uzasadnić w sposób przekonujący. Twierdzę też, za 
Bożenną Bojar, że to już koniec informacji naukowej i języków informacyjno-wy
szukiwawczych w tradycyjnej formie, ale jest to też początek nowej ery, nauki 
o informacji i szeroko zdefiniowanych językach informacyjno-wyszukiwawczych, 
w tym językach słów kluczowych [Babik 2010].

W epoce cyfrowej „normą” w reprezentacji i wyszukiwaniu informacji staje się 
język naturalny i tylko „podpięcie się” pod tę „normę”, w tym pod zaproponowane 
przeze mnie rozszerzenie definicji, może „uratować” języki informacyjno-wy
szukiwawcze przed ich końcem. Tu nowy „paradygmat” nie zastępuje dotych
czasowego, lecz „rozpycha się”, wchłaniając stary, dostarczając jednocześnie 
nowej perspektywy badawczej. Jest to niewątpliwie rodzaj swoistego rodzaju 
redukcjonizmu i zmiękczenia dotychczas rygorystycznego podejścia w tym 
względzie w teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych. Moją propozycję 
należy traktować wyłącznie jako głos w dyskusji nad przyszłością języków 
informacyjno-wyszukiwawczych.
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Summa t7

The article diagnoses changes in the theory of information-retrieval lan
guages (or: indexing languages), resulted from a dynamie development of 
Internet and knowledge organization (as a research field within Information 
science). Regarding continuous inerease of natural language’s share in In
formation retrieval, this diagnosis justifies a guestion concerning futurę of in- 
formation-retrieval languages (IRL). Answering this, the author underlines the 
need of a new IRL definition, considering aiso the role of natural language in 
Information retrieval processes. After analysis of selected Polish and foreign 
IRL definitions, the author presents his own proposal.
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