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ABSTRAKT: Artykuł zawiera opis i analizę wyników badań empirycznych, których celem 
byio porównawcze określenie potencjału różnych rozwiązań stosowanych w konfiguracji 
interfejsów katalogów online bibliotek akademickich w zakresie sprzyjania występowaniu 
zjawiska przypadkowego pozyskiwania informacji o literaturze naukowej. Badania polegały 
na wykonaniu eksperymentów przy użyciu 22 różnych instrukcji wyszukiwawczych i ana
lizie wyników niezamawianych, odszukanych i wyświetlonych przez systemy przy okazji 
wyszukiwania innych zasobów. Eksperymenty przeprowadzono w okresie od maja do lipca 
2007 r. w 33 katalogach polskich bibliotek zbudowanych w oparciu o 8 różnych systemów 
komputerowych. Badania pozwoliły na ustalenie zależności między rozwiązaniami stosowa
nymi w OPAC-ach i formą instrukcji wyszukiwawczej a szansami odkrycia publikacji, 
które wprawdzie nie są zdolne do zaspokojenia potrzeby będącej głównym powodem celo
wego i świadomego wyszukiwania, ale mogą zaspokoić inne potrzeby informacyjne wyszu
kującego lub je inspirować.
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INFORMACJE POZYSKANE PRZYPADKOWO A ZASOBY 
WYSZUKANE CELOWO -  ZARYS PROBLEMÓW 
TEORETYCZNYCH

Kwestia przypadkowego pozyskiwania informacji była już przedmiotem 
różnycłi badań i dociekań zarówno jako niezależna koncepcja, jak i przy okazji 
rozwijania innych teorii z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. 
Wspomnieć tu można na przykład o tzw. zachowaniach informacyjnych dnia 
codziennego, koncepcji terytoriów informacyjnych czy zarządzaniu infor- 
macją osobistą (Erdelez, 2005). Nie ma tu miejsca na głębszą analizę proble
matyki przypadkowego pozyskiwania informacji, ale kilka słów należy po
święcić samej kwestii rozróżnienia między tym, co przypadkowe, a tym, co 
celowe i zamierzone w wyszukiwaniu informacji.

W  teorii zachowań informacyjnych dominuje podejście zorientowane na 
świadome, celowe i aktywne poszukiwanie informacji. W  konsekwencji, na
rzędzia jej wyszukiwania lub całe systemy informacyjne, oceniane są zazwy
czaj w odniesieniu właśnie do aktywnych działań wyszukiwawczych użytkow
nika, w kategoriach zdolności do zaspokojenia świadomie zdefiniowanych 
potrzeb informacyjnych czy wręcz zdolności do udzielenia odpowiedzi rele- 
wantnych w stosunku do zapytania informacyjnego lub instrukcji wyszuki
wawczej. Tymczasem takie zachowania nie są bynajmniej jedynym sposo
bem pozyskiwania informacji i nawet badacze niezajmujący się bezpośrednio 
kwestią przypadkowości dostrzegają znaczenie pasywnych form jej groma
dzenia (Wilson, 1999, p. 257).

Ponieważ jednak samo zjawisko przypadkowego pozyskiwania informacji 
(a także samo pojęcie przypadku) nie jest jednoznaczne, przeprowadzenie 
przedstawianych tu badań wymagało wyboru jakiegoś konkretnego sposobu 
jego interpretacji. Sposobów tych poszukiwano w nielicznych teoretycznych 
modelach zachowań informacyjnych, które w ogóle taką formę pozyskiwania 
informacji uwzględniają (Foster, 2005; McKenzie, 2002). Jednocześnie ze 
względu na domniemanie istnienia tylko niewielkich szans przypadkowego 
natrafienia na informacje o literaturze naukowej podczas czynności niezwią- 
zanych bezpośrednio z wyszukiwaniem tejże (taka informacja dystrybuowana 
jest z reguły wyspecjalizowanymi kanałami informacyjnymi, z któiych raczej 
nie korzysta się nieświadomie, niecelowo lub przy okazji innych działań), szu
kano możliwości zawężenia rozumienia przypadkowego pozyskania informa
cji do sytuacji, w której znalezienie konkretnych zasobów jest swego rodzaju 
efektem ubocznym wyszukiwania innych informacji o literaturze naukowej. 
Najbardziej inspirujący okazał się model zaproponowany przez Sandę Erde
lez w ramach jej koncepcji napotykania informacji (ang. information enco- 
unteńng) (Erdelez, 2004, pp. 1015-1016). Przypadkowe pozyskanie infor
macji jest tutaj traktowane właśnie jako zjawisko towarzyszące 
wyszukiwaniu informacji, a tym, co odróżnia informacje odkryte przypadko
wo od pozostałych jest fakt, że nie stanowiły bezpośredniego, Równego celu 
poszukiwań.

CEL I METODA BADAN

Prowadzone badania miały na celu empiryczne, porównawcze określenie 
potencjału różnych rozwiązań stosowanych w konfiguracji interfejsów biblio



tecznych katalogów online w zakresie sprzyjania występowaniu zjawiska 
przypadkowego pozyskiwania informacji o literaturze naukowej. Innymi sło
wy, przedmiotem zainteresowania była możliwość przypadkowego odkrywa
nia takich informacji przy okazji  celowego i świadomego wyszukiwania 
innych zasobów. W  badaniach chodziło zatem o stwierdzenie, na ile rozwiąza
nia stosowane w OPAC-ach umożliwiają dokonywanie takich odkryć. Nie 
badano natomiast kwestii faktycznej roli tego typu odkryć w procesie poznaw
czym naukowca, warunków dostrzeżenia i absorpcji takich informacji przez 
osobę poszukującą czy wpływu wielkości, zakresu i zasięgu katalogowych baz 
danych na liczbę i charakter przypadkowo odkrywanych zasobów (ograniczo
no się do analizy konsekwencji nieodnalezienia dokumentów relewantnych). 
Ustalenia tego typu byłyby z pewnością niezwykle ważne i niezbędne dla zbu
dowania pełnego obrazu zjawiska przypadkowego pozyskiwania informacji
o literaturze naukowej w bibliotecznych katalogach online, ale wymagają 
przeprowadzenia odrębnych badań i wykorzystania innej metodologii.

Przeprowadzono szereg eksperymentów polegających na wyszukiwaniu 
informacji o literaturze naukowej w wybranych katalogach bibliotek akade
mickich (jako tych najbardziej zaangażowanych w udostępnianie informacji
o literaturze naukowej) przy użyciu różnych instrukcji wyszukiwawczych. 
Uzyskane wyniki poddano interpretacji pod kątem ich potencjalnej wartości 
dla przypadkowego pozyskiwania informacji. Badania przeprowadzone 
w okresie od maja do lipca 2007 r. miały charakter dwuetapowy. W  pierw
szej fazie wykonano gruntowne analizy zjawisk zachodzących przy wyszuki
waniu w OPAC-ach pięciu polskich bibliotek akademickich zbudowanych 
w oparciu o różne systemy komputerowe;

-  OPAC Biblioteki Jagiellońskiej (Komputerowy Katalog Zbiorów Biblio
tek UJ); http;//www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog- system Virtua (dalej BJ),

-  OPAC Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (Katalog Online Biblio
teki Uniwersyteckiej); http;//l50.254.35.11 l/webpac-1.2-buamPL/wgbro- 
ker.exe?new+-access+top -  system WebPAC/Horizon (dalej BUP),

-  OPAC Biblioteki Politechniki Wrocławskiej (Katalog Główny PWR -  
Książki i czasopisma); http;//aleph.bg.pwr.wroc.pl -  system Aleph (dalej 
BPWr.),

-  OPAC Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (moduł; Wydawnictwa 
zwarte); http;//opac.univ.rzeszow.pl -  system Prolib (dalej BUR),

-  OPAC Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego (Katalog Księgozbioru Bi
blioteki Głównej); http;//www.bg.uni.opole.pl/sowa -  system Sowa (dalej 
BUO).

Pozwoliły one na dopracowanie listy instrukcji wyszukiwawczych stoso
wanych w eksperymentach (zob. Aneks 1) i postawienie hipotez, które następ
nie zostały zweryfikowane w drugiej fazie badań, w której przetestowano dal
szych 28 katalogów bibliotecznych (zob. Aneks 3).

Dobierając katalogi do badań, kierowano się przede wszystkim dążeniem 
do przeprowadzenia analiz w oparciu o różne interfejsy i różne rozwiązania 
w zakresie ich konfigurowania, oferowane przez różne systemy komputerowe 
stosowane w polskich bibliotekach akademickich. Celem było porównanie 
szans, jakie te różne rozwiązania stwarzają dla przypadkowego pozyskiwania 
informacji, a nie porównywanie czy ocena samych OPAC-ów, ich zasobów 
czy zdolności do zaspokajania konkretnych potrzeb użytkowników. Mimo 
oczywistych podobieństw rozwiązań stosowanych w interfejsach katalogów 
zbudowanych w oparciu o te same systemy komputerowe, zdecydowano się

http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog-
http://www.bg.uni.opole.pl/sowa


na badanie po 5 interfejsów różnych katalogów w przypadku systemów bar
dziej rozpowszechnionych w bibliotekach akademickich (Virtua, Horizon, 
Aleph, Prolib) oraz po 2 w tych rzadziej spotykanych (Sowa, MAK, Mol, Tin- 
lib). Przyjęcie takiego rozwiązania okazało się zasadne, gdyż pozwoliło na 
wykiycie różnic wprawdzie nielicznych, ale za to istotnych z punktu widzenia 
tematu artykułu i tym samym zidentyfikowanie nowych sytuacji informacyj
nych o innym potencjale dla przypadkowego pozyskiwania informacji.

Ponieważ w zasadzie każdy z badanych OPAC-ów oferował różne możli
wości formułowania instrukcji wyszukiwawczej, faktyczna liczba wykona
nych eksperymentów była znacznie większa -  wszystkie powtarzano w tych 
konfiguracjach dostępnych trybów i opcji wyszukiwawczych, które powodo
wały wygenerowanie innych odpowiedzi lub wyświetlenie tych samych odpo
wiedzi w inny sposób. Natomiast nie wykon3^vano osobnych eksperymentów 
dla tych konfiguracji, które różniły się tylko graficzną formą ekranu umożli
wiającego zadawanie zapytania, a nie miały wpływu na wyniki wyszukiwa
nia. Obserwacje zawężono do bezpośredniej reakcji systemów na zapytanie 
użytkownika i nie analizowano konsekwencji ewentualnych dalszych interak
cji. Innymi słowy, przedstawione w dalszej części wyniki i wnioski odnoszą się 
do sytuacji informacyjnej powstałej na skutek wyświetlenia pierwszej odpo
wiedzi systemu.

