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System informacji naukowo-technicznej
w zakresie bezpieczeñstwa pracy i ergonomii

spo³eczeñstwie informacyj-
nym biblioteka, chocia¿ wci¹¿
kojarzona z wydawnictwami

drukowanymi, staje siê centrum informa-
cji elektronicznej, zorientowanym nie tyl-
ko na gromadzenie zbiorów, ale przede
wszystkim na zaspokajanie wci¹¿ rosn¹-
cych potrzeb informacyjnych swoich
u¿ytkowników. Dysponuje ju¿ nie tylko
tradycyjnymi wydawnictwami, ale tak¿e
zasobami sieci Internet, optycznymi dys-
kami kompaktowymi, publikacjami elek-
tronicznymi. Za³o¿enia statutowe zobo-
wi¹zuj¹ j¹ do dba³o�ci o publiczn¹ dostêp-
no�æ informacji i jej swobodny przep³yw.

Wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na infor-
macjê nie omija tak¿e dziedzin zwi¹za-
nych z bezpieczeñstwem cz³owieka w
procesie pracy. Wymogiem staje siê po-
wszechny dostêp do wiedzy o zagro¿e-
niach, jakie nios¹ ze sob¹ ró¿norodne
czynniki napotykane podczas wykonywa-
nia czynno�ci zawodowych oraz o spo-
sobach ochrony przed nimi.

Zaspokojenie potrzeb informacyjnych
�rodowiska pracowników, pracodawców,

s³u¿b bhp, studentów jest jednym z wie-
lu zadañ Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy, dlatego te¿ O�rodek Informacji Na-
ukowej i Dokumentacji prowadzi prace
nad organizacj¹ i rozszerzaniem Systemu
informacji naukowo-technicznej w zakre-
sie bezpieczeñstwa pracy i ergonomii.
Stwarza on swoim u¿ytkownikom mo¿li-
wo�æ szybkiego i ³atwego dostêpu do bo-
gatych �róde³ informacji, jakimi s¹ zbio-
ry Biblioteki CIOP. Narzêdziem s³u¿¹cym
do jego tworzenia jest zintegrowany kom-
puterowy system biblioteczny ALEPH
(Automated Library Expendable Pro-
gram). Jego baza danych i katalog onli-
ne (tzw. OPAC � online access catalo-
gue) s³u¿¹ zaspokajaniu potrzeb informa-
cyjnych czytelników, natomiast pozosta-
³e funkcje systemu maj¹ za zadanie
usprawniæ pracê biblioteki, czyli zauto-
matyzowaæ czynno�ci biblioteczne.

W procesie budowy systemu informa-
cji, z punktu widzenia jego u¿ytkownika
najwa¿niejszym elementem jest katalog
OPAC. Zastêpuje on tradycyjny katalog
kartkowy i podobnie jak on informuje, czy

poszukiwany dokument znajduje siê w
bibliotece i w jaki sposób mo¿na go otrzy-
maæ. Katalog OPAC ma tak¿e wiele zalet
niedostêpnych dla katalogu drukowane-
go. Przede wszystkim uwalnia czytelni-
ka od konieczno�ci ¿mudnego przegl¹da-
nia kart katalogowych, pozwalaj¹c mu na
szybkie i efektywne przeszukiwanie bazy
danych za po�rednictwem komputera po-
³¹czonego z sieci¹ Internet. W pocz¹tko-
wym etapie poszukiwañ czytelnik nie
musi osobi�cie odwiedzaæ biblioteki, aby
zapoznaæ siê z jej zbiorami. Najnowsza
wersja systemu, ALEPH500 zosta³a za-
projektowana tak, aby by³a jak najbardziej
przyjazna i ³atwa w obs³udze nawet dla
niedo�wiadczonych u¿ytkowników. Ka-
talog OPAC zawiera modu³ komunikacji
z u¿ytkownikiem, u³atwiaj¹cy mu poru-
szanie siê po zautomatyzowanej bazie
danych. Podczas pracy z OPAC u¿ytkow-
nik komunikuje siê z systemem przez
ekrany, na których wy�wietlane s¹ formu-
³owane przez niego teksty, komunikaty
systemowe i informacje wyszukane w
bazie danych. Na wszystkich poziomach
wyszukiwania mo¿liwe jest uzyskanie
podpowiedzi  i wyja�nieñ poszczególnych
procedur.

