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Abstrakt: Zasygnalizowano dylematy nauczyciela informacji naukowej ze względu na sta
wiane przez niego pytania: jaki jest spodziewany model absolwenta studiów BilN np. w UJ? 
Zastanawiano się nad tym, co przeszkadza, a co pomaga w wypełnieniu celu kształcenia? 
jakie powinno być przygotowanie pracownika informacji naukowej? Czy zmiany ekono
miczne i restrukturyzacja przemysłu rozszerzyły rynek informacji, czy raczej go skurczyły? 
Czy absolwenci studiów BilN umieją poruszać się nie tylko po ścieżkach informacyjnych, 
ale i po infostradach? Czy programy studiów BilN przygotowują pracownika informacji 
naukowej, czy raczej bibliotekarza? Jak sami studenci BilN oceniają swoje przygotowa
nie po skończeniu studiów (sondażowe badanie studentów UJ)? Zwrócono uwagę na 
brak adekwatnej do zawartości programu BilN nazwy, która obecnie brzmi informacja 
naukowo-techniczna oraz nieostrej nazwy zawodu - dokumentalista czy pracownik infor
macji. 

Abstract: This article is mainly focused on the dilemmas of an information science teacher 
connected with the expected model of a LIS graduate at the Jagiellonian University. Also 
a few other questions are considered: What helps, and what makes the goals of teaching im
possible to achieve? What kind of education should an information specialist receive? Have 
the economic changes and industry restructuring in Poland made the information market 
expanded or shrunk? Can LIS graduates use information paths as well as information 
highways? What kind of specialist is, in fact, educated by LIS curricula - a librarian or an 
information professional? What are the graduates’ opinions on their education (a survey). 
It is also stressed that the name „scientific and technical information” isn’t adequate to 
LIS curricula and the name of the profession is unclear (documentalist or information 
specialist). 
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ŚCIEŻKI

Informacja naukowa stanowi wciąż wdzięczny temat do rozważań. Z jed
nej strony wszystko, co wiąże się z jej rolą w społeczeństwie czy znaczeniem 
dla rozwoju nauki, wydaje się nie budzić wątpliwości, a z drugiej strony zmie
niająca się rzeczywistość powoduje, że pojawiają się nowe pytania, na które 
poszukujemy odpowiedzi. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na 
niektóre wątpliwości, jakie powstają, gdy mówimy o informacji naukowej jako 
przedmiocie nauczania na kierunku studiów bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowo-techniczna oraz gdy zastanawiamy się „kogo” za pomocą naszych pro
gramów chcemy wykształcić? 

Nasuwające się refleksje na temat, czego nauczamy w przedmiocie „informa
cja naukowa” i jakie rezultaty chcemy osiągnąć, mają niewątpliwie swoje źródło 
w nadawaniu tak istotnego znaczenia nadchodzącej Erze Informacji. Każdy na
uczyciel czuje się zwykle odpowiedzialny za to, czy treści zawarte w wykładach 
i ćwiczeniach są na tyle aktualne, aby służyły pracownikom informacji przynaj
mniej kilka następnych lat po podjęciu pracy. Interesuje go również odpowiedź 
na pytanie, do czego naprawdę absolwent będzie przygotowany? 

Wyrazem niepokojów nauczycieli w tym zakresie są m. in. tematy organi
zowanych ostatnio międzynarodowych spotkań, gdzie dyskutuje się problemy 
przygotowania pracowników informacji naukowej [m. in. Information 1999; In
formation Specialists 1999]. 

Nauczycielprzedmiotu „informacja naukowa” niemoże też zaniedbać ciągłego 
dokształcania się, gdyż zmiany, nie tylko technologiczne, wymuszają stałą pracę 
nad sobą. Dotyczy to naturalnie nie tylko nauczycieli informacji naukowej, w przy
padku jednak tych ostatnich transformacje zarówno w otoczeniu informacji, jak 
i w samej informacji zachodzą z niezwykłą wprost szybkością. 

