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Eugeniusz Ścibor urodził się 9.11.1929 r. w Kolnie. W latach 1949-1954 
studiował romanistykę i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. 
Dyplom magisterski uzyskał w 1954 r. Gdy odbywał praktykę w Bibliotece 
Narodowej, zainteresował się problematyką klasyfikacji i katalogu rzeczowe
go. W 1961 r. pod kierunkiem doc. dr Krystyny Remerowej, która w zasadni
czy sposób wpłynęła na wykrystalizowanie się Jego zainteresowań naukowych 
i na Jego drogę zawodową, rozpoczął zbieranie materiałów do pracy doktor
skiej pt. „Systemy klasyfikacji dokumentów na tle rozwoju piśmiennictwa 
i jego wykorzystania”. Z inspiracji K. Remerowej problematykę tę obrał wów
czas za swą specjalność zawodową i pozostał jej wierny do końca, stając się 
wybitnym i cenionym nie tylko w Polsce, ale i za granicą, specjalistą w zakre
sie języków informacyjno-wyszukiwawczych. Pracę doktorską obronił w 1973 r.; 
promotorem była właśnie prof. K. Remerowa. W 9 lat później opublikował 
rozprawę habilitacyjną pt. Typologia strukturalna ję zyk ó w  informacyjnych 
(Warszawa 1982). W dniu 29.11.1983 r. złożył na Wydziale Neofilologii Uni
wersytetu Warszawskiego kolokwium habilitacyjne. Przez prawie 40 lat pra
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cował w Centralnym Instytucie Informacji Naukowej, Technicznej i Ekono
micznej, a następnie w Instytucie INTE i większość Jego prac ukazała się 
w wydawnictwach ciągłych publikowanych przez te instytuty. Od 1992 r. był 
profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie (obec
nie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). W 2000 r. otrzymał tytuł profesora. 
Jest zaliczany do tzw. warszawskiej szkoły języków informacyjno-wyszukiwaw- 
czych. Oprócz teorii jiw w swoich pracach E. Scibor poświęcił najwięcej uwagi 
językom klasyfikacyjnym, w tym Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, Pol
skiej Klasyfikacji Tematycznej, klasyfikacjom fasetowym oraz językom deskryp- 
torowym.

W początkowych latach swojej pracy naukowej E. Scibor opublikował wiele 
prac na temat klasyfikacji dokumentów, m.in.: System atyzacja dokumentów. 
Zestawienie bibliograficzne z zakresu teorii klasyfikacji (1966), czy P rzegląd  
wybranych ję zyk ó w  informacyjnych (w  tym  system ów  klasy fikacji) (1969). Na 
szczególną uwagę zasługuje jednak adaptacja Jego rozprawy doktorskiej pt. 
Rozwój system ów  klasyfikacji na tle rozwoju piśm iennictwa i działalności bi- 
blioteczno-dokum entacyjnej (1975). Publikacja ta stanowi w Polsce pierwszą 
próbę ujęcia rozwoju języków informacyjnych, w tym systemów klasyfikacji bi- 
blioteczno-bibliograficznych, w zależności od kształtowania się otoczenia tych 
języków na tle różnorodnych czynników warunkujących ich rozwój. Eugeniusz 
Scibor podjął udaną próbę wykrycia prawidłowości rozwoju języków informa
cyjnych oraz przyczyn ich powstawania. Praca ta stanowiła i nadal stanowi 
wartościowy materiał informacyjny dla pracowników sieci placówek informacji 
naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz bibliotekarzy (zwłaszcza zatrudnio
nych w bibliotekach naukowych), archiwistów, redaktorów wydawnictw infor
macyjnych, informatyków zajmujących się przetwarzaniem informacji teksto
wej oraz wykładowców informacji naukowej.

Już we wczesnych latach swojej pracy naukowej zajmował się Uniwersalną 
Klasyfikacją Dziesiętną. O zainteresowaniu UKD świadczą jego liczne artyku
ły oraz większe opracowania wychodzące w serii Prace. Studia. Przyczynki 
wydawanej przez Instytut INTE. W 1968 r. został opublikowany w Aktual
nych Problemach Informacji i Dokum entacji artykuł pt. Próby zbliżenia UKD  
do klasyfikacji fasetowych. Jedną z ostatnich publikacji na ten temat jest arty
kuł z 1995 r. pt. Rewizja UKD w  dziedzin ie języków , językozn aw stw a  i lite 
ratury pięknej. Ważną inicjatywą E. Scibora dotyczącą UKD było opracowy
wanie pod jego kierunkiem tablic oraz indeksów przedmiotowych. W latach 
70. i 80. XX  w. w Zakładzie Teorii Języków Informacyjnych IINTE pod Jego 
kierunkiem wydano tablice oraz 4 indeksy przedmiotowe do UKD FID 502, 
następnie tablice pomocnicze do UKD FID 607 oraz do UKD FID 616 tablice 
i indeks. Ostatnie opracowanie tablic UKD to tablica I c z 1996 r.