Każdy zestaw składał się z 18 standardowych instrukcji wyszukiwaw
czych (w tym 2 alternatjrwnych, stosowanych w przypadku braku w zaso
bach danego katalogu konkretnych pozycji) oraz 4 dodatkowych, testowa
nych tylko w tych OPAC-ach, które umożliwiały jednoczesne wyszukiwanie 
w kilku indeksach. Instrukcje wyszukiwawcze sformułowane zostały w odnie
sieniu do trzech hipotetycznych sjrtuacji, w których świadomym celem wyszu
kiwania były:

-  publikacje wybranego autora,
-  publikacje o konkretnym tytule,
-  publikacje na konkretny temat.
Pełny wykaz instrukcji wyszukiwawczych użytych w eksperymentach 

wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami znajduje się w Aneksie 1 do niniejszego 
artykułu. Ostatecznie w pierwszej fazie badań wykonano 15 podstawowych 
zestawów wyszukiwań w różnych konfiguracjach interfejsów wymienionych 
wcześniej katalogów bibliotecznych (zob. Aneks 2).

PROBLEM RELEWANCJI I PERTYNENCJI

Dla precyzyjnego określenia sposobu rozróżniania wyników właściwych 
z punktu widzenia podstawowego celu wyszukiwania od tych „niezamawia- 
nych”, niespodziewanych, do których wyszukania w danej sj^uacji nie dążo
no, a które stanowiły tu bezpośredni przedmiot badań i analiz, konieczne było 
odwołanie się do problematyki potrzeb informacyjnych. Punktem wĵ jścia 
było przekonanie, że specyfika danej okazji zaspokojenia potrzeby informacyj
nej może z jednej strony spowodować obniżenie poziomu potrzeby, której 
w danym momencie nie można zaspokoić, a z drugiej strony podwyższenia 
poziomu tych potrzeb, któiych zaspokojeniu sprzyja dana okazja (Próchnic- 
ka, 1991, s. 30-31). Erdelez formułując teorię napotykania informacji, oparła 
ją na założeniu, że osoba wyszukująca ma tak naprawdę wiele potrzeb infor
macyjnych (wiele różnych problemów do rozwiązania), ale ze względu na



ograniczoną możliwość skupienia uwagi tylko na jednymi celu naraz, pozostałe 
potrzeby pozostają w stanie uśpienia, na drugim planie. Przypadkowe na
tknięcie się na informacje związane z którąś z nich może spowodować rota
cję -  przesunięcie tej właśnie potrzeby do centrum zainteresowania kosztem 
dotychczasowej (Erdelez, 2004, pp. 1015-1016). Konsekwencją przyjęcia tu
taj takiego punktu widzenia jest podział wyszukanych informacji na trzy pod
stawowe gnipy, w zależności od ich zdolności do zaspokojenia różnych potrzeb 
informacyjnych:

1. Informacje zdolne do zaspokojenia potrzeby będącej Równym powodem 
celowego i świadomego wyszukiwania.

2. Informacje zdolne do zaspokojenia pozostałych potrzeb informacyjnych 
wyszukującego.

3. Informacje nieadekwatne do żadnych potrzeb informacyjnych wyszu
kującego.

Ze względu na cel badań z obszaru zainteresowania wyłączono pierwszą 
z wymienionych kategorii jako odnoszącą się do informacji pozyskiwanych 
celowo a nieprzypadkowo. Natomiast precyzyjne ujęcie dwóch pozostałych 
wymaga kilku uwag terminologicznych, szczególnie odnoszących się do pojęć 
relewancji i pertynencji.

Termin „relewantny” (ang. relevant) używany jest w literaturze tak czę
sto i w tak różnych kontekstach, że trudno mówić dzisiaj o jego jednoznacz
ności. Nawet w specjalistycznych wydawnictwach informacyjnych bywa de
finiowany bardzo ogólnie, a co za tym idzie, niejednoznacznie (np. ASISócT 
Thesaurus, 2005, p. 111). Rozbieżność w jego rozumieniu dotyczy przede 
wszystkim wyboru punktu odniesienia -  dla jednych autorów relewantność 
oznacza zgodność z instrukcją wyszukiwawczą, podczas gdy dla innych ozna
cza na przykład odpowiedniość w stosunku do potrzeby informacyjnej. 
W  Słowniku encyklopedycznym informacji, języków i systemów informa- 
cyjno-wyszukiwawczych rozróżniono 4 rodzaje relewancji: techniczną, se
mantyczną, pragmatyczną i logiczną (Bojar, oprać., 2002, s. 229-231).

Na potrzeby przedstawionych tu badań przyjęto, że termin „relewantny” 
będzie rozumiany w kategoriach relewancji technicznej, czyli „relacji, która 
w zbiorze wyszukiwawczym (...) danego systemu informacyjno-wyszukiwaw- 
czego wyznacza taki podzbiór informacji, że dla każdej z nich spełniony jest 
warunek nie mniejszej zgodności (podobieństwa) z instrukcją wyszukiwawczą 
niż ustalona dla danego systemu” (Bojar, oprać., 2002, s. 231). Przyjęto zasa
dę koniecznej pełnej zgodności syntaktycznej instrukcji wyszukiwawczej 
z zawartością opisów bibliograficznych. Zatem wszystkie odpowiedzi (hasła 
indeksowe, opisy bibliograficzne) wyświetlane przez katalogi online, które nie 
zawierały słów lub fraz użytych w instrukcji wyszukiwawczej, będą w dalszym 
toku rozważań określane mianem nierelewantnych. Natomiast termin „per- 
tynentny” będzie rozumiany w kategoriach relewancji pragmatycznej, czyli 
relacji „zachodzącej między zbiorem informacji wyszukanych przez system 
(...) i użytkownikiem informacji, a zwłaszcza jego potrzebą informacyjną” 
(Bojar, oprać., 2002, s. 230). Będzie używany dla określenia tych wyszuka
nych informacji (relewantnych bądź nie), które mogą przyczynić się do bez
pośredniego zaspokojenia potrzeby informacyjnej będącej podstawową przy
czyną danego wyszukiwania.

Przyjęcie takiego rozumienia pertynencji oznaczało konieczność rozwiąza
nia jeszcze jednego dylematu terminologicznego: jak nazwać informacje, które 
są zdolne do zaspokojenia potrzeb informacyjnych w danym momencie nieak



tywnych, niebędących bezpośrednią przyczyną wyszukiwania (druga z wy
mienionych wcześniej kategorii). W  dalszej części artykułu, dla ich odróżnie
nia od informacji pertynentnych i całkowicie niepertynentnych, będą określa
ne mianem ąuasi-pertynentnych.

Ocena pertynencji (i ąuasi-pertynencji) wyników wymaga bliższego zde
finiowania sytuacji informacyjnej, w której znajduje się wyszukujący. Nawet 
w przypadku stosunkowo prostej sjrtuacji wyszukiwania publikacji jednego 
autora może się przecież zdarzyć, że wyszukane zostaną publikacje dwóch 
różnych autorów o tym samym nazwisku i imieniu na ten sam temat albo tego 
samego autora, ale reprezentujące odmienne obszary zainteresowań (np. 
naukowe i poezję). Zatem za quasi-pertynentne zdecydowano się uznawać te 
informacje, które jednocześnie:

-nie są odpowiednie w stosunku do potrzeby, której zaspokojenie stanowi
ło podstawowy cel wyszukiwania

-  dotyczą literatury naukowej z zakresu jednej wybranej dyscypliny (tu 
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa -  mogą zatem potencjalnie służyć 
zaspokojeniu innych potrzeb informacyjnych osoby wyszukującej, które zwią
zane są z literaturą naukową).

Z punktu widzenia przypadkowego pozyskiwania informacji, wyniki cał
kowicie niepertynentne (czyli takie, które nie prowadzą do zaspokojenia po
trzeby będącej bezpośrednią przyczyną wyszukiwania, ani też innych potrzeb 
informacyjnych wyszukującego związanych z jego zainteresowaniami nauko
wymi), nie mogą być traktowane jako całkowicie niechciany produkt ubocz
ny procesu wyszukiwawczego. Konieczne jest przyjęcie spojrzenia odwrotne
go -  tego typu wyniki nie będą wprawdzie w pierwszej chwili interesujące dla 
wyszukującego, ale mogą być inspirujące, mogą rozbudzić nowe potrzeby in
formacyjne. Dla oddania ich możliwej poz3rtywnej roli w procesie pozyskiwa
nia informacji o literaturze naukowej zamiast określenia „całkowicie nieper
tynentne” zdecydowano się na stosowanie określenia „potencjalnie 
inspirujące”. Reasumując, za informacje pozyskane przypadkowo (czyli „przy 
okazji”, „niezamawiane”) uznawano te spośród wyszukanych, które odpowia
dały któremuś z 4 warunków:

-  relewantne i potencjalnie inspirujące,
-  relewantne i ąuasi-pertynentne,
-  nierelewantne i potencjalnie inspirujące,
-  nierelewantne i ąuasi-pertynentne.
Należy koniecznie podkreślić, że przedstawione w dalszej części wyniki 

badań i wnioski dotyczą wyłącznie tak zdefiniowanego przypadkowego pozy
skiwania informacji oraz odnoszą się tylko do tak określonych sytuacji wyszu
kiwawczych. Nie należy ich bez wer}^kowania rozciągać na wszelkie możli
we sytuacje związane z wyszukiwaniem informacji o literaturze naukowej. 
Pamiętać też należy, że jak wspomniano wcześniej, badania miały na celu 
porównawcze określenie warunków dla przypadkowego pozyskiwania infor
macji o publikacjach w wybranych rozwiązaniach w zakresie konfiguracji 
interfejsów bibliotecznych katalogów online, a nie skali i sposobu faktycznego 
wykorzystania przez naukowców tego potencjału czy subiektywnej wartości 
różnych informacji pozyskiwanych przypadkowo. Badając potencjał samych 
narzędzi wyszukiwawczych, badano de facto szanse na zaistnienie zjawiska 
przypadkowego pozyskiwania informacji, a nie samo zjawisko.