Bez względu na to czy przedmiot „informacja naukowa” wykładany na 
uniwersytetach, czy wyższych szkołach pedagogicznych w Polsce (nazwanych 
ostatnio akademiami) występuje pod tą nazwą, czy też w połączeniu z „bi
bliotekoznawstwem”, to w jego zakres wchodzi zarówno teoria, jak i prakty
ka. To stwierdzenie z powodu swej oczywistości nie miałoby większego sensu, 
gdyby nie to, że zadanie stojące przed każdym nauczycielem jest dość trud
ne do spełnienia m. in. dlatego, że uściśleń wymaga szereg nazw i terminów 
związanych z informacją naukową. Joanna Tomasik-Beck zwracając uwagę na 
stały rozwój terminologii informacyjnej, przytoczyła szereg nowych terminów 
i zmian w ich znaczeniu [Tomasik-Beck 1999], ale mimo to nie udało się do 
tej pory zmienić niektórych nieadekwatnych już i często mylących nazw funk
cjonujących w oficjalnym obiegu. Uwaga ta dotyczy m. in. np. nazwy kierun
ku studiów bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, jak i bra
ku odpowiedniej nazwy dla zawodu, do podjęcia którego studia takie przede 
wszystkim uprawniają. Czy przygotowuje się na tym kierunku studiów doku
mentalistę, bibliotekarza, czy pracownika informacji? Wiele jeszcze innych ter
minów związanych z informacją naukową czeka na bliższe sprecyzowanie, gdyż 
znaczenie jednych albo się już zdewaluowało, albo odeszły w zapomnienie, 
rozumiane są inaczej niż pierwotnie, a często też nie mają dobrych odpowie
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dników w języku polskim (np. information science, scientific information, infor- 
matics, informatika). Zwraca także na to uwagę wcześniej wspomniana autorka. 
Niełatwo jest również zinterpretować zawartość problematyki informacji nauko
wej w tych programach, w których nastąpiła integracja dziedzin - bibliotekoznaw
stwa i informacji naukowej, jak to ma miejsce w uniwersytetach Warszawskim 
i Jagiellońskim, ponieważ z założenia wynika, że treści dotyczące obu dyscyplin 
są tam połączone zgodnie z nazwą kierunku studiów [Pindlowa 1999]. 

Transformacja polityczna i gospodarcza lat dziewięćdziesiątych przyniosła 
zmiany przede wszystkim w sferze praktyki informacji naukowej. Inaczej działają 
obecnie ośrodki informacji po rozpadzie hierarchicznego układu funkcjonującego 
prawie przez czterdzieści pięć lat. Niektóre ośrodki znikają zupełnie z powodu 
restrukturyzacji różnych gałęzi przemysłu, a powstają tymczasem nowe, często 
komercyjne, sprzedające informacje jako towar [Nowacka 1999]. Jest oczywiste, 
że zmiany w praktyce informacji znajdują swoje odbicie zarówno w budowaniu 
teorii informacji naukowej, jak i wykładach uniwersyteckich. 

