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Przekształcenia systemu gospodarczego Polski realizowane od początku lat
dziewięćdziesiątych XX wieku przyniosły przyspieszenie trwałego i zrównowa-
żonego rozwoju (sustainable development). Już w raporcie Komisji ONZ ds.
Środowiska i Rozwoju, w tzw. Brundtland’s Report z 1987 roku, Nasza wspólna
przyszłość (Our Common Future) znalazło się pojęcie zrównoważonego rozwo-
ju, oznaczające „rozwój [...], który pozwala na zaspokajanie potrzeb obecnych
pokoleń, bez naruszenia możliwości zaspokajania potrzeb przez przyszłe poko-
lenia”1. W tym kontekście można wyodrębnić 3 wymiary zrównoważonego roz-
woju:
— wymiar ekonomiczny — niehamowany rozwój gospodarki, wzrost efektyw-

ności i postęp technologiczny,
— wymiar ekologiczny — odpowiedzialność człowieka za zmiany w środowi-

sku w wyniku prowadzonej działalności oraz działania ograniczające do mi-
nimum negatywne skutki nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska,

— wymiar społeczny — równy dostęp do podstawowych dóbr, zaspokajanie
potrzeb rozwoju poszczególnych członków społeczeństwa, wzrost jakości ży-
cia2.

1 „Sustainable development is development that meets the needs of the present without com-
promising the ability of future generations to meet their own needs”. Zob. Our Common Future:
Report of the World Commission on Environment and Development. Chapter 2 — Towards Susta-
inable Development. [online]. [Dostęp: 7 marca 2007]. Dostępny w Internecie: http://ringofpe-
ace.org/environment/brundtland.html

2 Zob. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Red. B. FIEDOR. Warszawa
2002.



Takie ujęcie zrównoważonego rozwoju implikuje badanie przepływów ener-
gii, materii i informacji w systemie: gospodarka � społeczeństwo � środowi-
sko, w tym zarówno międzysystemowych, jak i wewnątrzsystemowych kanałów
przepływu informacji3.

Kontekst rozwoju systemu gospodarki opartej na wiedzy kieruje uwagę na
szczególną rolę informacji i jej przepływu w kształtowaniu jakości procesów
rozwoju społeczno-ekonomicznego i kulturalnego, na jak najlepsze wykorzysta-
nie zasobów ludzkich i jak najefektywniejsze korzystanie z ogromu informacji.
Do sprawnego funkcjonowania systemu konieczne jest sprawne zarządzanie in-
formacją na różnych płaszczyznach — naukowej, biznesowej czy administracyj-
nej. Temu służą technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), które mają
i będą mieć znaczny wpływ na kształtowanie otwartego, ogólnoświatowego
społeczeństwa opartego na informacji i wiedzy.

Nowe wyzwania związane z budową gospodarki opartej na wiedzy oraz
społeczeństwa wiedzy determinują zakres podejmowanych badań. Procesy two-
rzenia wiedzy, czyli osiągnięć naukowych, przekazywania wiedzy na potrzeby
systemów kształcenia i szkolenia, popularyzacji wiedzy za pomocą nowoczes-
nych ICT oraz zastosowania wiedzy dla innowacji i postępu technicznego stały
się kluczowymi elementami strategii wykorzystania nauki, nowoczesnych tech-
nologii i społeczeństwa informacyjnego do przyspieszenia wzrostu gospodarcze-
go4. Ważne przy tym są polskie i wspólnotowe dokumenty strategiczne w od-
niesieniu do polityki naukowej, naukowo-technicznej i rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, wśród nich m.in.: Program rozwoju i utrzymania infrastruktury
informacyjnej i informatycznej nauki oraz jej zasobów w postaci cyfrowej na
lata 2006—2009 (z 25 grudnia 2005 roku), Strategia rozwoju nauki w Polsce do
2013 roku oraz perspektywiczna prognoza do roku 2020 (z czerwca 2005 roku),
Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do
2020 roku (przyjęte przez Radę Ministrów 14 grudnia 2004 roku), Proponowa-
ne kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2020 r. (dokument progra-
mowy Ministra Nauki i Informatyzacji z listopada 2004 roku) czy i2010 — Eu-
ropean Information Society 2010 (z 25 maja 2005 roku).