WNIOSKI

Pierwszy wniosek ma charakter ogólny i dotyczy wszystkich analizowa
nych sytuacji, we wszystkich 33 badanych katalogach. Bez względu na treść 
instrukcji wyszukiwawczej oraz wybraną konfigurację trybów i opcji wyszu
kiwania, interfejsy tych katalogów nie wyświetlają żadnych informacji o lite
raturze, niezależnych od prowadzonego wyszukiwania. Nie ma zatem tak 
charakterystycznych dla wyszukiwarek czy serwisów księgarń internetowych 
płatnych linków, reklam, odniesień do nowości wydawniczych, zdjęć obwolut 
bestsellerów itp. Wniosek ten, choć wydaje się dosyć oczywisty, jest bardzo 
ważny z punktu widzenia celu podjętych tu badań. Ograniczenie zakresu pre
zentowanych informacji wyłącznie do bezpośrednich efektów konkretnych 
wyszukiwań (poza oczywiście informacjami dotyczącymi poruszania się po 
systemie) wyraźnie zawęża szanse na przypadkowe pozyskanie informacji. 
Co więcej, tradycyjny katalog kartkowy funkcjonował w konkretnym otocze
niu, które ze względu na swoją przestrzeń mo^o być wykorzystane (świado
mie lub nie) do stymulowania przypadkowego poznania. Wystawy nowości 
mogjy być przecież rozlokowane wzdłuż obligatoryjnych dróg pokonywanych 
przez użytkownika w bibliotece, mogły znajdować się bezpośrednio w po
mieszczeniach katalogowych lub same katalogi mogły stać na tle półek 
z książkami w poszczególnych czytelniach czy w systemie otwartego dostępu. 
Mała powierzchnia ekranu komputerowego takich możliwości nie daje -  
w efekcie otoczeniem dla używanego OPAC-a nie jest przestrzeń biblioteczna, 
ale świat realny dookoła monitora, który dostarcza bodźców z reguły całkowi
cie niezależnych od twórców katalogów. Wprawdzie za otoczenie OPAC-a 
można uznać jego środowisko wirtualne, czyli cały serwis W W W  danej biblio
teki czy nawet zasoby W W W  w ogóle, ale jest to otoczenie zupełnie inne niż to 
ze świata realnego — tego otoczenia nie widać jednocześnie z obiektem 
zainteresowania. Sytuacja przypomina trochę patrzenie przez dziurkę od klu
cza -  trzeba otworzyć drzwi, żeby zobaczyć więcej. Ewentualne bodźce pocho
dzące z tego środowiska nie dotrą do odbiorcy bez jego świadomej decyzji, bez 
kliknięcia na wybrany link lub przycisk nawigacyjny (nie licząc oczywiście 
różnych form tzw. spamu). Nie mogą zatem być traktowane jako czynniki 
wpływające na potencjał samych katalogów online w zakresie stymulowania 
przypadkowego pozyskiwania informacji.

Kolejny wniosek ogólny dotyczy już sposobów prezentacji samych wyni
ków wyszukiwania -  dostępne konfiguracje trybów i opcji wyszukiwania 
w badanych katalogach można podzielić na dwie grupy: te, które prowadzą 
do wyświetlenia w odpowiedzi tzw. ekranów pośrednich, czyli odpowiednich 
fragmentów indeksów oraz te, których wybranie skutkuje wyświetleniem od 
razu skróconych opisów bibliograficznych. Zdecydowana większość katalo
gów oferuje konfiguracje wykorzystujące oba rozwiązania. Spośród 28 inter
fejsów testowanych w drugiej fazie badań, aż 27 umożliwia wybór takich kon
figuracji trybów i opcji wyszukiwania, które prowadzą do wyświetlania 
w odpowiedzi odpowiednich fragmentów indeksów. Zazwyczaj są to różne 
opcje wyszukiwania prowadzonego osobno w poszczególnych indeksach. Jed
nocześnie aż 26 pozwala na dobór trybów i opcji prowadzący od razu do wy
świetlenia odnalezionych rekordów bibliograficznych. Z reguły są to różne 
formy wyszukiwań w kilku indeksach jednocześnie, choć na przykład w kata
logach zbudowanych w oparciu o system Aleph, opisy bibliograficzne są wy
świetlane od razu także przy wyszukiwaniu w poszczególnych indeksach osob



no (tryby: „Prosty”, „Wyszukiwanie proste”) (zob. Aneks 3). To, czy wyświe
tlony zostanie fragment indeksu, czy opisy bibliograficzne, zależne jest od 
wyboru konfiguracji tiybów i opcji wyszukiwawczych. Tylko w jednjnn przy
padku (Katalog Centralny Politechniki Warszawskiej, tryb „Wyszukiwanie 
proste”, indeksy: słowa w tytule, autor, słowa kluczowe) stwierdzono zależność 
sposobu wyświetlania od wyników wyszukiwania -  w przypadku odnalezienia 
dokumentów relewantnych system prezentuje od razu opisy bibliograficzne, 
a w przjT̂ adku nieodnalezienia takich dokumentów odpowiednie fragmenty 
danego indeksu, w których znajdowałoby się poszukiwane hasło, gdyby zosta
ło odszukane.

Rozróżnienie to jest ważne z punktu widzenia wyników przeprowadzonych 
badań, gdyż okazało się, że przyjęciu jednego z tych rozwiązań z reguły towa
rzyszą inne rozwiązania bezpośrednio kształtujące zdolność systemów do 
„podsuwania” użjrtkownikom informacji niewyszukiwanych: quasi-perty- 
nentnych lub potencjalnie inspirujących. Oczywiście, jest ono także istotne 
z punktu widzenia różnic w bezpośredniej percepcji haseł indeksowych i ca
łych opisów bibliograficznych oraz ich zdolności do bezpośredniego inspirowa
nia użytkownika, ale kwestia ta, jak wspomniano wcześniej, nie była przed
miotem badań. Okazało się jednak, że szanse na otrzymanie informacji 
niewyszukiwanych, zależą również w pewnym stopniu od tego, czy dany sys
tem znajduje w swoich zasobach dokumenty relewantne, czy nie. W  efekcie 
przeprowadzonych eksperymentów i analizy interfejsów badanych OPAC-ów 
wyodrębniono kilka podstawowych sytuacji wyszukiwawczych o różnym po
tencjale w zakresie sprzyjania przypadkowemu pozyskiwaniu informacji, 
które mogą wystąpić w zależności od splotu tych dwóch czynników (Tab. 1).

Tabela 1
Występowanie różnych sytuacji o różnym potencjale dla przypadkowego pozyskiwania 
informacji w zależności od sposobu prezentowania wyników i dostępności relewantnych 

informacji w katalogach (wytłuszczono rozwiązania typowe)

Sposób
prezentowania

wyników

Wynik
wyszukiwania

Ekrany pośrednie 
(fragmenty indeksów)

Opisy bibliograficzne

Brak wyników relewantnych PI. Brak informacji

P2. Fragment indeksu bez
hasła relewantnego

BI. Brak informacji
B2. Opisy bibliograficzne 
związane z hasłami najbliższymi 
relewantnemu w danym indeksie

Odnalezienie wyników 
relewantnych

P3. Tylko relewantne hasła 
z danego indeksu

P4. Fragment indeksu 
zawierający hasto 
relewantne

B3. Tylko relewantne opisy
bibliograficzne
B4. Relewantne opisy 
bibliograficzne oraz opisy 
związane z hasłami najbliższymi 
w indeksie

Okazało się, że mamy do czynienia z wyraźną prawidłowością, a rozwią
zania odbiegające od normy należą do rzadkości. Sytuacje oznaczone symbo
lami PI i P3 zaobserwowano tylko w 5 badanych konfiguracjach, a oznaczo



ne symbolami B2 i B4 stwierdzono wyłącznie w BUO dla opcji „najbliższe 
alfabetycznie” (zob. Aneks 2). Rozwiązanie takie jest niedostępne nawet 
w dwóch innych badanych katalogach zbudowanych także w oparciu o sys
tem Sowa (zob. Aneks 3). Na tym poziomie rozważań można stwierdzić, że sto
sowane w katalogach konfiguracje prowadzące do wyświetlenia od razu opi
sów bibliograficznych są zdecydowanie niekorzystne dla przypadkowego 
pozyskiwania informacji, gdyż nie podsuwają wyszukującemu żadnych infor
macji „niezamawianych”. Z drugiej strony, duży potencjał w tym względzie 
oferują konfiguracje prowadzące do prezentowania fragmentów indeksów-  
w zdecydowanej większości przypadków oprócz lub zamiast haseł relewant- 
nych podsuwają użytkownikowi inne hasła. Kwestia ta wymaga jednak ^ęb- 
szych analiz.

WYNIKI RELEW ANTNE I NIERELEW ANTNE

Spośród wymienionych sjrtuacji dwie pierwsze (Tab. 1, sytuacje PI i BI) 
można od razu wyeliminować z rozważań szczegółowych jako bez wartości dla 
przypadkowego pozyskiwania informacji. Są to sytuacje podwójnie niekorzyst
ne dla użytkownika — nie dość, że nie znalazł tego, czego szukał, to jeszcze nie 
miał żadnych szans na przj^adkowe pozyskanie informacji. Warto zauważyć, 
że choć te niekorzystne z punktu widzenia rozpatr3wanej tu cechy OPAC-ów 
sj^uacje mają miejsce zarówno w tych konfiguracjach, które prowadzą do 
wyświetlenia od razu opisów bibliograficznych (np. w BUWr. czy BUO dla 
opcji „z ustalonym początkiem”), jak i w tych, które pokazują użytkownikowi 
ekrany pośrednie (np. w niektórych wyszukiwaniach w BUR), to jednak to, 
co w pierwszym przypadku jest standardem (we wszystkich przypadkach 
badanych w drugiej fazie -  zob. Aneks 3), w drugim jest tylko wyjątkiem 
(5 przypadków na 28 badanych). Innymi słowy, jeśli system wyświetla od 
razu opisy bibliograficzne, można z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa 
spodziewać się, że w przypadku nieodnalezienia pozycji relewantnych, wy
świetli pusty ekran (lub, jak w przypadku większości z badanych katalogów 
zbudowanych w oparciu o system Aleph, nie wykaże żadnej reakcji, pozosta
wiając użytkownika w niepewności co do skutków jego wyszukiwania). I od
wrotnie, jeśli jest tak skonfigurowany, by pokazywać ekrany jx)średnie, to naj
częściej wyświetla właśnie najbliższy fragment właściwego indeksu (tab. 1, 
sytuacja P2). Najbliższy -  czyli ten, w którym hasło odpowiadające zapyta
niu informacyjnemu powinno się znaleźć.