Szybko rozwijająca się technika wpłynęła również na przewartościowanie do
tychczasowej działalności informacyjnej. W nauczaniu więc można wyłączyć zu
pełnie ważny wcześniej temat dotyczący modelu organizacyjnego (model scentra
lizowany, zdecentralizowany, częściowo scentralizowany) służb informacyjnych 
w kraju, ponieważ uwaga skupia się raczej obecnie na dostarczaniu informa
cji dla instytucji czy poszczególnych użytkowników, którym jest ona potrzebna. 
Nie jest więc istotne organizowanie całego ośrodka informacji, ale ewentual
nie zlecenie nawet jednej osobie zadań wyszukiwania potrzebnej informacji, 
głównie w sieciach rozległych i bazach danych. Informacja naukowa znalazła 
się więc jakby w otaczającej nas przestrzeni. Z pomocą odpowiedniej techniki 
(komputera oraz programu), a także umiejętności poruszania się po sieciach 
rozległych trzeba informację odnaleźć i przygotować serwis informacyjny dla 
pojedynczego użytkownika lub grupy użytkowników pracujących nad tym sa
mym problemem. Ważnym aspektem umiejętności poszukiwania informacji jest 
znajomość języków obcych, szczególnie języka angielskiego. Dostępne bowiem 
w sieci lub na CD-ROM bazy danych są najczęściej w języku angielskim. Ze 
względu na to, że język stanowił i stanowi wciąż barierę w dostępie do informacji, 
a polska literatura naukowa „dostaje się” do międzynarodowych systemów w bar
dzo ograniczonym zakresie, to naturalnie wciąż istotnym problemem pozostaje 
organizowanie własnych serwisów, obejmujących polskie opracowania i przy
gotowywanie do nich streszczeń (analiz) oraz analogicznego serwisu w języku 
angielskim dla zagranicy. Odpowiednie uruchomienie takiego serwisu wymagać 
już może, choć niekoniecznie, zorganizowanej grupy ludzi, która podejmie to 
zadanie. Ośrodki informacji działają często lub próbują działać jako komercyjne, 
sprzedając swoje serwisy, gdyż nie ma instytucji, które chciałyby je utrzymywać. 
Rynek informacyjny w Polsce jest jeszcze wciąż mało rozwinięty, a wydawanie 
pieniędzy na informację wciążjest jeszcze niedoceniane. Przyczyną takiego stanu 
są m. in. trudności w ocenie materialnych efektów płynących z wykorzystania in
formacji, choć pozornie wszyscy rozumieją jej wartość i potrzebę jej posiadania. 
Wykorzystywanie utartych ścieżek, na których do tej pory znajdowano informację 
naukową, teraz często zawodzi, choć niewątpliwie wyszukiwanie informacji w tra- 
dvcvinvch źródłach oraz w tradvcvinv snosób ieszcze nie zanikło. Źródła iednak 
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i zasoby tradycyjne znajdują się najczęściej w bibliotekach i wobec tego one teraz 
głównie są traktowane jako placówki informacyjne, one też przede wszystkim 
kupują czasopisma zagraniczne, do których skierowują nas bazy danych biblio
graficzne lub dokumentacyjne. Pozostały naturalnie na scenie infrastruktury 
informacyjnej w kraju różne silne ośrodki informacji, jak np. Ośrodek Informacji 
Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie, Ośrodek Informacji 
Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie czy Instytut Metali Nieżelaznych 
w Gliwicach, ale ich byt zależy od wsparcia finansowego macierzystej instytucji. 
Inne rozwiązanie to np. gdy Ośrodek Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach 
próbuje zarabiać na swoje utrzymanie. Czy więc praktyka informacyjna stanęła 
na rozdrożu, czy przeniesiona została w stronę bibliotek? 

INFOSTRADY

Wydaje się, że nie. Zmieniła jednak nieco swoje dotychczasowe ścieżki 
i o tym trzeba pamiętać w wykładach dla studentów. Informacja naukowa więcej 
korzysta obecnie z infostrad, o czym świadczy np. powstanie Zintegrowanego 
informacyjno-bibliotecznego systemu METALE NIEŻELAZNE 3, w którym 
połączono funkcje biblioteczne gromadzenia, opracowania, zarządzania infor
macją i publikowania oraz wyszukiwania informacji [Skotnicka, Młodożeniec, 
Gorol 1999], Mniej się już dyskutuje o tworzeniu jakiegoś zintegrowanego 
ogólnopolskiego systemu informacji naukowej dla przemysłu. Warto jednak 
zaznaczyć, że na forum międzynarodowym działa np. International Council for 
Scientific and Technical Information, która wydaje kwartalnik (Quarterly News
letter of the International Council for Scientific and Technical Information). Jest 
to organizacja non-profit, której celem jest rozwój dostępu do informacji nau
kowej i technicznej, a na jej czele stoi od r. 1998 John Regazzi, z Engineering 
Information, USA [ICSTI 1998]. Brak w Polsce organizacji, która pełniłaby rolę 
koordynatora, chociaż co najmniej trzy takie ośrodki próbują skupiać wokół 
siebie służby informacyjne. Są to: Centrum Informacji Naukowej i Przemysłowej 
w Instytucie Ekonomiki Przemysłu Chemicznego, Instytut Informacji Naukowej, 
Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji 
Naukowej przy Komitecie Badań Naukowych. 

Zmiany w technologii i praktyce informacyjnej rzutują także na poszukiwa
nie nowych ujęć teoretycznych. Aby się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć do 
Internetu [Stonier; Haefner, Flückiger 1995; i in.], a także do literatury publi
kowanej w tradycyjnej postaci. Warto w tym miejscu skierować np. do rozważań 
Michaela K. Bucklanda na temat, co to jest dokument? Ponieważ, jak twierdzi 
ten autor, nowa technologia cyfrowa ponawia stare pytania dotyczące relacji: 
nośnik - wiadomość - znaczenie [Buckland 1997],

Badacze kierują swoje zainteresowania głównie ku efektywności wyszuki
wania, ocenie jakości informacji i poznaniu użytkownika, wykorzystując często 
ostatnio kognitywizm, jako kierunek przydatny dla wieloaspektowego pozna
nia odbiorcy informacji, dla którego przecież powstają wszystkie sposoby udo
stępniania informacji, wszystkie systemy i serwisy informacyjne. Za równie ważną 
uznaje się problematykę zarządzania bibliotekami i ośrodkami informacji w no
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wych warunkach ekonomicznych i politycznych. Jak twierdzi łan M. Johnson, 
ten temat jest wciąż zbyt ubogo reprezentowany w programach studiów szkół 
bibliotekarskich [Johnson 1999].