Jednym z najważniejszych osiągnięć E. Scibora było opracowanie w 1. 1976- 
1981 w ramach Instytutu INTE Polskiej Klasyfikacji Tematycznej. PKT jest 
uniwersalną, niegłęboką klasyfikacją, w zasadzie o 2 stopniach podziału; trze
ci stopień wyodrębniono tylko w ramach 5 działów PKT (klas pierwszego stop
nia). W założeniu PKT jest językiem informacyjnym o zasięgu krajowym (ogól
nopolskim). Jej zakres tematyczny obejmuje dziedziny zainteresowań wszyst
kich placówek informacyjnych działających w Polsce. Ze względu na swój cha
rakter, tj. strukturę, głębokość, przewidywane zastosowania, PKT wykazuje 
duże podobieństwo do niegłębokich klasyfikacji stosowanych w systemach in
formacyjnych o zasięgu międzynarodowym, a w szczególności do Rubrykatora 
Międzynarodowego Systemu Informacji Naukowej i Technicznej (MSINT) oraz
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do Broad System of Ordering (BSO), opracowanego w ramach współpracy FID 
i UNESCO dla międzynarodowego systemu UNISIST. W 1979 r. pod kierun
kiem E. Scibora opracowano indeks przedmiotowy do wersji eksploatacyjnej 
PKT oraz tablice przejścia z PKT na Rubrykator MSINT i z Rubrykatora na 
PKT. W tym samym roku rozpoczęto prace nad zastosowaniem PKT w syste
mie informacji NOT o wydawnictwach tej organizacji, w systemie informacyj
nym o pracach naukowo-badawczych SYNABA. W 1981 r. została przygoto
wana druga wersja eksploatacyjna PKT, do której E. Scibor opracował tablice 
przejścia. W 1996 r. Zespół Zakładu Języków Informacyjnych IINTE opraco
wał pod Jego kierunkiem IV wersję PKT.

Profesor zajmował się również klasyfikacją fasetową, której twórcą był le
gendarny Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972). Jedną z pierwszych 
prac E. Scibora na ten temat był opublikowany w 1966 r. w czasopiśmie Aktu
alne Problem y Informacji i Dokumentacji artykuł pt. Próba zastosowania kla
syfikacji fasetowej w  informacji paten tow ej w Zakładzie Pelfer. Obszerną pu
blikację na temat klasyfikacji fasetowej E. Scibor przygotował z Hanną Popo- 
wską w 1973 r. Była to Analiza m ożliwości zastosowania wybranych sy s te 
m ów klasy fikacji fasetowych w  krajowym zautom atyzowanym  system ie infor
macji. W pracy tej została przedstawiona ogólna charakterystyka klasyfikacji 
fasetowych oraz możliwości jej zastosowania w ówczesnych zmechanizowanych 
i zautomatyzowanych systemach informacyjnych.

Języków deskryptorowych dotyczyły m.in. prace: Tezaurusy a klasyfikacja 
(1969), Biblioteczno—bibliograficzne system y porządkowania dokumentów  
(1976), Zasady integracji tezaurusów (przegląd aktualnych tendencji oraz 
implikacje dla SINTO) (1984) oraz M etody integracji tezaurusów  (1985). 
W pracy M etodyka budowy tezaurusów  (1995) Profesor wraz z Joanną Toma- 
sik-Beck przedstawił charakterystykę tezaurusa jedno- i wielojęzycznego, or
ganizację jego opracowania (w tym zasady eksploatacji próbnej zbudowanego 
już tezaurusa) oraz zasady jego utrzymania i aktualizacji.

W zakresie teoretycznych podstaw języków informacyjnych duże znaczenie 
ma stworzona przez E. Scibora typologia tych języków. Przedstawił ją we wspo
mnianej już rozprawie habilitacyjnej, gdzie scharakteryzował języki informa
cyjne jako rodzaj języków sztucznych. Dokonał też krytycznej analizy opraco
wanych typologii języków informacyjnych. Żadnej z badanych typologii nie uznał 
za zadowalającą i dlatego przedstawił własną autorską propozycję typologii 
strukturalnej zbudowanej na podstawie cech związanych z poszczególnymi ele
mentami struktury języków informacyjnych, tj. z rodzajem słownictwa tych ję
zyków, prezentacją słownictwa, gramatyką oraz sposobem przejścia z języka 
naturalnego na język informacyjny. Przeprowadził redukcję typów odpowiada
jących cechom związanym z poszczególnymi elementami struktury języka in
formacyjnego i ostatecznie uzyskał typologię obejmującą 174 typy języków.

