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wia problematykę kształtowania kultury informacyjnej w bardzo wielu
aspektach i na wielu płaszczyznach.
Trudno w jednej recenzji ustosunkować się do każdego jej wątku i docenić
drobiazgowo wszystkie walory. Jedno
należy jednak stwierdzić z całą pewnością – książka ta otwiera nowe pola
badawcze, a także powinna wywrzeć

istotny wpływ na kształtowanie dobrej praktyki w zakresie edukacji informacyjnej, na czym (zdaje się) autorce najbardziej zależy.
Ewa Głowacka
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
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Wiesław Babik, Słowa kluczowe,
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego 2010, 241, [1] s., il.,
ISBN 978–83–233–2866–7
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W części pierwszej pracy, wprowadzającej niejako w problematykę,
autor umiejscawia poruszane zagadnienia w nauce o informacji (Słowa
kluczowe w nauce o informacji), przedstawia pole znaczeniowe terminu słowo kluczowe oraz jego funkcje (Pole
znaczeniowe, czyli pojemność terminu
„słowa kluczowe”). Inne podejmowane wątki to analiza słów kluczowych
w kontekście systemów WWW (Słowa kluczowe w systemie WWW), wybrane teorie organizacji systemu poznawczego człowieka i ich wpływ na
konstrukcję słów kluczowych (Psycholingwistyczne determinanty słów kluczowych) oraz związki, jakie zachodzą
między językiem naturalnym a językiem słów kluczowych (Językowe determinanty słów kluczowych).
Na część drugą książki, uznaną
przez autora za zasadniczy zrąb roz-
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2010 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się praca Wiesława Babika poświęcona problematyce słów kluczowych. Słowa kluczowe
– bo taki tytuł nosi monografia − to
kompleksowe opracowanie, w którym autor przeprowadza niezwykle wnikliwą analizę tego narzędzia
w kontekście zmian zachodzących
w systemach informacyjnych, takich
jak rozpraszanie się informacji, brak
kontroli podczas gromadzenia, opracowania i udostępniania danych czy
rozwój nowych technologii informacyjnych. Jak pisze sam autor, słowa
kluczowe „zostały przedstawione na
szerokim tle ich wykorzystywania
w różnych dziedzinach […]. Rozważania dotyczą przede wszystkim ich
statusu jako jednostek leksykalnych
języka informacyjno-wyszukiwawczego” (s. 9).
Książka została podzielona na
trzy części, omawiające kolejno słowa
kluczowe w różnych kontekstach, słowo kluczowe jako jednostkę leksykalną języka słów kluczowych oraz słowa
kluczowe w systemach wyszukiwania
informacji.

a

W

148

Recenzje, omówienia i przeglądy piśmiennictwa

©

C

op

yr

ig

ht

by

W

yd

aw
ni
ct

w

o

N
au

U

ni
w

er
sy

te

tu

M

ik
o

ła
ja

Ko

pe

rn

ik

a

naturalnym, również poparte własnymi badaniami (Wyszukiwanie w języku
naturalnym. Czy to już koniec języków
słów kluczowych?).
Istotnym walorem pracy jest pogłębiona analiza języka słów kluczowych, uwzględniająca warstwę teoretyczną, jak również metodologiczną,
począwszy od etapu „przedkomputerowego”, a skończywszy na perspektywach rozwoju tego narzędzia w przyszłości. Jak pisze recenzentka pracy prof. Bożenna Bojar: „Powrót słów
kluczowych do praktyki informacyjnej zrodził nowe problemy natury zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.
Przede wszystkim dotyczą one efektywności używania słów kluczowych
w etykietowaniu oraz wyszukiwaniu
informacji w wielkim, uniwersalnym
i słabo kontrolowanym systemie rozproszonym (w poprzedniej epoce rozwoju systemów informacyjnych słowa
kluczowe używane były w stosunkowo
małych, kontrolowanych systemach
dziedzinowych), ale także teoretycznego problemu tożsamości obecnie używanych słów kluczowych z dawnymi
klasycznymi i nieklasycznymi językami
słów kluczowych, jak i ich relacji do języka naturalnego używanego w funkcji
metainformacyjnej”. Wszystkie te zagadnienia Wiesław Babik omówił, oddając w ręce czytelnika pracę interesującą, choć niełatwą w odbiorze ze
względu na duży ładunek informacyjny, który ze sobą niesie.
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ważań, składają się: omówienie historii powstania języka słów kluczowych (Geneza języka słów kluczowych), przedstawienie definicji języka słów kluczowych, jego typologii
oraz roli w systemach informacyjno-wyszukiwawczych (Język słów kluczowych − problemy definicyjne), zaprezentowanie funkcji i struktury języka
słów kluczowych, w tym systemu semantycznego i gramatycznego (Elementy strukturalno-funkcjonalne określające tożsamość języka słów kluczowych), przybliżenie odmian języków
słów kluczowych i kryteriów ich podziału (Zróżnicowanie języka słów kluczowych), a także porównanie języków słów kluczowych z innymi językami paranaturalnymi, jak np. język
deskryptorowy i język haseł przedmiotowych (Klasyczny język słów kluczowych a inne języki paranaturalne).
Część trzecią publikacji autor poświęcił omówieniu wybranych implementacji słów kluczowych w systemach tradycyjnych i Internecie oraz
prezentacji badań własnych w tym zakresie, które mogą przyczynić się do
przygotowania zestawów kryteriów
opisu języków tej grupy (Analiza porównawcza języków słów kluczowych
opartych na słowniku jawnym). Przedstawił także wybrane problemy pragmatyki słów kluczowych, takie jak
pragmatyka wyszukiwania za pomocą
słów kluczowych, pragmatyka indeksowania za pomocą słów kluczowych,
mentalna i formalna pragmatyka języka słów kluczowych (Wybrane problemy pragmatyki słów kluczowych) oraz
związki słów kluczowych z językiem
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