Wśród najważniejszych autorów, których prace miały zasadniczy wpływ na 
kształtowanie się informacji naukowej jako działalności i dyscypliny, wymienia 
się zwykle: Vannevara Busha z jego pracami As We May Think? (1945), Science 
The Endness Frontier (1945) i Endless Horizon (1946); Norberta Wienera Cy- 
bernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine (1948) 
oraz Humań Use of Humań Beings, Cybernetics and Society (1950); Claude’a 
E. Shannona i Warrena Weawera: The Mathematical Theory of Communication 
(1949) oraz S.C. Bradforda: Documentation (1948). W odniesieniu jednak do 
podjętego tutaj tematu najważniejsze wydaje się nazwisko Arthura C. Clarke’a, 
który w swojej pracy Wireless World (1945) przewidział, około ponad pół wieku 
wcześniej, że satelity krążące wokół ziemi będą mogły być przekaźnikami infor
macji nie tylko radiowej i telewizyjnej, ale także naukowej. Wobec tego również 
katalogi bibliotek i nawet całe teksty znajdą miejsce w tym satelitarnym przekazie 
informacji.

W dobie, kiedy technika wspomogła przekaz informacji, zmieniły się wy
magania co do umiejętności i kwalifikacji, jakie ma posiadać pracownik in
formacji czy bibliotekarz. Wiadomo niewątpliwie, że nie wystarczy mu dzisiaj 
znajomość ścieżek informacyjnych i że musi on umieć poruszać się po infostra
dach.

Już w 1994 r. przedstawiciele Szwecji w swoim wystąpieniu na Sympozjum 
w Essen powiedzieli, że:

Drogi szybkiego ruchu są użyteczne wówczas, kiedy wiemy dokąd mamy się 
udać i jak wrócić lak szybko jak to możliwe. Jednym z problemów jest jednak to, że 
w czasie naszej jazdy można dostać się w pułapkę ruchu ulicznego wytworzonego 
przez tych, którzy udają się w tym samym kierunku i w tym samym czasie używają 
tej samej trasy [Bjórklund, Hjerppe, Bjórklund 1995],

Wszystkie takie „autostrady” wymagają dobrych oznaczeń, dobrych map i przewo
dników. Wydaje się, że zastępując pojęcie „autostrady” infostradą, aby problem 
stał się nam bliższy, możemy bez większego ryzyka stwierdzić, że sposobami wyszu
kiwania, oznakowania, stosowania „przewodników” zajmuje się obecnie praktyka 
informacji, wciąż udoskonalając swoje metody. Uwaga bowiem pracowników in
formacji naukowej jest skupiona na odpowiednim wyborze drogi i na sposobach 
znajdowania odpowiedniej informacji zarówno na ścieżkach, jak i infostradzie, 
aby potrzeby użytkowników zostały spełnione. Nacisk więc w programach nau
czania przedmiotu Informacja naukowa powinien być niewątpliwie położony na 
problemy wyszukiwania informacji i zaspokajania potrzeb użytkowników. Dopóki 
zajmujemy się w praktyce zbieraniem informacji, jej kodowaniem przetwarza
niem, przechowywaniem, wyszukiwaniem i dostarczaniem jej użytkownikowi, 
jesteśmy pewni lub prawie pewni, że wykonujemy zawód pracownika informacji. 
Ale czy jesteśmy wówczas bibliotekarzami, czy pracownikami informacji? Czym 
różni się wobec tego zawód bibliotekarza od zawodu pracownika informacji 
naukowej? Czy wobec tego kierunek studiów, o którym tu mowa, pozwala na 
zdobycie dwu zawodów jednocześnie? Pytania nie są zapewne bardzo oryginalne, 
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ponieważ zadawano je wielokrotnie, a obecnie stawiają je również często studenci 
kierunku studiów bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna.