Między instytucjami badawczymi w rozumieniu „wszelkich instytucji szkol-
nictwa wyższego (... uniwersytetów, szkół wyższych i uczelni technicznych)
oraz publicznych ośrodków i organizacji badawczych”5 zachodzi transfer wie-

10 Nauka jako system informacyjny. Tytułem wstępu

3 A. CIECHELSKA, T. POSKROBKO: Wpływ informacji na trwały i zrównoważony rozwój w wa-
runkach gospodarki opartej na wiedzy. [online]. [Dostęp: 7 marca 2007]. Dostępny w Internecie:
http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/46/18.pdf

4 Zob. Komunikat Komisji — Nauka i technologia — kluczowe dziedziny dla przyszłości Eu-
ropy — Kierunki polityki wspierania badań naukowych w Unii /* COM/2004/0353 końcowy */.
[online]. [Dostęp: 7 marca 2007]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0353:PL:HTML

5 Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów — Poprawa transferu wiedzy między instytucjami



dzy. Transfer wiedzy — w świetle komunikatu Komisji Europejskiej Poprawa
transferu wiedzy między instytucjami badawczymi a przemysłem w całej Euro-
pie: przyjęcie otwartego modelu innowacyjności — odnosi się do procesów ko-
niecznych do pozyskiwania, gromadzenia i transferu wiedzy jawnej i niejawnej,
w tym umiejętności i kompetencji. Zachodzi on w ramach działalności komer-
cyjnej i niekomercyjnej, czego przykładem są: współpraca badawcza, doradz-
two, udzielanie licencji, tworzenie firm typu spin-off, mobilność naukowców
czy publikacje6. Problemy związane z transferem wiedzy wynikają z mniej sys-
tematycznego i profesjonalnego zarządzania wiedzą oraz własnością intelek-
tualną przez uniwersytety europejskie. Za czynniki wstrzymujące „skuteczny
transfer wiedzy w europejskich instytucjach badawczych” Komisja Europejska
uznaje „różnice kulturowe między społecznościami przedsiębiorców a naukow-
ców, brak zachęt, bariery prawne oraz fragmentację rynków wiedzy i technolo-
gii”7.

Postępujący proces globalizacji badań naukowych i postępu technicznego
determinuje działania Unii Europejskiej w tym obszarze. Z tworzeniem Euro-
pejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) — inicjatywa w tym zakresie została
przyjęta na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 roku — łączy się
konieczność podejmowania wielu działań, przede wszystkim zapewniających
spójność realizowanych programów naukowo-badawczych, wyznaczających po-
litykę naukowo-badawczą w Europie. W opublikowanej w kwietniu 2007 roku
Zielonej Księdze Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy zwróco-
no uwagę na 3 wzajemnie powiązane aspekty w odniesieniu do EPB:
— europejski wewnętrzny rynek badań naukowych, w ramach którego możliwy

jest nieograniczony przepływ pracowników naukowych, technologii i wie-
dzy;

— skuteczna koordynacja na poziomie europejskim krajowych i regionalnych
działań i programów naukowo-badawczych, także właściwej polityki;

— inicjatywy wdrażane i finansowane na poziomie europejskim8.
Urzeczywistnienie idei Europejskiej Przestrzeni Badawczej wymaga podję-

cia działań, które zapewnią przede wszystkim: właściwy przepływ wykwalifiko-
wanej kadry naukowej, światowej klasy infrastrukturę naukowo-badawczą,
powstanie wysokiej klasy instytucji naukowo-badawczych funkcjonujących
w ramach współpracy sektora publicznego i prywatnego oraz spółek prywat-
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badawczymi a przemysłem w całej Europie: przyjęcie otwartego modelu innowacyjności. — Rea-
lizacja strategii lizbońskiej — {SEC(2007) 449}/* COM/2007/0182 końcowy */. [online]. [Do-
stęp: 7 marca 2007]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri= CELEX:52007DC0182:PL:HTML

6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Zielona Księga Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy (The European Re-

search Area) {SEK(2007) 412}. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela dnia 4.4.2007. KOM
2007, 161 wersja ostateczna.