Jednym z g³ównych za³o¿eñ, jakie
przyjêto przy budowie systemu, jest mo¿-
liwie najwiêksza kompletno�æ jego bazy
danych. Za³o¿ono, ¿e zawarto�æ bazy
ALEPH CIOP w pierwszej kolejno�ci ma
odzwierciedliæ informacje o zbiorach gro-
madzonych przez Bibliotekê po 1980 r.,
a po osi¹gniêciu tego celu bêdzie uzupe³-
niana o opisy starszej czê�ci zbiorów. Baza
jest wiêc stale rozszerzana o nowe rekor-
dy, a jej zawarto�æ nie tylko informuje o
zbiorach Biblioteki CIOP, ale jest tak¿e
ogólnym �ród³em informacji o warto�cio-

¯yjemy w spo³eczeñstwie informacyjnym, którego powstanie i funkcjonowanie jest zwi¹zane z rozwojem
cywilizacji przemys³owej. Rozwój technik komunikacyjnych, szybki obieg informacji, informatyzacja w niemal
ka¿dej dziedzinie ¿ycia to elementy tzw. rewolucji informacyjnej.

Procesy przetwarzania i przekazywania informacji nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia, zw³aszcza w dzie-
dzinach zwi¹zanych z edukacj¹, handlem, produkcj¹ i przede wszystkim z szeroko rozumianymi us³ugami. W
sierpniu 1999 r., na III Konferencji �Miasta w Internecie�, która odby³a siê w Tarnobrzegu, powsta³o Polskie Forum
Spo³eczeñstwa Informacyjnego, wzorowane na dzia³aj¹cym przy Unii Europejskiej Information Society Forum.

Do zadañ polskiego Forum nale¿¹ m.in.: propagowanie wykorzystywania techniki do usprawnienia komuni-
kacji spo³ecznej obywatel�urz¹d, przegl¹d prawa w aspekcie rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego, wspoma-
ganie dzia³alno�ci gospodarczej nowymi metodami komunikacji oraz tworzenie informacyjnych baz danych.

Powstanie Forum to dowód na to, ¿e w niedalekiej przysz³o�ci ¿aden aspekt ¿ycia spo³ecznego nie bêdzie
funkcjonowa³ prawid³owo bez zaakceptowania i przyswojenia nowych sposobów prezentacji i komunikacji.

 Masowe zastosowanie technologii komputerowych jest coraz bardziej akceptowane przez spo³eczeñ-
stwo, które nabiera zaufania do sprawno�ci systemów elektronicznych. Na przyk³ad w bankach, ju¿ w tej
chwili niemo¿liwy wydaje siê powrót do tradycyjnych metod obs³ugi klienta. Podobnie stanie siê w innych
obszarach us³ug, w tym równie¿ w bibliotekach, poniewa¿ tak¿e edukacja i kultura w coraz wiêkszym stop-
niu uzale¿niaj¹ siê od elektronicznych �rodków przekazu.
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wych wydawnictwach i publikacjach z
dziedziny bezpieczeñstwa pracy, które Bi-
blioteka stara siê gromadziæ w sposób
kompletny.

W systemie bibliotecznym ALEPH
CIOP baza danych sk³ada siê z 7 baz lo-
gicznych, odzwierciedlaj¹cych strukturê
zbiorów Biblioteki. S¹ to:

� baza ksi¹¿ek
� baza czasopism
� baza artyku³ów z czasopism
� baza prac naukowo-badawczych
� baza sprawozdañ
� baza dokumentów elektronicznych
� baza materia³ów informacyjnych
Ka¿da z tych baz gromadzi opisy przy-

porz¹dkowanych sobie dokumentów.
£¹cznie we wszystkich bazach znajduje
siê oko³o 10 tys. opisów dokumentów i
liczba ta jest stale powiêkszana o nowe
rekordy. Na dzieñ dzisiejszy najbardziej
rozbudowane s¹ podbazy: Ksi¹¿ki, Mate-
ria³y informacyjne, Artyku³y z czasopism
i Dokumenty elektroniczne.

