
OCENA POTRZEB INFORMACYJNYCH W DOBIE 
INTERNETU1

We współczesnym piśmiennictwie fachowym z zakresu informacji naukowej 
opublikowanym w języku polskim, zarówno w pracach oryginalnych jak i tłuma
czonych, stosunkowo rzadko podejmowany jest temat potrzeb informacyjnych. 
Brakuje opracowań dotyczących różnych aspektów tej problematyki, 
a w szczególności omawiających metody i techniki diagnozowania potrzeb, 
oceny poziomu ich zaspokojenia, opisu zachowań użytkowników w procesie 
wyszukiwania informacji, identyfikacji czynników wzmacniających i ograniczają
cych powstawanie potrzeb. Nie ma też dzieł syntetyzujących wiedzę na temat 
potrzeb informacyjnych. Niedobór opracowań poruszających różne aspekty tej 
problematyki jest szczególnie dramatycznie odczuwany w działalności dydak
tycznej z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przekonaniu temu 
dają również wyraz Autorki tłumaczenia w Przedmowie do wydania polskiego, 
upatrując „podstawowe zastosowanie” recenzowanej książki w dydaktyce.

Niewątpliwie można sformułować wiele argumentów uzasadniających takie 
przekonanie. Po pierwsze, David Nicholas podjął próbę kompleksowego przed
stawienia problematyki potrzeb informacyjnych, obejmującego definicję potrze
by informacyjnej i terminów pokrewnych (rozdział drugi), charakterystykę ele
mentów składowych pojęcia „potrzeby informacyjnej” (rozdział trzeci), analizę 
czynników wpływających na realizację i poziom zaspokojenia potrzeb informa- 
cyjnych (rozdział czwarty) oraz wyszczególnienie i ocenę przydatności sposo
bów zbierania danych dotyczących potrzeb informacyjnych (rozdział czwarty).

Po drugie, rozważania związane z problematyką potrzeb informacyjnych 
umieścił Autor w kontekście rewolucji technologicznej w dziedzinie przekazy
wania informacji. Rewolucja ta przekształca proces powstawania i zaspokaja
nia potrzeb informacyjnych z ewenementu o charakterze elitarnym, występują
cym w obrębie ekskluzywnych i względnie jednorodnych grup (badacze, stu
denci, dziennikarze), w zjawisko o charakterze masowym, dotyczące różnych 
grup społecznych.

Po trzecie, wreszcie Nicholas posługuje się w prezentowaniu i wyjaśnianiu 
wieloaspektowych i wielopoziomowych zawiłości związanych z tematyką po
trzeb informacyjnych prostym, zbliżonym do potocznego językiem. Język i styl 
książki jest bardziej odpowiedni dla tekstu popularyzującego wiedzę na oma
wiany temat, aniżeli dla tekstu naukowego. Ta maniera językowa sprawia, że 
książka jest z pewnością łatwiejsza w odbiorze dla szerszych grup czytelników, 
w tym także studentów, w niewielkim stopniu zorientowanych w skomplikowa
nej materii potrzeb informacyjnych.

Zastosowanie stylu potocznego w tekście naukowym niesie ze sobą jed
nak pewne niebezpieczeństwo, dostrzegalne także w recenzowanym tekście. 
Nieadekwatność języka do przedmiotu opisu prowadzi tu do zbytnich upro
szczeń, nie zawsze uzasadnionych uogólnień, stosowania mało precyzyjnych 
sformułowań, prowokujących do dyskusji oraz traktowania jako oczywistych 
stwierdzeń, które takimi nie są.

1 D. Nicholas: Ocena potrzeb informacyjnych w dobie internetu: idee, metody środki. Przel. 
z ang. J. Woźniak, M. Kisilowska. Warszawa : SBP 2001,123 s.
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W pierwszym rozdziale książki Nicholas formułuje listę „zaniedbań wobec 
użytkowników". Wyraża przeświadczenie o braku zainteresowania badaczy 
i pracowników informacji potrzebami i zachowaniami użytkowników oraz zbyt
nim fetyszyzowaniu systemów, traktowanych jedynie jako narzędzia do prze
chowywania i przetwarzania informacji. Argumentując tę tezę Nicholas powo
łuje się na prace Shinebourne’a i Cronina pochodzące z początku lat osiem
dziesiątych.

