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S³ownictwo 
z dziedziny bezpieczeñstwa i higieny pracy
w bazach Miêdzynarodowej Organizacji Pracy

Miêdzynarodowa Organizacja Pracy utrzymuje obszerne zasoby informacyjne, 
adresowane do zró¿nicowanych grup odbiorców. Zarz¹dzanie zasobami wiedzy 
wspomagaj¹ dziedzinowe s³owniki, glosariusze, tezaurusy oraz taksonomia, 
opracowane przez MOP. Te specjalistyczne �ród³a informacji terminologicznej 
wykorzystywane s¹ do indeksowania dokumentów w portalu internetowym 
oraz bazach danych – przez specjalistów informacji naukowej, oraz do wyszu-
kiwania informacji  –  przez u¿ytkowników.

Terminology resources of the International Labour Organization 
and their applications
The International Labour Organization maintains vast informational resources 
addressed to various groups of users. Management of knowledge resources is 
supported with thematic vocabularies, glossaries, thesauruses and taxonomy 
designed by ILO. Specialists in scientific information use these specialized 
terminology resources for indexing documents on websites and in databases, 
whereas users for searching for information.

Wprowadzenie
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (MOP, ang. ILO) od ponad 

90 lat tworzy i udostêpnia zasoby informacyjne o zasiêgu globalnym. 
Szeroki zakres tematyczny oraz zró¿nicowana grupa odbiorców prze-
kazu nak³adaj¹ wysokie wymagania dotycz¹ce zarz¹dzania zasobami 
informacyjnymi, to jest gromadzenia danych, opracowywania publikacji 
oraz organizacji dostêpu do nich. Poza tradycyjnym udostêpnianiem 
wydawnictw drukowanych, MOP wykorzystuje mo¿liwo�ci technologii 
informacyjnych, tworz¹c obszerny portal internetowy zintegrowany 
z dziedzinowymi bazami danych. Dokonywane obecnie modyfikacje 
portalu maj¹ na celu doskonalenie dostêpu do zasobów informacyj-
nych, a tak¿e usprawnienie wspó³pracy zespo³ów tworz¹cych zasoby 
informacyjne, zlokalizowanych w wielu miejscach �wiata.

Tworzenie, organizacja i udostêpnianie rozbudowanych zasobów 
informacyjnych wymaga konsekwentnego stosowania s³ownictwa, 
zapewniaj¹cego jednolito�æ reprezentacji poszczególnych pojêæ zarówno 
na etapie indeksowania, jak i wyszukiwania w bazach bibliograficznych 
ksi¹¿ek, materia³ów informacyjnych, artyku³ów. W tym celu stosowane 
s¹ specjalistyczne systemy organizacji wiedzy (tezaurusy, taksonomie, 
s³owniki, glosariusze), zawieraj¹ce s³ownictwo z danej dziedziny przy-
datne do zastosowania w procedurach opisu rzeczowego dokumentów 
i ich wyszukiwania. �ród³a terminologiczne opracowywane i aktuali-
zowane przez MOP s¹ przydatne specjalistom informacji naukowej 
na etapie opracowania rzeczowego dokumentów, np. w katalogu 

bibliotecznym, w bazach danych oraz podczas indeksowania stron 
portalu internetowego. Ze wzglêdu na znaczny rozmiar i zró¿nicowanie 
zasobów informacyjnych, a tak¿e ich wielojêzyczno�æ, do tych celów 
wykorzystywane s¹ ró¿ne �ród³a dotycz¹ce terminologii.

W artykule przedstawiono wybrane �ród³a terminologiczne MOP 
i ich zastosowanie.

Tezaurus CIS (CISTHES) i baza CISDOC
Miêdzynarodowe Centrum Informacji o Bezpieczeñstwie i Higienie 

Pracy CIS/ILO utrzymuje Tezaurus CIS (CISTHES, CIS Occupational 
Safety and Health Thesaurus) [1], utworzony w latach 70. ubieg³ego 
wieku. To wa¿ne �ród³o informacji o terminologii z zakresu bezpie-
czeñstwa i higieny pracy jest wykorzystywane m.in. do indeksowania 