Proporcje, w jakich opisy bibliogra-
ficzne zbiorów gromadzonych w poszcze-
gólnych latach znajduj¹ siê w bazie da-
nych przedstawia tabela.

W bazie Ksi¹¿ki znajduj¹ siê informa-
cje o wydawnictwach zwartych polskich
i zagranicznych. Baza Czasopisma zawie-
ra opisy bie¿¹cych wydawnictw ci¹g³ych
polskich i zagranicznych gromadzonych
w Bibliotece CIOP, a baza Artyku³y z cza-
sopism opisy i streszczenia artyku³ów z
czasopism specjalistycznych. Ta ostatnia
zas³uguje na szczególn¹ uwagê u¿ytkow-
ników, poniewa¿ umo¿liwia przegl¹d za-
warto�ci wybranych czasopism facho-
wych z dziedziny bezpieczeñstwa pracy,
wraz z streszczeniami artyku³ów pozwa-
laj¹cymi zorientowaæ siê w ich tre�ci. Pra-
ce naukowo-badawcze to baza gromadz¹-
ca  analizy prac naukowo-badawczych
pracowników CIOP, zakoñczonych w
okresie od 1997 r.  do 2000 r.; baza jest na
bie¿¹co uzupe³niana o poprzednie rocz-
niki. Niedostêpna powszechnie baza Spra-

wozdania zawiera sprawozdania ze sta-
¿y i konsultacji zagranicznych pracowni-
ków CIOP. W bazie Dokumenty elektro-
niczne, która jest kompletna i uzupe³nia-
na w miarê nap³ywu nowych dokumen-
tów, znajduj¹ siê opisy baz danych gro-
madzonych w CIOP oraz ksi¹¿ek i cza-
sopism maj¹cych postaæ elektroniczn¹,
wraz z odsy³aczem do ich wersji druko-
wanej. Baza Materia³y informacyjne za-
wiera sprawozdania z dzia³alno�ci insty-
tutów naukowo-badawczych, towarzystw
naukowych, materia³y z seminariów i
konferencji naukowych, roczniki staty-
styczne, katalogi itp.

W�ród tego zbioru u¿ytkownik mo¿e
w ³atwy i szybki sposób wyszukaæ infor-
macjê o konkretnych dokumentach oraz
sprawdziæ, czy w Bibliotece znajduj¹ siê
dokumenty o interesuj¹cej go tematyce.
Niestety, na dzieñ dzisiejszy katalog kom-
puterowy nie podaje jeszcze informacji o
ca³o�ci kolekcji bibliotecznej. U¿ytkow-
nicy zainteresowani t¹ czê�ci¹ zbiorów,
która nie ma odpowiednika w bazie da-
nych, musz¹ korzystaæ z tradycyjnego
katalogu kartkowego. Nale¿y wspomnieæ,
¿e wspó³istnienie obu tych form wyszu-
kiwania jest etapem, jaki ma miejsce w
procesie automatyzacji wiêkszo�ci biblio-
tek.

Jak ju¿ wspomniano, informacje gro-
madzone w bazie danych ALEPH CIOP
s¹ dostêpne m.in. przez sieæ Internet, na
stronach www Biblioteki CIOP. W okre-
sie coraz powszechniejszego wykorzysty-
wania zasobów Internetu, jest to niew¹t-
pliwa zaleta Systemu informacji nauko-
wo-technicznej w zakresie bezpieczeñ-
stwa pracy i ergonomii. W zakresie tej
tematyki Internet przedstawia bowiem
bardzo ró¿norodn¹ ofertê informacyjn¹:
poszukiwanie poprzez dowoln¹ przegl¹-
darkê internetow¹ stron zwi¹zanych tema-
tycznie z bezpieczeñstwem pracy, przy-
nosi w rezultacie oko³o kilkudziesiêciu
tysiêcy adresów www, mniej lub bardziej
dotycz¹cych po¿¹danej tematyki, a cza-

sami wrêcz nie maj¹cych z ni¹ nic wspól-
nego. Wiêkszo�æ z nich to strony firm ko-
mercyjnych, zawieraj¹ce jedynie ofertê
handlow¹ i reklamy.