ROZDROŻA

Obserwacja światowych trendów w ostatnich latach prowadzi do wniosku, że 
wiele uczelni zmienia swoje nazwy, a co za tym idzie przeformułowuje progra
my, w których odcina się od bibliotekoznawstwa, akceptując raczej informację 
naukową, a przynajmniej stawiając ją na pierwsze miejsce (m.in. np. School of 
Communication, Information and Library Studies in Rutgers University (USA) 
czy Loughborough University’s Department of Information and Library Studies 
(UK). Marissa Melton zwraca uwagę, iż na bibliotekoznawstwo ma obecnie 
wielki wpływ „cyberrewolucja”. Przytacza też słowa Carol Hoffmann, że:

Poprzednia generacja bibliotekarzy to ludzie w poruszający się w „cichym” obu
wiu i utrzymujący władzę w środowisku książek, ale późniejsza eksplozja i ogrom 
elektronicznej informacji wytworzyły potrzebę przemiany takich bibliotekarzy w eks
pertów w wyszukiwaniu i organizowaniu dostępu do różnorodnej informacji, nieza
leżnie od dyscypliny. Teraz pracują jako doradcy w szpitalach, lirmach prawniczych, 
tworzą strony WWW, są brokerami informacji [Melton 1999],
W Polsce także można zarejestrować pewne zmiany zgodne z tymi trendami. 

Oto Uniwersytet Warszawski zmienił nazwę na Instytut Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych, a Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wprawdzie nie zmienił nazwy, ale za to kierunek 
studiów został przeniesiony na nowo utworzony Wydział Zarządzania i Komu
nikacji Społecznej. Wydział ten składa się z jednostek stanowiących świetne 
otoczenie dla nowocześnie pojmowanej informacji naukowej. Znajdują się tam 
m.in. dwa instytuty zarządzania - Zarządzania Przedsiębiorstwami i Instytut 
Spraw Publicznych, czyli zarządzania instytucjami non-profit, Instytut Dzienni
karstwa i Komunikacji, Instytut Własności Intelektualnej, Instytut Sztuk Audio
wizualnych. Wskazane tendencje mogą świadczyć o mniejszym zainteresowaniu 
historyczną warstwą bibliotekoznawstwa w koncentrowaniu się na problemach 
wprowadzania automatyzacji do procesu bibliotecznego i informacyjnego oraz 
sposobach szybszego wyszukiwania relewantnej informacji.

W latach dziewięćdziesiątych daje się również zaobserwować na świecie takie 
zjawisko, że w krajach, w których tradycyjnie prowadzono studia z zakresu biblio
tekoznawstwa, jak np. w Stanach Zjednoczonych, zamyka się szereg prywatnych 
szkół bibliotekarskich a przewiduje się, że tendencja ta może rozszerzyć się na 
uniwersytety stanowe (np. już w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych została 
zamknięta Szkoła Bibliotekarska w Cleveland, Ohio). Inne rozwiązanie - to np. 
w 1998 r. w Uniwersytecie Stanowym N.Y. w Buffalo połączono Szkołę Biblio
tekarską ze Szkołą Dziennikarstwa. Prócz tendencji do zamykania lub łączenia 
bibliotekarskich szkół w Stanach Zjednoczonych istnieje równolegle tendencja 
do otwierania ich na nowo, ale z innymi już programami, np. w Uniwersytecie 
Berkeley w Kalifornii zamknięto szkołę bibliotekarską w 1995 r., ale otwarto ją na 
nowo obecnie jako Szkołę Informacji i Zarządzania Systemami. Niektóre szkoły 
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oferują np. możliwość kombinowania studiów, tak aby obok tradycyjnej wiedz] 
studenci nabywali nowych umiejętności. Na przykład Drexel University Collegt 
of Information Science and Technology oferuje zarówno stopnie MLS i MIS (ma
gister bibliotekoznawstwa i magister informacji naukowej). Studia mogą też mieć 
charakter interdyscyplinarny i nieraz są prowadzone przez instytuty matematyk 
i inżynierii [Melton 1999].