Eugeniusz Scibor uważał za bardzo ważną sprawę kompatybilność języków 
informacyjnych. Dał temu wyraz m.in. w rozprawie pt. M etody wiązania róż
nych ję zyk ó w  informacyjnych (ze szczególnym  uwzględnieniem UKD i ję z y 
ków  deskryptorowych) (1974). W pracy tej dokonał analizy dostępnych tablic 
przejścia z jednego systemu klasyfikacji na inny i omówił prace związane 
z opracowaniem tablic przejścia z UKD na ważniejsze języki deskryptorowe. 
Przeprowadził analizę wybranych języków informacyjnych będących połącze
niem systemu klasyfikacji i języka deskryptorowego. Szerzej omówił zagadnie
nie przekształcenia UKD w taki sposób, aby spełniała ona wymagania stawia
ne tezaurusom. Zasygnalizował również przypadki łącznego stosowania 2 języ
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ków informacyjnych (np. UKD i języka słów kluczowych) w wyszukiwaniu in
formacji. Sformułował wnioski dla krajowego systemu inte w sprawie celowo
ści i zakresu wiązania rożnych języków informacyjnych. Tej samej problematy
ki dotyczy publikacja Język i informacyjne dla krajowego zautom atyzowanego  
system u inte w  św ietle niektórych prac studialnych  (1974).

W 1998 r. E. Scibor opublikował książkę Wybrane zagadnienia ję zyk ó w  
informacyjnych , zawierającą wyniki badań nad podstawami teoretycznymi ję
zyków informacyjnych prowadzonych w ramach warszawskiej szkoły języków 
informacyjno-wyszukiwawczych.

Eugeniusz Scibor napisał wiele podręczników, skryptów i poradników po
mocnych w nauczaniu przedmiotu „języki informacyjne”. Na szczególną uwa
gę zasługują skrypty opracowane wspólnie z Lucyną Anną Bielicką: Wprowa
dzenie do teorii ję zyk ó w  informacyjnych (1981) i Język i informacyjne. R odza
je  i zastosowanie w  działalności informacyjnej (1982). W 1994 r. ukazała się 
Klasyfikacja piśm iennictwa. Przewodnik m etodyczn y. Najnowszym opraco
waniem dydaktycznym E. Scibora jest podręcznik dla studentów informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa pt. Klasyfikacja piśm iennictwa  (Olsztyn 1996). 
W pracy tej omówiono podstawy teorii klasyfikacji, podstawy teoretyczne języ
ków informacyjnych, zarys historii klasyfikacji piśmiennictwa oraz podstawy 
klasyfikowania według UKD.

Eugeniusz Scibor publikował również w zagranicznych czasopismach, gdzie 
m.in. w International Classification ukazał się w 1987 r. Jego artykuł na te
mat klasyfikacji i języków informacyjnych. Był cenionym recenzentem więk
szości rozpraw doktorskich i habilitacyjnych z zakresu języków informacyjno- 
wyszukiwawczych, częstym opiniodawcą książek przeznaczonych do druku. 
Brał udział w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach, 
posiedzeniach i naradach dotyczących języków informacyjnych.

W artykule Trzydzieści p ięć  la t ewolucji — ję zy k i informacyjne w latach 
1953-1988  (1989) E. Scibor przedstawił próbę syntetycznego ujęcia ewolucji 
dziedziny „języki informacyjne”. Był to zarazem okres 35 lat Jego aktywności 
zawodowej, głównie związanej z językami informacyjnymi. Prace nad artyku
łem dopełniającym wspomniany okres w związku z zbliżającym się jubileuszem 
50-lecia pracy naukowej przerwała nieoczekiwana śmierć 17.05.2003 r.

Profesor Scibor wniósł niekwestionowany w kraju i za granicą wkład teore
tyczny i dydaktyczny w rozwój informacji naukowej a przede wszystkim syste
mów i języków informacyjnych. Polskie bibliotekarstwo i informacja naukowa 
straciła w osobie prof, dra hab. Eugeniusza Scibora swego zasłużonego nesto
ra.

Informacje o Nim ukazały się już w Zagadnieniach Informacji Naukowej 
(2003 nr 2 s. 125-129) oraz w Praktyce i Teorii Informacji Naukowej i Tech
nicznej (2003 nr 4 s. 53-54). Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, któ
rego Profesor był członkiem, zamierza opublikować księgę pamiątkową ku czci 
Profesora.

Wiesław Babik

Praca wpłynęła do redakcji 4 sierpnia 2004 r.