Dlatego tak wa¿ne jest istnienie w In-
ternecie stron wiarygodnej placówki na-
ukowej jak¹ jest CIOP, dziêki którym
u¿ytkownicy mog¹ zapoznaæ siê z dzia-
³alno�ci¹ Instytutu, jego osi¹gniêciami i
oferowanymi us³ugami. W�ród tych
ostatnich jest tak¿e informacja o mo¿li-
wo�ciach korzystania z zasobów infor-
macyjnych CIOP, a przede wszystkim ze
zbiorów Biblioteki i Pracowni Doku-
mentacji i Informacji. Automatyzacja Bi-
blioteki, która stworzy³a mo¿liwo�æ pre-
zentowania tych danych w Internecie,
jest wiêc nie tylko celem samym w so-
bie, ale te¿ �rodkiem umo¿liwiaj¹cym
propagowanie informacji z zakresu bez-
pieczeñstwa pracy.

Udostêpnienie przez Internet bazy da-
nych Biblioteki CIOP jest równie wa¿ne,
jak wyposa¿enie Biblioteki w stanowisko
komputerowe z dostêpem do Internetu.
Pozwala to na rozszerzenie zakresu us³ug
informacyjnych i umo¿liwia poszukiwa-
nia nie tylko w�ród w³asnych zbiorów, ale
tak¿e w zasobach bibliotek na ca³ym �wie-
cie. Optymalnym stanem by³oby zorga-
nizowanie w Bibliotece Instytutu stano-
wiska komputerowego przeznaczonego
dla u¿ytkowników, poniewa¿ obecnie
mog¹ oni korzystaæ jedynie z kompute-
rów znajduj¹cych siê na stanowiskach
pracowników  Biblioteki.

STAN PRZENIESIENIA OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH
ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH DO BAZY �ALEPH CIOP�
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Wszystkie systemy biblioteczne s¹ ele-
mentami rozproszonej infrastruktury
komputerowej, dlatego tak wa¿na jest ich
integracja z serwisami Internetu � syste-
mem www i poczt¹ elektroniczn¹. Korzy-
stanie z e-mail�a wzbogaca us³ugi Biblio-
teki o nowe sposoby komunikacji. Za jej
po�rednictwem mo¿na kierowaæ do pra-
cowników Biblioteki uwagi, zapytania i
pro�by o informacjê. Do chwili umiesz-
czenia w zautomatyzowanym katalogu
bibliotecznym danych o ca³o�ci zbiorów
Biblioteki CIOP, u¿ytkownicy mog¹
poczt¹ elektroniczn¹ otrzymywaæ infor-
macje wyszukane przez bibliotekarza w
katalogu kartkowym, uzupe³niaj¹ce wy-
niki wyszukiwania w katalogu zautoma-
tyzowanym.

Rozwój techniki mikrokomputerowej
otworzy³ dla automatyzacji bibliotek w
Polsce szerokie perspektywy, jednak pro-
ces ten nie zosta³ ujêty w jednolite ramy
organizacyjne. Nie istniej¹ ¿adne wytycz-
ne, które wspomaga³yby biblioteki w
wyborze oprogramowania komputerowe-
go, co w konsekwencji odbija siê nieko-
rzystnie na mo¿liwo�ciach wymiany da-
nych miêdzy bibliotekami pos³uguj¹cy-
mi siê ró¿nymi systemami. Nadzieja na
poprawê tej sytuacji le¿y w powstawaniu
konsorcjów, zrzeszaj¹cych placówki dys-
ponuj¹ce tym samym oprogramowaniem.
Centralny Instytut Ochrony Pracy jest
cz³onkiem Polskiej Grupy U¿ytkowni-
ków Systemu ALEPH (PolALEPH).
Stwarza to szansê rozpowszechniania
informacji o zbiorach z dziedziny bez-
pieczeñstwa pracy w�ród u¿ytkowników
innych bibliotek zlokalizowanych na te-
renie ca³ej Polski. Natomiast na stronie
internetowej Biblioteki CIOP, po�wiêco-
nej krótkiemu opisowi systemu znajdu-
j¹ siê linki do wybranych bibliotek, w
których funkcjonuje ALEPH. Informo-
wanie o zbiorach innych bibliotek to
zreszt¹ jeden z obowi¹zków ka¿dej pla-
cówki bibliotecznej, a w po³¹czeniu z

nowoczesnymi �rodkami komunikacyj-
nymi nabiera on nowego wymiaru.