Nie oznacza to jednak, by konfiguracja interfejsu prowadząca do wyświe
tlania od razu opisów bibliograficznych całkowicie przekreślała możliwość 
stosowania rozwiązań sprzyjających przypadkowemu pozyskiwaniu informa
cji, także dla sytuacji, w których nie ma wyników relewantnych. Zastosowa
nie proponowanej w BUO dodatkowej opcji wyszukiwawczej „najbliższe 
alfabetycznie” powoduje w takim przj^adku wyświetlenie opisów bibliogra
ficznych związanych z hasłami najbliższymi relewantnemu w danym indeksie 
(Tab. 1, sytuacja B2). W  tej sytuacji wyszukiwanie tytułu Architektura in
formacji w serwisach internetowych (niedostępnego w katalogu) nie prowa
dzi do wyświetlenia pustego ekranu, ale powoduje wyświetlenie opisów ksią
żek, których t3^uły zaczynają się od słowa „architektura” (np. Architektura 
klasztorów cysterskich na Sląslai, Architektura komputerów itd.). Wpraw
dzie w tym konkretnym przypadku wyszukane dokumenty mogą być raczej



tylko potencjalnie inspirujące, gdyż żaden nie ma nic wspólnego z serwisami 
internetowymi czy szerzej nauką o informacji, ale już przy wyszukiwaniu 
hasła tematycznego (indeks „Hasła”) „informacja naukowa metodologia” 
okazuje się, że wszystkie znalezione opisy publikacji (na temat informacji 
wizualnej i informacji niejawnych) mogą być traktowane jako quasi-perty- 
nentne, choć żaden nie był relewantny. Jest to zatem rozwiązanie z pewnością 
wartościowe z punktu widzenia przypadkowego pozyskiwania informacji. 
Pozostaje pytanie, czy użytkownik skorzysta z tej opcji, jeśli standardowo, 
jako domyślna, ustawiona jest opcja „z ustalonym początkiem”, prowadząca 
w przedstawionych wcześniej przypadkach do wyświetlenia pustych ekra
nów. Przy tak skonfigurowanym interfejsie, ujawnienie się dużego potencjału 
katalogu bibliotecznego w badanym tu zakresie wjnnaga woli i współdziałania 
ze strony użytkownika — przypadek nie wystąpi przypadkowo.

Z kolei dla konfiguracji prowadzących do wyświetlania fragmentów odpo
wiednich indeksów, brak danej pozycji nie musi oznaczać całkowitej klęski -  
jest szansą na dostrzeżenie haseł quasi-relewantnych lub potencjalnie inspiru
jących, a co za tym idzie -  do otwarcia nowych ścieżek i dotarcia do opisów 
książek wprawdzie innych niż początkowo poszukiwane, ale także wartościo
wych dla użytkownika. Wyszukiwanie hasła „metodologia informacji nauko
wej” w indeksie „Hasła przedmiotowe -  KABA” katalogu BJ powoduje wy
świetlenie 10 haseł wprawdzie nierelewantnych, ale za to o olbrzymim 
potencjale w zakresie przypadkowego pozyskiwania informacji. W  zasadzie 
kliknięcie na każdy z nich prowadzi do opisów pozycji, które mogą okazać się 
ąuasi-pertynentne, potencjalnie inspirujące, a w przypadku hasła „metodolo
gia nauk” nawet pertynentne. Z drugiej strony mamy jednak w tej grupie do 
czynienia z wyjątkami. Jednym z nich jest np. BUR, który nie dość, że 
w przypadku nieznalezienia odpowiedzi relewantnych wyświetla pusty ekran, 
to jeszcze oferuje dodatkową opcję „dokładnie”. Jest ona dostępna przy wy
szukiwaniu w indeksie „Hasło przedmiotowe” i powoduje jeszcze większe za
wężenie wyświetlanego zbioru wyników i dalsze ograniczenie szans na przy
padkowe znalezienie interesującej lub inspirującej książki. Wybranie tej opcji 
prowadzi bowiem do wyświetienia wyłącznie haseł identycznych z instrukcją 
wyszukiwawczą, także w obszarze określników. Zatem jeżeli użytkownik 
w instrukcji wyszukiwawczej użyje hasła „informacja naukowa”, to w odpo
wiedzi zobaczy tylko to jedno hasło, a nie zobaczy tych wszystkich, w któiych 
po haśle „informacja naukowa” następują określniki, np. „informacja nauko
wa -  badanie -  metody”, „informacja naukowa -  bibliografia” itd. Podobnie 
negatywne rozwiązania z punktu widzenia szans na przypadkowe pozyskanie 
informacji zastosowano np. w BUO w konfiguracji z włączoną opcją „z ustalo
nym początkiem” (wyszukiwanie w indeksie „Hasło” -  w przypadku nieodna- 
lezienia poszukiwanego hasła wyświetlany jest pusty ekran).

Generalnie, w przypadku nieodnalezienia pozycji relewantnych, konfigu
racje prowadzące do wyświetlania od razu opisów bibliograficznych z reguły 
nie stwarzają warunków dla przypadkowego pozyskiwania informacji (pusty 
ekran). Natomiast konfiguracje prowadzące do wyświetlania ekranów po
średnich wręcz przeciwnie, potencjalnie sprzyjają takiej formie poznania, 
podsuwają użytkownikowi hasła, a zatem w konsekwencji i książki, któiych 
nie wyszukiwał. Warto jednak zauważyć, że ten potencjał ujawnia się w przy
padku, gdy albo zasoby systemu są zbyt małe w stosunku do oczekiwań użjrt- 
kownika (nie ma tego, czego szukał) albo gdy sama instrukcja wyszukiwaw
cza została źle sformułowana (np. popełniono błąd w składni instrukcji



W wyszukiwaniu zaawansowanym). Badany potencjał jest tu zatem konse- 
Icwencją zjawisk negatywnycli i jako taki może w pewnym stopniu rekompen
sować niepowodzenie użytkownika -  pełnić rolę swego rodzaju „nagrody po
cieszenia”.

W  przypadkach, gdy systemy znajdują dokumenty relewantne, mamy 
znów do czynienia z bardzo podobną odwrotną charakterystyką potencjałów 
w zakresie sprzyjania przypadkowemu pozyskiwaniu informacji w obu gru
pach konfiguracji (zob. Tab. 1). Choć w każdej z nich może dochodzić do przy
padkowego pozyskania informacji, to już szanse wystąpienia tego zjawiska są 
bardzo różne. W  obu grupach zdecydowanie mniejszy potencjał w tym wzglę
dzie wykazują sytuacje, w których systemy wyświetlają wĵ ącznie odpowiedzi 
(opisy lub hasła) relewantne (Tab. 1, sytuacje P3 i B3). Są one charaktery
styczne dla konfiguracji prowadzących od razu do wyświetlania opisów biblio
graficznych i wyjątkowe dla tych, które w odpowiedzi na zapytanie wyświe
tlają ekrany pośrednie. W  takich sytuacjach możliwość przypadkowego 
pozyskania informacji o literaturze naukowej pojawia się tylko w przypadku 
błędnego lub mało precyzyjnego zdefiniowania warunków wyszukiwania w 
instrukcji. Tylko bowiem wówczas wyświetlone zostaną dokumenty wpraw
dzie relewantne, ale jednocześnie niepertynentne.

Może zatem zdarzyć się, że przypadkowe poznanie będzie rezultatem po
myłki lub niewiedzy (np. podanie innego nazwiska autora), nieznajomości 
zasad konstruowania właściwej instrukcji w danym interfejsie (wybranie nie
właściwych indeksów czy opcji) lub nieumyślnego wprowadzenia niewłaści
wego znaku z klawiatury (tzw. literówka). Może wynikać również z niewiedzy 
na temat zawartości danego indeksu — np. indeksy osobowe zawierają oprócz 
nazwisk autorów z reguły także nazwiska redaktorów lub tiumaczy. Użytkow
nik, który poszukując książek napisanych przez Marię Dembowską np. 
w Katalogu Online Bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego, wybierze indeks 
„Autor” i wpisze instrukcję wyszukiwawczą w postaci „Dembowska Maria”, 
otrzyma zarówno informacje o książkach jej autorstwa, jak i o tych, przy któ
rych powstaniu pełniła inną rolę (zatem tutaj ąuasi-pertynentnych). Podobne 
zjawisko może zajść również w przypadku wyszukiwania w indeksie tytuło
wym, który zawiera także tytuły serii oraz w sytuacjach, gdy wyszukiwanie 
w tym indeksie oznacza nie tylko poszukiwanie początków tytułów, ale także 
wszystkich słów z tytułów bez informowania o tym użytkownika czy dania mu 
możliwości wyboru odpowiednich opcji (np. w Katalogu Biblioteki Uniwersy
teckiej w Białymstoku czy Centralnym Katalogu Zbiorów Bibliotek Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego). Przypadkowe pozyskanie informacji znów bę
dzie mieć wspomniany wcześniej charakter „nagrody pocieszenia”.