Zarzuty Nicholasa dotyczące zaniedbań i zaniechań w obszarze badań nad 
użytkownikami nie znajdują uzasadnienia. Pominął on bowiem m.in. cały zespół 
prac teoretycznych i empirycznych związanych z tzw. podejściem kognitywnym 
do badania potrzeb i zachowań użytkowników informacji. Jest to o tyle niezro
zumiałe, iż właśnie wielu badaczy brytyjskich stosuje podejście kognitywne. Za
kłada ono, że procesy powstawania i zaspokajania potrzeb informacyjnych uwi
kłane są we wszelkie celowe działania człowieka wymagające twórczego my
ślenia, jak podejmowanie decyzji, uczenie się, rozwiązywanie problemów. Zgo
dnie z koncepcjami kognitywnymi użytkownik jest istotnym elementem systemu 
wyszukiwania informacji. Elementy „użytkowniko-centrycznej” postawy badaw
czej znajdujemy w pracach czołowych badaczy problematyki użytkowników 
i potrzeb informacyjnych, m.in. T. Wilsona, D. Ellisa, D. Streatfielda, N. Belkina. 
W tekście książki nie ma ani prób dyskusji z ustaleniami tych badaczy, ani wy
szczególnienia powodów pominięcia rezultatów ich badań.

Nicholas pominął też cały kierunek badawczy związany z ustaleniem wy
znaczników przyjazności systemu dla użytkownika (m.in. E. Geyser) oraz wy
znaczania kryteriów użyteczności systemów (m.in. J. Nielsen). Selekcyjna bi
bliografia załącznikowa pomija wiele istotnych nowych prac dotyczących pro
blematyki użytkowników, publikowanych np. w „Journal of Documentation” 
czy „Journal of the American Society for Information Science”.

Nicholas nie ma zatem racji, pisząc o braku zainteresowania problematyką 
użytkowników, ma natomiast rację, postulując podejmowanie prób wypraco
wania ogólnych wzorców badania potrzeb. W książce przedstawia wzorzec 
proponowany przez siebie.

Do istotnych elementów zaproponowanego przez Nicholasa wzorca nale
ży określenie cech potrzeb informacyjnych. Cechy te są traktowane przez Au
tora jako podstawy analityczne oceny potrzeb. Interesujące i ważne jest zarów
no wyszczególnienie cech, jak i wskazanie listy szczegółowych celów oceny 
potrzeb. Wątpliwości budzą jednak rozważania odnoszące się do niektórych 
z wyodrębnionych cech. Na przykład, pisząc o temacie potrzeb informacyj
nych, Nicholas wprowadza pewne zamieszanie pojęciowe, rozpatrując jedno
cześnie temat potrzeby informacyjnej i jego reprezentację w terminach języka 
informacyjno-wyszukiwawczego. Temat potrzeby i jego reprezentacja to dwie 
różne kwestie i należałoby je wyraźnie rozdzielić. W przeciwnym przypadku 
trudno ustrzec się nieporozumień.

W rozważaniach nad tematem potrzeby zbyt mało miejsca poświęcono też 
problematyce zmienności tematu oraz źródłom i przebiegowi zmian. Jest to 
problem kluczowy i zbadanie jego mechanizmów ma niezwykle istotne zna
czenie dla projektowania systemów informacyjnych, a szczególnie przyja
znych interfejsów dialogowych. Przyczyna, dla której Nicholas nie rozpatrywał 
tematu potrzeb informacyjnych z punktu widzenia dynamiczności, leży praw
dopodobnie w tym, iż w większym stopniu wiąże on temat potrzeby z dziedzi
ną lub rodzajem działalności użytkownika niż z rozwiązywanym przez użytkow
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nika problemem. Traktuje zatem temat potrzeby jako względnie stały. Tymcza
sem w analizowaniu tematyki potrzeb informacyjnych należy stosować dwa 
komplementarne podejścia -  związek tematu potrzeb z dziedziną, będący 
źródłem jego względnej stałości na pewnym poziomie uogólnienia oraz zwią
zek tematu z rozwiązywanym przez indywidualnego użytkownika problemem, 
będący źródłem zmienności tematu.