W wielu zaś mniej rozwiniętych przemysłowo krajach, lub nowo uprze 
mysłowionych, gdzie programy z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji nau 
kowej nie miały tak długiej tradycji jak w USA - pojęcie „biblioteka” ma złe 
konotacje, a zawód słabe przebicie na rynku pracy (Niemcy, Hiszpania, Francja 
nie mówiąc już o Wielkiej Brytanii). Tymczasem w innych krajach europejskie! 
nie obawiają się tego tradycyjnego bagażu i wobec tego programy są oparte 
na wiedzy bibliotekarskiej, choć uzupełniane są albo pomaturalnymi kursam 
ukierunkowanymi na „klienta”, czyli na poszukiwanie informacji, lub studiam 
podyplomowymi. Jak twierdzi Biaise Cronin, jest widoczne, że kraje te potrzebuje 
zarówno wykształconych bibliotekarzy do biblio tek publicznych, jaki specjalistôv 
informacji naukowej (odnosi się to np. do krajów Ameryki Łacińskiej (Peru) cz] 
krajów postkomunistycznych (Węgry, Polska, b. Jugosławia), a także do krajôv 
Afryki (Bostwana) [Cronin 1992]. Wszędzie tam, gdzie zmieniły się zasady gospo 
darki, zaczął rozwijać się wolny rynek oraz mały i średni biznes, zmienił się takż< 
rynek pracy. Można np. przeczytać następującą deklarację dyrektora programi 
kształcenia w Portugalii:

Rozwój wiedzy o przemyśle zależy w dużej mierze od odpowiednio wy 
kształconych specjalistów informacji, przygotowanych nie tylko do procesów i pro 
cedur przekazywania wiedzy, lecz także świadomych rozwoju informacji naukowe 
poprzez wykorzystywanie technologii. Stwierdzenie to wiedzie wprost do zaini 
cjowania programów kształcenia podyplomowego, aby przygotować pośrednikóv 
informacji, którzy mogą zapewniać transfer wiedzy dla biznesu w Portugalii [Correi; 
et al. 1992].
Kiedy w latach 1974-1976 otwarto w Polsce na kilku uczelniach kierunel 

bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, uważając, że takie właśnii 
jest zapotrzebowanie społeczne w naszym kraju, uzasadniano tę decyzję rozwojen 
liczby szkół, a zatem wzrostem liczby bibliotek szkolnych, zwiększeniem si< 
liczby bibliotek publicznych, przede wszystkim zaś złym przygotowaniem kadr 
bibliotekarzy i pracowników informacji.

Lata dziewięćdziesiątych przyniosły Polsce zmiany także w odniesieniu d< 
bibliotek (wprawdzie zmniejszyła się ich liczba), ale za to rozpoczęło się nadrabia 
nie zacofania technologicznego, a co za tym idzie wprowadzanie automatyzacji 
Proces ten wymógł podwyższanie kwalifikacji szczególnie w bibliotekach uczel 
nianych. Z drugiej zaś strony wielkie zmiany w przemyśle wytrąciły wprawdzi 
z równowagi działające tam ośrodki informacji, otwierane na ogół w drodzi 
nakazu, ale oczekuje się, że zgodnie z przytoczoną wypowiedzą odnoszącą si 
do Portugalii również w Polsce otworzy się rynek pracy dla specjalistów z za 
kresu informacji naukowej. Można więc zgodzić się z tezą Cronina, że Polsk; 
jest krajem, któremu potrzeba na razie zarówno bibliotekarzy, jak i specjalistôv 
informacji.
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Warto jednak wrócić jeszcze do nazwy kierunku studiów, a zwłaszcza dru
giego jej członu - „informacja naukowo-techniczna”, i zastanowić się nad jej 
znaczeniem. Gdy chodzi o podobną strukturę językową w przypadku określenia 
np. koloru „czerwono-biały”, to wiadomo, że jest tu połączenie dwu kolorów 
i nie budzi ono wątpliwości. W przypadku określenia „naukowo-techniczny”, 
nie wiadomo, czy mamy do czynienia z informacją o charakterze trochę nau
kowym i trochę technicznym jednocześnie. Mówimy bowiem nauki techniczne 
lub przez technikę określamy często urządzenia, którymi posługują się praktycy 
różnych dziedzin. Nazwa została wprowadzona, jako kalka z języka rosyjskiego: 
nauczno-tiechniczeskaja informacija. Przy zmianach nazw podstawowej placówki 
zajmującej się organizacją informacji w Polsce, a było tych zmian nazw w historii 
tej instytucji kilka, zastąpiono łącznik przecinkiem; i tak z Centralnego Instytutu 
Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej powstało Centrum Informacji 
Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, i to już pod koniec lat siedemdziesiątych. 
Jak się więc okazuje, łatwiej zmienić nazwy niektórych instytucji czy utworzyć 
nowy wydział na bardzo starym uniwersytecie niż zmienić nieadekwatną nazwę 
kierunku studiów.