Może jednak być także swego rodzaju „premią dla leniwych” -  konse
kwencją specyficznej strategii wyszukiwawczej, polegającej na poświęcaniu 
minimum wysiłku i dbałości w konstruowaniu instrukcji, połączonej z na
dzieją, że „może się uda”. Niezależnie od tego, czy się uda, czy nie, konse
kwencją takiego podejścia może być właśnie przypadkowe poznanie innych 
zasobów niż te, które były bezpośrednim przedmiotem wyszukiwania. Tak 
dzieje się na przykład w sytuacji wyszukiwania książki Zofii Gacy-Dąbrow- 
skiej Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej: zarys problemów organizacyj
nych i badawczych, jeśli wyszukiwanie będzie prowadzone w indeksie 
tytułów za pomocą tylko jednego słowa. W  przзфadku użycia słowa „bibliote
karstwo”, zdecydowana większość wyświetlonych informacji (9 na 10 opisów 
bibliograficznych BUO i BPWr. oraz haseł w BJ i BUP), będzie miała cha



rakter ąuasi-pertynentny -  nie będą to wprawdzie opisy poszukiwanej książki, 
ale innych książek, także dotyczących bibliotekarstwa. Oczywiście, jeśli uży
jemy innych słów lub fraz z tytułu, niezwiązanych z bibliotekarstwem (np. „II 
Rzeczpospolita” czy „zarys problemów”), to wyświetlone w wyniku wyszuki
wania rekordy zmienią charakter z ąuasi-pertynentnych na jedynie potengal- 
nie inspirujące, ale nadal szanse na przypadkowe pozyskanie informacji o li
teraturze naukowej będą duże. Inny przykład tego samego zjawiska dotyczy 
wyszukiwania „według słów” (w wielu indeksach jednocześnie) 
w BJ -  im mniej słów zostanie użytych w instrukcji wyszukiwawczej, im 
mniej precyzyjnie jest ona zbudowana, tym większe są szanse na znalezienie 
opisów, które nie były bezpośrednio wyszukiwane. I tak, jeśli szukając książki 
Marii Dembowskiej Nauka o informacji naukowej (informatologia): orga
nizacja i problematyka badań w Polsce, sformułujemy instrukcję w postaci: 
„Dembowska Maria” (indeks autorski) i „nauka o informacji” (indeks tytuło
wy), to w odpowiedzi otrz3miamy opis tylko tej jednej pozycji. Natomiast jeśli 
ograniczymy instrukcję wyszukiwawczą do postaci np. „Dembowska” (in
deks autorski) i „nauka” (indeks tytułowy), to system dodatkowo wyświetli 
opis jednej pozycji ąuasi-pertynentnej {Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 
w świetle korespondencjijego współtwórców). To samo zjawisko można 
zaobserwować, porównując wyniki wyszukiwania w indeksie autorskim dla 
instrukcji „Dembowska Maria” i „Dembowska”. Oczywiście, możliwość wy
stąpienia takiej „premii dla leniwych” zależna jest w dużym stopniu od zaso
bów danego katalogu oraz specyfiki samej instrukcji wyszukiwawczej -  jeśli 
na przykład jedyną Dembowską zanotowaną w systemie będzie Dembowska 
Maria, to takie podejście do wyszukiwania nie przełoży się na dodatkowe 
szanse przypadkowego pozyskania informacji.

W  większości badanych przypadków, systemy w konfiguracjach wyświe
tlających ekrany pośrednie prezentują naraz pewną ich z góry ustaloną liczbę 
(najczęściej 10 haseł Równych plus ewentualne odsyłacze lub 10 haseł łącznie 
z odsyłaczami oraz w 2 przypadkach 20 haseł) bez względu na to, ile wyszuka
nych haseł jest relewantnych. Wyjątek w tym względzie stanowi Katalog 
Książek i Czasopism Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Humani
stycznej w Bielsku-Białej, w którym w przypadku odnalezienia haseł rele
wantnych wyświetlane są wszystkie. Takie rozwiązanie oznacza, że mimo 
odnalezienia haseł relewantnych, system nadal „podsuwa” użytkownikowi 
także inne hasła, poszerzając tym samym możliwości przypadkowego pozy
skania informacji (Tab. 1, sytuacja P4). W  tym przypadku, inaczej niż w sy
tuacjach, gdy system wyświetla tylko opisy lub hasła relewantne (B3 i P3), 
przypadkowe pozyskanie informacji nie musi być skutkiem niewiedzy, braku 
umiejętności, roztargnienia czy minimalistycznego podejścia do formułowa
nia instrukcji wyszukiwawczej. Może towarzyszyć poprawnie, wyczerpująco
i właściwie (z punktu widzenia dominującej w danym momencie potrzeby 
informacyjnej) sformułowanej instrukcji lub całej strategii wyszukiwawczej. 
W  takiej konfiguracji trybów i opcji wyszukiwania przypadkowe pozyskanie 
informacji o jakiejś książce może być dodatkową korzyścią dla użytkownika, 
który i tak znalazł to, czego szukał, a nie tylko „nagrodą pocieszenia” lub „pre
mią dla leniwych”.

Zachodzi tu pewna ciekawa prawidłowość: ponieważ liczba wyświetla
nych haseł jest stała, to im mniej z nich będzie relewantnych, tym większa 
będzie przewaga (oczywiście z punktu widzenia sprzyjania przypadkowemu 
pozyskaniu informacji) tego rozwiązania nad opisanym w sytuacjach P3 i B3.



W  najgorszym przypadku, jeśli liczba dokumentów relewantnych jest równa 
lub przekracza stalą liczbę wyświetlanych haseł -  sytuacje P4 i P3 będą 
w tym samym stopniu sprzyjać przypadkowemu poznaniu. Na przykład, po
szukujący książki In formacja naukowa w Polsce: tradycja i współczesność 
w indeksie tytułowym katalogu BJ otrzyma w odpowiedzi oprócz poszukiwa
nego tytułu dodatkowo 7 tytułów książek także poświęconych informacji na
ukowej oraz dwa tytuły pozycji z innych dyscyplin. Pozostaje oczywiście bar
dzo ważne pjrtanie, czy zadowolony z powodzenia swoich starań użytkownik 
będzie w tym samym stopniu interesował się innymi wyświetlonymi hasłami 
co ten, który nie znajdzie poszukiwanej książki? Kwestia ta wymaga jednak 
odrębnych badań z zastosowaniem odmiennej metodologii.

Rozwiązanie, polegające na wyświetlaniu obok opisów relewantnych także 
tych nierelewantnych, z reguły nie jest stosowane w tych konfiguracjach, któ
re prowadzą do wyświetlania od razu opisów bibliograficznych (Tab. 1, sytu
acja B4). Jak wspomniano wcześniej, możliwość wystąpienia takiego rozwią
zania została stwierdzona tylko w BUO dla opcji „najbliższe alfabetycznie”. 
Wyszukiwanie w indeksie autorskim hasła „Oleński Józef ’ doprowadziło do 
wyświetlenia 6 opisów relewantnych (książek autorstwa Józefa Oleńskiego) 
oraz 4 opisów całkowicie nierelewantnych i w żaden sposób niezwiązanych 
z dziedziną uprawianą przez Józefa Oleńskiego. Oczywiście, także te relewant- 
ne nie muszą być pertjmentne i mogą wejść do puli odpowiedzi ąuasi-perty- 
nentnych i potencjalnie inspirujących z przyczyn omówionych wcześniej (Tab. 
1, sytuacja B3).

Choć generalnie można stwierdzić, że szanse na przypadkowe pozyskanie 
informacji w konfiguracjach trybów i opcji wyszukiwania prowadzących do 
wyświetlania od razu opisów bibliograficznych są zdecydowanie mniejsze niż 
w tych, które prowadzą najpierw do ekranów pośrednich, to nie można wy
prowadzić wniosku, że związek ten ma charakter deterministyczny czy choć
by przyczynowo-skutkowy. Przeciwnie, eksperymenty dowiodły, że w obu 
grupach konfiguracji mogą być stosowane zarówno rozwiązania sprzyjające 
takiemu pozyskiwaniu informacji, jak i je uniemożliwiające. Można zatem
i pewnie należy czerpać z obu rozwiązań px)mysły, które mogą poprawić szanse 
przj^Dadkowego odkrywania informacji o literaturze naukowej w katalogach 
Online bibliotek akademickich.

Jeśli jednak nie ma między tymi cechami związku przyczynowo-skutko
wego, to oznacza, że ich częste współwystępowanie może mieć inną wspólną 
przyczynę. Wydaje się, że są nimi pewne schematy myślowe funkcjonujące 
w środowisku projektantów interfejsów oraz osób odpowiedzialnych za ich 
implementację i ostateczny wybór konfiguracji. Według jednego z nich nad
rzędnym celem jest precyzja i efektywność wyszukiwania -  interfejs majak 
najszybciej doprowadzić użytkownika do obranego przez niego celu, przy naj
mniejszym wysiłku i ryzyku pobłądzenia. Oznacza to zatem dążenie do ogra
niczenia liczby decyzji, jakie po drodze musi podjąć użytkownik i „kliknięć”, 
jakie musi wykonać (czyli wyświetlanie od razu opisów bibliograficznych)
i eliminowanie z obszaru jego percepcji wszelkich informacji potencjalnie roz
praszających (zatem niewyświetlanie informacji nierelewantnych). Przy ta
kiej strategii jedyną szansę na przypadkowe napotkanie zasobów ąuasi-perty- 
nentnych lub potencjalnie inspirujących stwarza błąd, niekompetencja 
informacyjna, lenistwo lub świadomie przyjmowana minimalistyczna strate
gia wyszukiwawcza użytkownika -  kiedy dokumenty relewantne okażą się 
niepertynentne. Druga koncepcja ma charakter opozycyjny. Nie zakłada, że



użytkownik najlepiej wie, czego chce i potrafi to wyrazić w postaci instrukcji 
wyszukiwawczej. Nie stosuje zasady „ma, o co prosił”, ale stawia na dialog, 
refleksję i w pewnym stopniu holistyczne podejście do procesu wyszukiwania 
informacji. A to oznacza wymuszanie albo przynajmniej skłanianie do refleksji 
po drodze do celu (czyli wyświetlanie ekranów pośrednich) oraz włączanie do 
zbioru wyników nie tylko informacji bezpośrednio relewantnych, ale także 
tych pochodzących z jej otoczenia. Przyjęcie takiej koncepcji w konstruowaniu 
interfejsu katalogu online oznacza, że rośnie jego potencjał w zakresie sprzyja
nia przypadkowemu pozyskiwaniu informacji -  może do niego dojść w zasa
dzie w każdej sytuacji i może przydarzyć się także kompetentnemu, sprawne
mu i dokładnemu użytkownikowi. Nie ma jednak powodu, by nie szukać 
sposobów przełamania tej dychotomii w myśleniu o interfejsach systemów in
formacyjnych.

LICZBA WYNIKÓW

Kolejnym czynnikiem warunkującym zdolność bibliotecznych katalogów 
Online do „podsuwania” użytkownikowi pozycji ąuasi-pertynentnych i poten
cjalnie inspirujących jest liczba informacji (haseł indeksowych lub opisów 
bibliograficznych) bezpośrednio dostępnych jego percepcji, a zatem wyświe
tlanych oprócz lub zamiast wyników pertynentnych.