no-publicznych, będących główną częścią „klastrów” badawczych i innowacyj-
nych, skuteczny przepływ wiedzy, opracowanie skoordynowanych programów
i określenie priorytetów naukowo-badawczych9. Budowa rozległej infrastruktu-
ry naukowo-badawczej dostępnej dla naukowców europejskich i światowych,
zintegrowanej i zorganizowanej w sieci, systematyczna współpraca instytucji
naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami, będąca podstawą wyspecjalizo-
wanych, interdyscyplinarnych klastrów badawczo-rozwojowych, wykorzystu-
jących zaawansowane technologie informacyjne i komunikacyjne, warunkują
skuteczny przepływ wiedzy. Obejmuje on „otwarty, łatwy dostęp do publicznej
bazy wiedzy; proste i zharmonizowane regulacje dotyczące praw własności in-
telektualnej, w tym tani system patentowy oraz wspólne zasady transferu wie-
dzy i współpracy pomiędzy publicznym sektorem naukowym a sektorem prze-
mysłowym; innowacyjne kanały komunikacyjne, zapewniające powszechny
dostęp do wiedzy naukowej i możliwość debaty na temat programów nauko-
wo-badawczych, oraz pobudzające zainteresowanie zdobyczami nauki”10.

Przepływ wiedzy w systemie naukowo-badawczym stanowi podstawę sukce-
su w każdej dziedzinie nauki, dlatego tak ważne są niezawodny, niedrogi i stały
dostęp do wyników badań naukowych oraz ich szerokie rozpowszechnianie,
„w szczególności dostęp do wiedzy zdobytej przez publiczne instytucje nauko-
wo-badawcze i jej wykorzystanie przez sektor przedsiębiorstw oraz decydentów
politycznych stanowią sedno Europejskiej Przestrzeni Badawczej, gdzie wiedza
musi krążyć bez przeszkód w ramach całego społeczeństwa”11. Rozwój
i osiągnięcia w zakresie ICT umożliwiły tworzenie bibliotek internetowych, re-
pozytoriów wiedzy naukowej, baz publikacji, które powinny być zintegrowane.
Duże znaczenie ma system publikowania informacji naukowych12. Wpływa on
na poziom prowadzonych prac naukowo-badawczych. Odpowiadający potrze-
bom społeczeństwa wiedzy nowy wymiar EPB wymaga stworzenia nowych
kanałów i opracowania innowacyjnych sposobów komunikacji. Szeroka dysku-
sja o nauce, badaniach i technologiach zapewni właściwe informowanie obywa-
teli Europy o wszystkich istotnych kwestiach będących przedmiotem badań.

Prezentowana książka zawiera wyniki prac badawczych i doświadczeń
związanych z problematyką funkcjonowania informacji w nauce, w szczególno-
ści w odniesieniu do procesów informacyjnych zachodzących w systemie nauki:
gromadzenia i opracowywania informacji, wyszukiwania i selekcjonowania in-
formacji, użytkowników informacji naukowej i ich potrzeb, a także bibliometrii,
informetrii, naukometrii i webometrii. Opracowanie składa się z sześciu części:

12 Nauka jako system informacyjny. Tytułem wstępu

9 Ibidem, s. 2—3.
10 Ibidem, s. 9.
11 Ibidem, s. 19.
12 Na ten temat: Komunikat Komisji w sprawie informacji naukowej w epoce cyfrowej: do-

stęp, rozpowszechnianie i konserwacja. KOM 2007, nr 56.



Informacja w nauce, Analiza zasobów informacji i systemy ich porządkowania,
Heurystyka informacyjna, Problemy oceny jakości informacji, Organizacja
i zarządzanie informacją w bibliotece oraz Tworzenie i wykorzystanie narzędzi
informacyjnych.

Podziękowania należą się Autorom, Pracownikom i Współpracownikom In-
stytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz
wszystkim, którzy uczestniczyli w I Ogólnopolskiej Konferencji Zarządzanie
informacją w nauce (Katowice, Uniwersytet Śląski 23—24 XI 2006). Dzięki
kreatywności przedstawicieli środowisk akademickich informacji naukowej i bi-
bliotekoznawstwa, bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej zebrano in-
teresujące materiały, odzwierciedlające — po raz pierwszy w polskim piśmien-
nictwie — szerokie spektrum problemów zarządzania informacją w nauce.
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