Spróbujmy więc odpowiedzieć na postawione na początku rozdziału pytanie, 
do jakiego zawodu przygotowują studia kryjące się pod nazwą Bibliotekoznaw
stwo i informacja naukowo-techniczna? Minisondaż wśród studentów V roku 
studiów BIN w Uniwersytecie Jagiellońskim przyniósł odpowiedź, że studenci 
uważają, iż mogą podejmować prace w bibliotekach albo być specjalistami in
formacji. Twierdzą, że mogą prowadzić poszukiwania w bazach danych i sieciach 
rozległych oraz organizować proces biblioteczny, ale nie czują się np. dokumen
talistami. Pod określeniem „dokumentalista” czyha na nich niebezpieczeństwo 
niezrozumienia tekstu np. z zakresu techniki, z którego mieliby sporządzić ab
strakt. Rozumieją więc pojęcie „dokumentalista” w węższym znaczeniu, niż 
funkcjonowało ono np. w Polsce zamiennie z pojęciem „specjalista informacji 
naukowej” oraz w taryfikatorach i wykazach stanowisk obsadzanych w ośrodkach 
informacji.

Różne więc zjawiska możemy nazywać umownie i przyjmować nazwy, jakie 
się nam podoba, ale byłoby lepiej, aby studenci wybierający ten kierunek studiów 
na pewno wiedzieli, co będą studiować i do jakiej pracy będą po tych studiach 
przygotowani.

Wydaje się w kontekście tych rozważań, że studia bibliotekoznawstwa i in
formacji naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim spełniają swoją rolę, gdyż 
przygotowują do dwu zawodów zarówno bibliotekarza, jak i pracownika infor
macji naukowej z zastrzeżeniem, że analizowanie tekstów z różnych dziedzin 
i tworzenie abstraktów nie jest najmocniejszą stroną tych absolwentów.

Próby nauczenia studentów dobrego przygotowywania abstraktów do tej 
pory nie zupełnie się udają. Zapytani, jak uczyć tej umiejętności, specjaliści 
z ośrodków informacji przygotowujący serwisy dokumentacyjne twierdzą, że 
oprócz pewnych zdolności do zauważania istotnych treści dokumentu i jasnego 
formułowania zdań najważniejsza jest praktyka. W czasie studiów, jak wiadomo, 
studentom nie zostawia się zbyt wiele czasu na praktyczne zadania. Studenci 
słusznie zauważają, że trudno byłoby im przygotowywać abstrakty z obcej im 
dyscypliny. Wiadomo jednak, że długoletnia praktyka w jakimś ośrodku informacji 
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pozwalała także humaniście na wykonywanie streszczeń nawet z zakresu techniki. 
Automatyczna analiza uprości zapewne niebawem ten proces, pozostawiając 
człowiekowi ewentualnie kontrolę. Odsunie to od studentów ów lęk, jaki obecnie 
wyrażają, odżegnując się od „bycia dokumentalistą”.

WNIOSKI

• powinno się dążyć do zmiany nazwy kierunku studiów na bibliotekoznawstwo 
i informacja naukowa;

• w przypadku gdy na danej uczelni nie jest prowadzony przedmiot informacja 
naukowa, a jest on łączony z bibliotekoznawstwem (jak to ma miejsce w UJ 
i UW), powinno się wyraźnie podkreślać, że większość prac wykonywanych 
przez bibliotekarza można zaliczyć do prac informacyjnych, ponieważ ich 
celem jest informowanie;

• powinno się w miarę możliwości wymagać od studentów przygotowywania 
większej liczby abstraktów, aby nie bali się podejmowania takiej czynności;

• powinno się wciąż przykładać dużą wagę do nauczania języków obcych, 
zwłaszcza języka angielskiego;

• zgodnie z najnowszymi tendencjami absolwentom nie powinny być obce ani 
ścieżki, ani infrostrady informacji, a to wszystko, co dzieje się na rozdrożach, 
należy bardzo jasno tłumaczyć i wyjaśniać.
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