Badania ujawniły, że jeśli w interfejsach skonfigurowanych w sposób po
wodujący wyświetlenie od razu opisów bibliograficznych, przedstawiane są 
wszystkie wyszukane pozycje (oczywiście jeśli ich liczba nie przekroczy usta
lonego limitu, któiy np. w BUWr. i BUO wynosi 1000 pozycji), to, jak wspo
mniano wcześniej, w drugiej grupie konfiguracji interfejsów wyświetlana jest 
tylko z góry limitowana, niewielka liczba haseł. Rozwiązanie to jest oczywiście 
bezpośrednio związane z decyzją o wyświetlaniu informacji nierelewant
nych -  systemy wyświetlające ekrany pośrednie z reguły wyświetlają także 
wyniki nierelewantne i tym samym muszą stosować jakieś ograniczenia ilo
ściowe. W  przeciwnym razie konieczne byłoby zawsze wyświetlanie wszyst
kich zasobów bazy lub przynajmniej danego indeksu. Z kolei ponieważ syste
my wyświetlające od razu opisy bibliograficzne z reguły nie włączają do zbioru 
wyników dokumentów nierelewantnych, wielkość tego zbioru jest w sposób 
naturalny ograniczana właśnie relewantnością.

Z badań dotyczących zachowań użytkowników wyszukiwarek interneto
wych wiadomo, że ich zainteresowanie budzi zazwyczaj tylko kilkanaście 
opisów stron W W W  umieszczonych na początku listy wyników (Ford i in., 
2002, pp. 30-31). Jeśli użytkownicy katalogów bibliotecznych zachowywaliby 
się tak samo, to oczywiście wpływ ten byłby znikomy. Jednak typowe katalogi 
biblioteczne od wyszukiwarek różni jedna zasadnicza cecha -  w katalogach 
nie funkcjonują mechanizmy rankingowe, a o kolejności wyświetlania infor
macji decyduje z reguły alfabet. Użj^kownik zatem nie może zakładać, że 
podobnie jak w wyszukiwarkach, każda kolejna pozycja na liście wyników 
będzie mniej wartościowa z jego punktu widzenia (swoją drogą warto byłoby 
zbadać, czy przypadkiem takiego nieuprawnionego założenia jednak nie czy
ni). Zatem to, ile „niezamawianych” informacji zobaczy, może zależeć od tego, 
na której pozycji w zbiorze wyników znajdzie się opis lub hasło dotyczące po
zycji bezpośrednio wyszukiwanej. Z reguły w badanych katalogach była to 
pierwsza pozycja. Jedynie w przypadku wyszukiwania w indeksie autorskim



(a w BJ także w pozostałych) katalogów zbudowanych w oparciu o system 
Virtua była to druga pozycja na liście wyników. Takie rozwiązanie podnosi 
oczywiście efektywność wyszukiwania, ale znacznie utrudnia przypadko
wość -  użytkownik może w ogóle nie zwrócić uwagi na pozostałe opisy. Nie
mniej, z punktu widzenia potencjału samego systemu sytuacja jest korzystna.

AUTOR, TYTU Ł CZY TEM AT?

Wpł3Twu różnych rozwiązań stosowanych w konfiguracji interfejsów kata
logów bibliotecznych na szanse przypadkowego pozyskiwania informacji
o literaturze naukowej nie można ograniczyć wyłącznie do kwestii wyświetla
nia dokumentów nierelewantnych oraz liczby wyników umieszczanych 
w obszarze percepcji użjrtkownika. O potencjale OPAC-ów w tym względzie 
świadczy przecież nie tylko, czy i ile informacji „niezamawianych” podsuwają 
użytkownikom, ale także jakie są te informacje. Co można przypadkowo od
kryć we fragmencie indeksu, a co w opisie bibliograficznym? W  dalszym toku 
rozważań nie będą brane pod uwagę te sytuacje, które w ogóle uniemożliwiają 
przypadkowe pozyskanie informacji (Tab. 1, sytuacje PI i BI). Punktem 
wyjścia do dalszych analiz było ustalenie zakresu opisów bibliograficznych 
wyświetlanych automatycznie w tych konfiguracjach, które prowadziły właś
nie do ich wyświetlenia (Tab. 2). Łącznie, w 28 badanych katalogach, ziden
tyfikowano 26 takich konfiguracji (zob. Aneks 3).

Tabela 2
Zakres opisów bibliograficznych wyświetlanych standardowo w odpowiedzi na wyszuki

wanie w katalogach poddanych testom w drugiej fazie badań

Zakres opisu bibliograficznego Liczba katalogów

autor, tytuł 1

autor, tytuł, role wydania 9

autor, tytuł, miejsce, role wydania, wydawnictwo 8

autor, tytuł, miejsce, rok wydania, wydawnictwo, tytuł serii 2

autor, tytuł, miejsce, rok wydania, wydawnictwo, opis 
fizyczny

ł

autor, tytuł, miejsce, rok wydania, wydawnictwo, tytuł serii, 
opis fizyczny

3

autor, tytuł, miejsce, rok wydania, wydawnictwo, tytuł serii. 2 (ale tyko w wybranycłi
opis fiz>'czny, łiasło przedmiotowe przypadkacłi)

RAZEM 26

Jeżeli w W3miku wyszukiwania w indeksie autorskim wyświetlony zostanie 
fragment tego indeksu, użytkownik otrzymuje listę nazwisk z imionami, cza
sem dodatkowo zawierającą odsyłacze do form właściwych. Do przypadkowe
go pozyskania informacji ąuasi-pertynentnej może dojść tylko w przypadku, 
gdy na tym wykazie dostrzeże znane sobie nazwisko związane z inną potrzebą 
informacyjną niż ta, która była przyczyną wyszukiwania. Sytuacja raczej



malo prawdopodobna, gdyż nazwisko pr^padkowo rozpoznane i wyszukiwa
ne musiałyby być bardzo podobne do siebie, żeby znaiezć się razem w obrębie 
10 ułożonych alfabetycznie haseł z indeksu. Trudno natomiast, by taki wykaz 
mó^ być inspiracją dla powstania nowych potrzeb informacyjnych, choć oczy
wiście nie można takiego zjawiska wykluczyć -  jakieś nazwisko może przecież 
wywołać w umyśle jednostki odpowiednio długi ciąg skojarzeń. Jeśli jednak 
zamiast haseł indeksowych pojawią się opisy bibliograficzne (zob. Tab. 2), to 
oprócz nazwisk autorów użytkownik widzi także tytuły, czasem miejsce i rok 
wydania, a w przypadku wyszukiwania złożonego w Katalogu Bibliotek Uni
wersytetu Warszawskiego i Katalogu Komputerowym Biblioteki Głównej 
UMCS, gdy jednym z przeszukiwanych indeksów jest indeks haseł przedmio
towych, także hasła przedmiotowe. Więcej informacji to większe szanse dopa
sowania któregoś z opisów do „uśpionych” potrzeb, to także większa szansa na 
znalezienie nowych inspiracji. Bez dodatkowych badań użytkownika można 
z dużą pewnością założyć, że w zdecydowanej większości przypadków tytuł
i opis przedmiotowy książki prędzej zainteresują użytkownika niż wcześniej 
nieznane nazwisko jej autora. W  przypadku wyszukiwania w indeksie autor
skim, przewaga rozwiązań prowadzących do wyświetlania od razu opisów 
bibliograficznych w zakresie sprzyjania przypadkowemu pozyskiwaniu infor
macji wydaje się bezsporna.

Efekty wyszukiwania w indeksie tytułowym nie pozwalają już na tak jed
noznaczny osąd. W  zależności od konfiguracji interfejsu użytkownik otrzymuje 
listę samych tytułów ułożoną alfabetycznie, listę tytułów wraz z informacjami
o autorach (też redaktorach, opracowujących itd. -  np. w katalogach opartych 
na systemie Virtua i w Katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi zbudo
wanym w oparciu o system Horizon), albo skrócone opisy bibliograficzne. 
Trudno wyrokować, czy dodatkowe informacje pojawiające się w przypadku 
wyświetlania opisów bibliograficznych -  np. miejsce, rok wydania czy nazwa 
wydawnictwa -  zwiększają istotnie zdolność OPAC-ów do inspirowania no
wych zainteresowań czy budzenia „uśpionych” potrzeb informacyjnych. 
Kwestia ta może okazać się zresztą na tyle subiektywna, że nawet badania 
samych użytkowników nie pozwolą na obiektywną ocenę. Wydaje się, że taki 
istotny wpływ mo^oby mieć hasło przedmiotowe, ale jak wspomniano wcze
śniej, jego występowanie w opisach prezentowanych standardowo użytkowni
kom jest niezwykle rzadkie (zob. też Tab. 2).

Równie trudno byłoby ocenić różnice w sprzyjaniu przypadkowemu pozy
skiwaniu informacji między listą samych haseł przedmiotowych a wykazem 
skróconych opisów bibliograficznych. Zbyt wiele subiektywnych czynników 
może decydować o tym, czy pojedyncze hasło przedmiotowe będzie bardziej, 
czy mniej inspirujące niż na przykład tytuł książki. Ewentualne próby zbada
nia tych relacji wymagają oczywiście zastosowania zupełnie innych metod.

PODSUMOWANIE

Wykonane eksperymenty i analizy pozwoliły na zidentyfikowanie różnych 
rozwiązań stosowanych w interfejsach bibliotecznych katalogów online
i wstępne określenie ich konsekwencji dla szans na przypadkowe pozyskanie 
informacji o literaturze naukowej oraz wskazanie podstawowych sytuacji, 
w których szanse takie mogą się ujawnić. Należy podkreślić, że przedstawio
ne wnioski dotyczą jedynie samego potencjału OPAC-ów, oferowanych przez



nie warunków wystąpienia zjawiska przypadkowego pozyskiwania informacji. 
Ocena tych potencjałów ze względu na f̂ ctyczne ich wykorzystanie i odpowied- 
niość zastosowanych rozwiązań w stosunku do preferencji i możliwości poznaw
czych uŻ3Ttkowników wymaga dalszych badań. Chcąc osiągnąć całościowe 
spojrzenie na zagadnienie prsypadkowego po^skiwania informacji o literaturze 
naukowej w katalogach bibliotecznych, należałoby także zwrócić uwagę na 
rolę, jakąwtym wz^ędzie odgrywają kwestie językowe, związane ze specyfiką 
zarówno danego języka naturalnego, jak i języków informacyjno-wyszukiwaw- 
czych stosowanych w różnych systemach. Pewne zjawiska z tego zakresu ujaw
niły się w trakcie prowadzonych testów, ale generalnie są to jednak odrębne 
zagadnienia, wymagające także oddzielnie zaprojektowanych badań.