W rozdziale poświęconym „podstawom analitycznym” oceny potrzeD infor
macyjnych ważny jest paragraf dotyczący funkcji potrzeb. Autor określa tu ze
staw pięciu generalnych celów, które mogą być zaspokojone poprzez spełnie
nie którejś z wyodrębnionych pięciu funkcji: dostarczania danych, aktualizacyj
nej, badawczej, orientacyjnej i stymulacyjnej.

W części książki dotyczącej czynników decydujących o realizacji po
trzeb informacyjnych Autor wkracza w obszar badania zachowań informacyj
nych, czyli celowych działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb informa
cyjnych. Analizując wpływ różnorodnych czynników (podzielonych na czynni
ki środowiskowe, czynniki osobiste i bariery), Nicholas wykazuje tendencję do 
łatwego formułowania hipotez, często mających charakter „zdroworozsądko
wy”, które przez mniej ostrożnego czytelnika (np. studenta) mogą być trakto
wane jako udowodnione tezy. Opisując różnorodne zależności, Autor w więk
szości przypadków nie powołuje się na żadne badania, których wyniki dowo
dziłyby stawianych tez. Niektóre ze stwierdzeń mają wręcz charakter kuriozal
ny, jak np. rozważania o wpływie czynników kulturowych na kształtowanie się 
wzorów zachowań informacyjnych. Nie neguję, że wpływ taki istnieje i poziom 
jego istotności jest możliwy do określenia. Jednakże hipotezy dotyczące wpły
wu tej grupy czynników na przebieg procesu zaspokajania potrzeb informacyj 
nych nie mogą być formułowane w oparciu o potoczny stereotyp Niemca „za
wsze czytającego instrukcję” i Brytyjczyka „nigay nie czytającego instrukcji” (s. 
77), traktowany jako oazwierciedlenie cech kulturowych tych grup narodowo
ściowych. Podobną wadę mają rozważania na temat zależności wzorów za
chowań informacyjnych od płci. 1 w tym przypadku Autor przyjmuje potoczne, 
oparte na stereotypach sądy za hipotezy naukowe. Generalnym zarzutem, ja
ki należałoby postawić przedstawionej przez Nicholasa analizie czynników 
wpływających na realizację potrzeb informacyjnych, jest brak uzasadnienia 
opisywanych związków rezultatami badań empirycznych.

Najciekawszy i najbardziej kształcący jest ostatni rozdział książki poświę
cony metodom i technikom zbierania danych dotyczących potrzeb i zachowań 
informacyjnych użytkowników. W rozdziale tym opisano w przystępny sposób 
zalety i wady wywiadu, ankiety, metody obserwacyjnej w badaniach użytkow
ników, a także technik, związanych z wykorzystaniem nowych technologii 
przesyłania informacji jak np. analiza logowań. Wyraźnie daje się tu odczuć 
pióro praktyka. Pozytywne rezultaty przyniósł też język i sposób opisu technik. 
Nicholas zrezygnował z podawania ich encyklopedycznych definicji oraz wy
szczególnienia cech na rzecz bogatego w fachowe wskazówki poradnika, ilu
strowanego przykładami hipotetycznych sytuacji badawczych w zakresie po
trzeb i zachowań informacyjnych. Tę część książki należy polecić studentom 
przygotowującym się do badania potrzeb, gdyż uczy ona stosownego dystan
su zarówno do wybranej techniki zbierania danych, jak i oceny danych zebra
nych w wyniku jej zastosowania.

Książka Davida Nicholasa jest ważną syntezą problematyki potrzeb infor
macyjnych, podstaw i sposobów ich badania. Uświadamia czytelnikowi zna
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czenie wykorzystania rezultatów badań nad potrzebami i zachowaniami infor
macyjnymi w projektowaniu systemów wyszukiwania informacji oraz monitoro
waniu ich działania. Porządkuje definicje pojęcia potrzeby informacyjnej, wy
znacza podstawy analityczne ich oceny oraz opisuje metody i techniki zbiera
nia danych dotyczących potrzeb i zachowań informacyjnych. Jednocześnie 
jest to książka, która prowokuje do dyskusji i skłania do rozwijania wątków, 
które przez Autora zostały potraktowane marginesowo oraz podejmowania 
tych, które przez Nicholasa zostały pominięte. Jej pojawienie się na polskim 
rynku wydawniczym wzmocniło potrzebę opracowania polskiej syntezy wiedzy
o użytkownikach informacji i ich potrzebach.

Mana Próchnicka
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