Centralny Instytut Ochrony Praca za-
prasza wszystkich zainteresowanych do
korzystania z Systemu informacji nauko-
wo-technicznej w zakresie bezpieczeñ-
stwa pracy i ergonomii, za po�rednictwem
stanowisk komputerowych znajduj¹cych
siê w CIOP i przez sieæ Internet. U¿yt-
kownik bazy danych ALEPH CIOP nie
musi mieæ ¿adnego do�wiadczenia w ko-
rzystaniu z podobnych systemów infor-
macyjnych � program komputerowy �pro-
wadzi� go za pomoc¹ komunikatów, wy-
kazu poleceñ i podpowiedzi znajduj¹cych
siê na kolejnych ekranach. Pomoc¹ w
pos³ugiwaniu siê systemem i informacja-
mi z nim zwi¹zanymi s³u¿¹ tak¿e pracow-
nicy Biblioteki i Pracowni Dokumentacji
i Informacji.

W Internecie ALEPH jest dostêpny na
stronach internetowych CIOP i nale¿y go
szukaæ na stronie po�wiêconej O�rodko-
wi Informacji Naukowej i Dokumentacji
i Bibliotece CIOP. Adres internetowy:
http://sat.ciop.waw.pl: 4505/ALEPH.
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Zagro¿enia �rodkami
ochrony ro�lin

Stosowanie chemicznych �rodków
ochrony ro�lin oprócz niew¹tpliwych ko-
rzy�ci zagra¿a zdrowiu pracowników sty-
kaj¹cych siê z nimi. Eliminacja zagro¿eñ
zwi¹zanych ze stosowaniem �rodków
ochrony ro�lin nie jest w praktyce mo¿li-
wa; konieczne jest zatem zaopatrzenie
pracowników w odpowiednie �rodki
ochrony indywidualnej. �rodki te tylko
wtedy zabezpieczaj¹ pracowników przed
zagro¿eniami, je¿eli maj¹ odpowiednie
w³a�ciwo�ci ochronne i u¿ytkowe, po-
twierdzone przez kompleksowe badania
obejmuj¹ce m.in.: odporno�æ na dzia³a-
nie substancji chemicznych, w³a�ciwo�ci
fizykomechaniczne i biofizyczne. Ocena
w³a�ciwo�ci ochronnych i u¿ytkowych
mo¿liwa jest przez wyznaczanie odpo-
wiednich parametrów oraz porównanie
ich z wymaganiami przedstawionymi w
kryteriach oceny dla tego rodzaju �rod-
ków.

Podstawowym za³o¿eniem przyjêtym
podczas opracowywania wymagañ i me-
tod badañ by³o kompleksowe spojrzenie
na ochronê pracownika, przy uwzglêdnie-
niu wszystkich rodzajów zagro¿eñ wystê-
puj¹cych podczas pracy ze �rodkami
ochrony ro�lin oraz wszystkich niezbêd-
nych do ochrony grup �rodków ochrony
indywidualnej.

Zagro¿enie zdrowia pracowników za-
trudnionych w rolnictwie uzale¿nione jest
od wielu czynników, do których nale¿y
zaliczyæ przede wszystkim [1]:

� rodzaj  stosowanego �rodka i jego
toksyczno�æ

� stê¿enie substancji biologicznie
czynnej

� formê preparatu
� rodzaj uprawy
� czas nara¿enia
� rodzaj wykorzystywanej aparatury
� czynniki atmosferyczne
� drogê przenikania substancji tok-

sycznych.

Artyku³ opracowano na podstawie prac
wykonanych w ramach Programu Wielo-
letniego (b. SPR-1) pn. �Bezpieczeñstwo
i ochrona zdrowia cz³owieka w �rodowi-
sku pracy� dofinansowanego przez Ko-
mitet Badañ Naukowych