Szanse na przypadkowe pozyskanie informacji o literaturze naukowej 
w katalogach online bibliotek akademickich są generalnie niewielkie i wyraź
nie zepc^ięte na dalszy plan przez dążenie do efektywności systemów i kon
centrowanie się na sprawnym wyszukiwaniu dokumentów relewantnych. Po
jawiają się jako skutek zjawisk negatywnych z punktu widzenia organizacji 
interfejsów: błędów, niedostatecznych zasobów bazy, niezrozumienia aparatu 
wyszukiwawczego czy minimalistycznych strategii wyszukiwawczych użyt
kowników. Pełnią rolę „nagrody pocieszenia”, „premii dla leniwych” i niezb}  ̂
często dodatkowej „nagrody” za poprawnie zrealizowane wyszukiwanie. Sta
wia to przypadkowe pozyskanie informacji w stosunku odwrotnej proporcjo
nalności do jakości tych katalogów rozumianej w kategoriach kompletności
i precyzji wyszukiwania. I choć takiej relacji nie da się wyeliminować (jeśli 
ktoś znajduje tylko to, czego szukał, to nie odkryje już niczego innego przjrpad- 
kiem i v^aśnie odwrotnie, jeśli coś zostało zauważone przypadkiem, to znaczy, 
że system wyświetlił coś, czego użytkownik nie szukał), to można dążyć z jed
nej strony do zwiększenia pożytków z wcześniej wspominanych zjawisk, czyli 
zwiększać szanse na zdobycie i wartość owej „nagrody pocieszenia”, a z dru
giej do rozszerzenia pola widzenia użytkownika poza dokumenty relewantne
i tym samym zerwanie z wycinkowością całego procesu i zmniejszenie nieko
rzystnych konsekwencji wspomnianego wcześniej zjawiska „dziurki od 
klucza”. Szczególnie wiele rozwiązań nieodpowiednich z punktu widzenia 
wspierania przypadkowego pozyskiwania informacji zidentyfikowano w kon
figuracjach prowadzących od razu do wyświetlania opisów bibliograficznych. 
Przejęcie pewnych rozwiązań charakterystycznych dla konfiguracji prowa
dzących do wyświetlania fragmentów indeksów mogjoby istotnie podnieść 
potencjał tych katalogów w omawianym tu zakresie -  dotyczy to szczególnie 
unikania wyświetlania pustych ekranów w przypadku nieodnalezienia doku
mentów relewantnych i nieograniczania się do prezentacji wyłącznie wyni
ków relewantnych w przypadku ich znalezienia. O możliwości zastosowania 
takich rozwiązań świadczą wprawdzie nieliczne, ale jednak funkcjonujące 
konfiguracje wyszukiwawcze. Wydaje się, że pozytywny skutek mogjoby też 
przynieść rozszerzenie zakresu wyświetlanych opisów o hasła przedmiotowe. 
Z drugiej strony, ewentualne wprowadzenie wielu rozwiązań potencjalnie 
sprzyjających przypadkowemu pozyskaniu informacji mogłoby faktycznie 
zmniejszyć efektywność wyszukiwania informacji pert5mentnych w stosunku 
do potrzeby informacyjnej będącej zasadniczym powodem wyszukiwania. 
Takie konsekwencje mo^oby mieć na przykład przesunięcie hasła lub opisu 
relewantnego na dalsze miejsca na liście wyników (w celu zmuszenia użyt
kownika do dostrzeżenia poprzedzających go haseł lub opisów nierelewant- 
nych) czy całkowite zrezygnowanie z wyświetlania fragmentów indeksu au



torskiego na rzecz prezentowania od razu opisów bibliograficznych. Przepro
wadzone eksperymenty skłaniają też do głębszej refleksji nad wyszukiwa
niem informacji w ogóle. zastąpienie naturalnego środowiska informacyj
nego człowieka -  z jego nieprzewidywalnością, przypadkowością, często

informacji? Dążenie do efektywności i precyzji wyszukiwania 
w katalogach bibliotecznych nie powinno przesłaniać innych aspektów pozy
skiwania informacji. Być może warto też przyjrzeć się rozwiązaniom stosowa
nym w tym względzie w innych narzędziach wyszukiwania informacji fiinkcjo- 
nujących w środowisku cyfrowym.
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ABSTRACT: The paper includes the description and the analysis of the results of empiri
cal studies aimed at the comparison of various academic library OPACs configurations as 
features supporting opportunistic acquisition of information about scholarly literature. The 
studies in question consisted of experiments with the use of 22 different search statements 
followed by the analysis of results not requested but retrieved and displayed by the system 
alongside the retrieval of other resources. The experiments were conducted on 33 Polish 
library OPACs operated with 8 various computer systems in a three-month period (May- 
July 2007). The studies proved the interdependence of OPAC solutions, search statements 
and opportunities to retrieve publications which cannot satisfy users’ core information 
needs but may answer or induce other information needs of those persons.
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Aneks 1

Wykaz instrukcji wyszukiwawczych użytych w eksperymentach

Wyszukiwanie w poszczególnych indeksach osobno

Indeks Instrukcja
wyszukiwawcza

Zamierzony cel wyszukiwania (odpowie
dzi pertynentne w przyjętym w artykule 
sposobie rozumienia tego terminu)

Indeks autorski Dembowska Maria Publikacje autorstwa Marii Dembowskiej 
(autorki m.in. książki Nauka o informa
cji naukowej (informatologia): organiza
cja i problematyka badań w Polsce. 
Warszawa: IINTE, 1991)

Dembowska Jw.

Dębowska Jw. -  przykład błędu w nazwisku

Oleński Józef Publikacje autorstwa Józefa Oleńskiego 
(autora m.in. książki Ekonomika informa
cji. Warszawa: Fundacja Promocji Roz
woju im. Edwarda Lipińskiego, 1998) -  
alternatywnie w stosunku do instrukcji 
„Dembowska Maria” dla testowania za
chowania systemów, w których nie odna
leziono publikacji Marii Dembowskiej

Oleński Jw. -  alternatywnie w stosunku do instruk
cji „Dembowska” dla testowania zachowa
nia systemów, w których nie odnaleziono 
publikacji Marii Dembowskiej

jhjgdtkyh Przĵ Dadkowy ciąg znaków zastosowany w celu 
testowania zachowań systemów w sytuacji nie
odnalezienia opisów relewantnych

Indeks tytułowy Nauka o informacji 
naukowej (informa- 
tologia): organizacja 
i problematyka ba
dań w Polsce

Opis książki: Dembowska, Maria (1991). 
Nauka o informacji naukowej (informa
tologia): organizacja i problematyka 
badań w Polsce. Warszawa: IINTE

Nauka o informacji 
naukowej

Jw. -  początek tytułu

Informacja nauko
wa

Opis książki: Scibor, Eugeniusz, red. 
(1998). Informacja naukowa w Polsce: 
tradycja i współczesność. Olsztyn: W y
daw. WSP -  krótki początek tytułu

Informatologia Opis książki: Dembowska, Maria (1991). 
Nauka o informacji naukowej (informa
tologia): organizacja i problematyka ba
dań w Polsce. Warszawa: IINTE -  zna
czące słowo z tytułu (ale nie pierwsze)

Bibliotekarstwo Opis książki: Gaca-Dąbrowska, Zofia 
(1983). Bibliotekarstwo II Rzeczypospo
litej: zarys problemów organizacyjnych 
i badawczych. Wrocław: Wydaw. UWr. 
-  pierwsze słowo z tytułu



Architektura infor
macji w serwisach 
internetowych

Opis książki: Rosenfeld, Louis; Morville, 
Peter (2003). Architektura informacji 
w serwisach internetowych. Gliwice: 
Wydaw. Helion -  przypadek gdy pod
stawowe i najbardziej rozpowszechnione 
znaczenie początku tytułu radykalnie od
biega od tematu poszukiwanej pozycji

jhjgdtkyh Przypadkowy ciąg znaków zastosowany 
w celu testowania zachowań systemów 
w sytuacji nieodnalezienia opisów rele
wantnych

Indeks haseł 
przedmiotowych

informacja naukowa Opisy książek z zakresu informacji nauko
wej

informacja Opisy książek z zakresu informacji nauko
wej

metodologia infor
macji naukowej

Opisy książek na temat metodologii in
formacji naukowej

informacja nauko
wa metodologia

Opisy książek na temat metodologii in
formacji naukowej

jhjgdtkyh Przypadkowy ciąg znaków zastosowany 
w celu testowania zachowań systemów 
w sytuacji nieodnalezienia opisów rele
wantnych

Wyszukiwanie w kilku indeksach jednocześnie

Instrukcja wyszukiwawcza Zamierzony cel wyszukiwania (odpowie
dzi pertynentne w przyjętym w artykule 
sposobie rozumienia tego terminu)

Dembowska Maria (autor) i nauka o in
formacji (tytuł)

Opis jednej książki: Dembowska, Maria 
(1991). Nauka o informacji naukowej 
(informatologia): organizacja i proble
matyka badań w Polsce. Warszawa: 
IINTE

Dembowska (autor) i nauka (tytuł) Jw.

Dembowska Maria (autor) i informacja 
naukowa (hasło przedmiotowe)

Opisy książek Marii Dembowskiej z za
kresu informacji naukowej (a zatem 
z wyłączeniem opisów innych autorów 
o tym samym imieniu i nazwisku, ale pi
szących na inne tematy)

Dembowska Maria (autor) i hydrologia 
(tytuł)

Opisy książek Marii Dembowskiej na te
mat hydrologii -  w celu przetestowania 
zachowania systemów w przypadku bra
ku odpowiedzi relewantnych



Aneks 2

Wykaz wszystkich konfiguracji interfejsów katalogów bibliotecznych, w których 
przeprowadzono eksperymenty w pierwszej fazie badań z wykorzystaniem instrukcji 

wyszukiwawczych przedstawionych w Aneksie 1

1. BJ -  tryb „Osobno w indeksach” (zapytania standardowe, wyszukiwanie prowa
dzone osobno w poszczególnych indeksach: „Autor”, „Tytuł” , „Hasło przedmiotowe -  
K ABA”).

2. BJ -  tryb „Według słów” (pozwala na łączenie indeksów, zapytania dodatkowe).
3. BUP -  tryb „Osobno w indeksach” (zapytania standardowe, wyszukiwanie prowa

dzone osobno w poszczególnych indeksach: „Autor”, „Tytuł” , „Hasło przedmiotowe alfa
betycznie”).

4. BUP -  tryb „Multiindeks” (zapytania dodatkowe -  wyszukiwanie utrudnione ze 
względu na niedoskonałości interfejsu: cały czas pozostaje na stronie aktywne pole wyboru 
jednego indeksu, mimo że nie uczestniczy w procesie formułowania parametrów wyszuki
wawczych, formułowanie wyrażenia wymaga znajomości specyficznej składni poleceń).

5. BPWr. -  tryb „Wyszukiwanie proste” (zapytania standardowe, wyszukiwanie pro
wadzone osobno w poszczególnych indeksach: „Autor”, „Tytuł” , „Hasło przedmiotowe”), 
dla włączonej opcji „słowa sąsiadujące” .

6. BPWr. — tryb „Wyszukiwanie proste” (zapytania standardowe, wyszukiwanie pro
wadzone osobno w poszczególnych indeksach: „Autor”, „Tytuł” , „Hasło przedmiotowe”), 
dla wyłączonej opcji „słowa sąsiadujące”.

7. BPWr. -  tryb „Wyszukiwanie w wielu polach” (pozwala na łączenie indeksów, za
pytania dodatkowe).

8. B U R -tryb „Wyszukiwanie proste” (zapytania standardowe, wyszukiwanie pro
wadzone osobno w poszczególnych indeksach: „Osoba”, „Tytuł” , „Hasło przedmiotowe”), 
opcja „po początku”.

9. B U R -tryb „Wyszukiwanie proste” (zapytania standardowe, wyszukiwanie pro
wadzone osobno w poszczególnych indeksach: „Osoba”, „Tytuł” , „Hasło przedmiotowe”), 
opcja „po słowach”.

10. BUR -  tryb „Wyszukiwanie proste” -  opcja „dokładnie” , dostępna dodatkowo 
tylko dla wyszukiwania w indeksie haseł przedmiotowych.

11. BUO -  brak możliwości wyboru trybu wyszukiwania (zapytania standardowe, 
wyszukiwanie prowadzone osobno w poszczególnych indeksach: „Autor” , „Tytuł”, „Ha
sło”), opcje: „z ustalonym początkiem”, „szukaj w katalogu” .

12. BUO -  brak możliwości wyboru trybu wyszukiwania (zapytania standardowe, 
wyszukiwanie prowadzone w indeksie „Hasło”), opcje: „z ustalonym początkiem”, „szu
kaj” i „szukaj w indeksie” .

13. BUO -  brak możliwości wyboru trybu wyszukiwania (zapytania standardowe, 
wyszukiwanie prowadzone osobno w poszczególnych indeksach: „Autor” , „Tytuł”, „Ha
sło”), opcje: „najbliższe alfabetycznie”, „szukaj w katalogu”.

14. BUO — brak możliwości wyboru trybu wyszukiwania (zapytania standardowe, 
wyszukiwanie prowadzone w indeksie „Hasło”), opcje: „najbliższe alfabetycznie”, „szukaj”
i „szukaj w indeksie”.

15. BUO -  tryb „Indeksy” (zapytania standardowe).



Wykaz 28 katalogów bibliotek akademickich, w których przeprowadzono eksperymenty w drugiej fazie badań O
00

System Katalog Wyświetla ekrany pośrednie Wyświetla od razu 
opisy bibliograficzne

Virtua Katalog Online Bibliotek Uniwersj^etu Warszawskie
go (http://opac.buw.uw.edu.pl/)

tryb „Wyszukiwanie proste” tryb „Wyszukiwanie złożone”

Katalog Komputerowy Biblioteki Głównej UMCS 
(http://katalog.umcs.lublin.pl)

tryb „Indeksy” tryb „Słowa kluczowe”

Katalog Komputerowy Biblioteki Uniwersytetu Gdań
skiego (http://katalog.bg.univ.gda.pl)

tryb „Wyszukiwanie proste” tryb „Wyszukiwanie złożone”

Katalog Komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu (http://www.bu.uni.wroc.pl/katalog/)

tryb „Wyszukiwanie proste” tryb „Wyszukiwanie złożone”

Katalog Komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej 
KUL (http://www.bu.kul.pl/katalog)

tryb „Wyszukiwanie proste” tryb „Wyszukiwanie złożone”

Horizon Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi 
(http://212.19L71.3/)

tryb szukania osobno w poszcze
gólnych indeksach: autor alfa
betycznie, tytuł alfabetycznie 
i hasło alfabetycznie

tryb „Multiindeks” oraz wyszu
kiwanie w indeksach: słowa 
z nazwiska, słowa z tytułu, sło
wa z hasła

Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 
(http://opac.bu.umk.pl/webpac-bin/B_horizonPL/ 
wgbroker.exe?new -1- -access+ top)

tryb „Indeksy” tryb „Słowa kluczowe”

Katalog Komputerowy (główny) Biblioteki Głównej 
Politechniki Łódzkiej (http://webpac.biblioteki.lodz.pl/ 
bgplpl/wgbroker.exe?new+-access + top)

tryb szukania osobno w poszcze
gólnych indeksach: autor alfa
betycznie, tytuł alfabetycznie 
i hasło alfabetycznie

tryb „Multiindeks” oraz wyszu
kiwanie w indeksach: słowa 
z nazwiska, słowa z tj^ułu, sło
wa z hasła

Katalog Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkie
go w Bydgoszczy (http://82.146.234.3/webpac-bwsp/ 
wgbroker.exe?new + -access -f-top)

tryb szukania osobno w poszcze
gólnych indeksach: tytuł, autor, 
hasło przedmiotowe

tryb „Multiindeks” oraz wyszu
kiwanie w indeksach; słowo 
z nazwy autora, słowo z tjrtułu, 
słowo z hasła przedmiotowego
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Katalog Online Biblioteki Głównej Politechniki Poz
nańskiej (http://webpac.ml.put.poznan.pl/webpac-1.2- 
bppPL/wgbroker.exe?new-l--access + top)

tryb szukania osobno w poszcze
gólnych indeksach: autor alfabe
tycznie, tytuł alfabetycznie i ha
sło przedmiotowe alfabetycznie

tryb „Multiindeks” oraz wyszu
kiwanie w indeksach: autor -  
słowa kluczowe, tytuł -  słowa 
kluczowe i hasło przedmiotowe 
-  słowa kluczowe

Aleph Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku 
(http://212.33.72.5/ALEPH )

tryb „Indeksy” tryby: „Prosty” i „Wiele pól”

Katalog Centralny Politechniki Warszawskiej 
(http://gate.bg.pw.edu.p1/F/)

tryb „Wyszukiwanie proste” dla 
opcji: słowa w tjrtule, autor, sło
wa kluczowe -  w przypadku nie
odnalezienia rekordów relewant
nych tryb: „Indeksy”

tryby; „Wyszukiwanie proste” 
dla pozostałych przypadków 
i „Wyszukiwanie w wielu po
lach”

Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek Śląskiego Uni
wersytetu Medycznego (http://aleph.slam.katowice.pl/ 
ALEPH /)

tryb: „Indeksy” tryby; „Prosty” i „Wiele pól”

Katalog Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie (http://aleph.wspol.edu.pl/ALEPH/)

tryb: „Przeglądaj” tryby: „Prosty” i „Wiele pól”

Katalog Główny Biblioteki Głównej AW F we Wro
cławiu (http://aleph.awf.wroc.pl)

tryb: „Przeglądaj” tryby: „Wyszukiwanie proste” 
i „Wyszukiwanie w wielu po
lach”

Prolib Katalog Online Biblioteki Głównej Politechniki Ślą
skiej (http://www.bibgl.polsl.gliwice.pl/opacwww)

tryb: „Wyszukiwanie proste” tryb: „Wyszukiwanie zaawanso
wane”

OPAC Katalog Książek Głównej Biblioteki Lekarskiej 
(http://195.187.98.4/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo_log.w)

tryb: „Wyszukiwanie proste” tryb; „Wyszukiwanie zaawanso
wane”

Katalog OPAC Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej 
w Toruniu (http://opac.wsb.torun.pl/)

tryb; „Wyszukiwanie proste” tryb: „Wyszukiwanie zaawanso
wane”

Katalog Książek i Czasopism Biblioteki Głównej Aka
demii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
(http://www.bibl.ath.bielsko.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/ 
WService= wsbroker l/wo_log. w)

tryb: „Wyszukiwanie proste” tryb: „Wyszukiwanie zaawanso
wane”
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Katalog Online Biblioteki Głównej Akademii Podla
skiej w Siedlcach (http://opac.ap.siedlce.pl/cgi-bin/ 
wspd_cgi.sh/WService=wsbrokerl/wo_log.w)

tryb: „Wyszukiwanie proste” tryb: „Wyszukiwanie zaawanso
wane”

Sowa Katalog Główny Biblioteki Akademii Obrony Naro
dowej w Warszawie (http://biblioteka.aon.edu.pl/)

tryb „Indeksy” dostępny tylko tryb złożony

Księgozbiór Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
(http ://www. asp.waw.pl/sowa/kiegozbior/)

tryb „Indeksy” dostępny tylko tryb złożony

MAK Księgozbiór Biblioteki Głównej Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w Warszawie (http://chat.edu.pl/ 
biblioteka/index.htm)

dostępny wyłącznie tryb pozwa
lający na wyszukiwanie w in
deksach osobno

Katalog Zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Koszaliń
skiej (http://62.108.166.204/cgi-bin/mak www.exe?BM= 1)

dostępny wyłącznie tryb pozwa
lający na wyszukiwanie w in
deksach osobno

MOL/
Patron

Katalog Biblioteki Wyższej Szkoły Nauk Społecznych 
z siedzibą w Lublinie (http://www.wsns.lublin.pl/bi- 
blioteka.php)

tryb „Proste” tryb „Złożone”

Katalog Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie 
(http://217.117.134.114/scripts/opac.dll/)

tryb „Proste” tryb „Złożone”

TINLIB Katalog Komputerowy Biblioteki Politechniki Kra
kowskiej (http://www.biblos.pk.edu.pl/katalog_info)

tryby „Wyszukiwanie proste” 
(pozwala łączyć indeksy), „W y
szukiwanie złożone” (też pozwa
la łączyć indeksy), „Wyszuki
wanie zaawansowane”

Katalog Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzy
skiej (http://katalog.tu.kielce.pl/WebOPAC/index.asp)

tryb „Przeglądanie” tryby „Proste wyszukiwanie” 
i „Super wyszukiwanie”
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