Rys. 1. Widok ekranu: Tezaurus CISTHES, stosowany do opisu rzeczowego dokumentów 
w bazie bibliograficznej CISDOC oraz inne zasoby informacyjne, udostêpniane przez CIS/
ILO (SafeWork Bookshelf)
Fig. 1 Print screen: CISTHES thesaurus for describing documents in the CISDOC database 
and other information resources published by CIS/ILO (SafeWork Bookshelf)
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bazy bibliograficznej (oraz „Biuletynu CIS”). Dzia³y, na które podzielony 
jest Tezaurus CIS, mog¹ byæ podstaw¹ do kategoryzacji i organizacji za-
sobów bibliotek. Tezaurus ten ma strukturê hierarchiczn¹, jest dostêpny 
w trzech wersjach jêzykowych: angielskiej, francuskiej i hiszpañskiej. 
Obecnie zawiera ponad 14 tys. terminów. Tezaurus CIS jest udostêpniany 
na stronie internetowej CIS w witrynie Miêdzynarodowej Organizacji 
Pracy (rys. 1.), [2].

Tezaurus CIS wykorzystywany jest do indeksowania dokumentów 
w bibliograficznej bazie (The CISDOC Bibliographic Database), zawie-
raj¹cej ponad 70 tys. zapisów dotycz¹cych pi�miennictwa z zakresu bez-
pieczeñstwa i higieny pracy. Baza zawiera opisy bibliograficzne ksi¹¿ek, 
artyku³ów, materia³ów informacyjnych i szkoleniowych dotycz¹cych 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, warunków pracy, zagro¿eñ 
w �rodowisku pracy, prawa pracy i innych zagadnieñ z zakresu bhp. 
Ka¿dy rekord (zapis) zawiera szczegó³owe dane bibliograficzne, abstrakt 
(streszczenie) oraz deskryptory (wyra¿enia) z Tezaurusa. Miêdzynaro-
dowe Centrum CIS udostêpnia tak¿e zasoby informacyjne, dotycz¹ce 
legislacji z zakresu bezpieczeñstwa pracy (LEGOSH Legislative Texts 
on Occupational Safety and Health Database), oraz inne, zestawione 
w zbiorze dokumentów (The SafeWork Bookshelf), obejmuj¹ce m.in. 
Encyklopediê ILO z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy, konwencje 
i zalecenia MOP oraz karty bezpieczeñstwa chemicznego.

Polska adaptacja Tezaurusa CISTHES
W wyniku prac nad t³umaczeniem i adaptacj¹ Tezaurusa CISTHES 

powsta³a jego polska wersja jêzykowa (Tezaurus „Bezpieczeñstwo pracy 
i ergonomia”, CIOP-PIB) [3]. Pierwotna wersja polskojêzyczna, opraco-
wana przez Instytut w latach 90. ubieg³ego wieku, nie by³a dostêpna 
w Internecie. Zawiera³a ona ok. 5 tys. deskryptorów, wykorzystywanych 
do indeksowania dokumentów w katalogu bibliotecznym. Dalsze pra-
ce nad Tezaurusem obejmowa³y przede wszystkim jego rozbudowê 
(do ponad 13 tys. hase³) oraz implementacjê jako bazy wzorcowej 
w komputerowym systemie bibliotecznym.

Podobnie jak w wielu innych bibliotekach, Tezaurus udostêpniany 
jest w systemie w wersji alfabetycznej oraz hierarchicznej (dostêp m.in. 
ze strony internetowej biblioteki CIOP-PIB, http://www.ciop.pl/395.
html, rys. 2.). Jest obszernym, czterojêzycznym zbiorem, obejmuj¹cym 
terminologiê z obszaru bezpieczeñstwa i higieny pracy: poza oryginaln¹, 
angielsk¹ wersj¹ jêzykow¹ oraz wersj¹ polsk¹, opracowan¹ w Instytucie 
i adresowan¹ przede wszystkim do u¿ytkowników krajowych, w po-
przednich latach opracowano tak¿e wersjê hiszpañsk¹ oraz francusk¹. 
Poszczególne dzia³y Tezaurusa zawieraj¹ hierarchicznie uporz¹dkowane 
zbiory wyra¿eñ, wykorzystywanych w procedurach opisu rzeczowego 

pi�miennictwa w komputerowym katalogu bibliotecznym. Podobnie 
jak w wersji oryginalnej, polska adaptacja zawiera tak¿e zbiór tzw. sy-
nonimów wyszukiwawczych dla danego wyra¿enia, u³atwiaj¹c dobór 
s³ownictwa przy formu³owaniu zapytania wyszukiwawczego.

Polska wersja jêzykowa Tezaurusa wspiera procesy dokumentowania 
i udostêpniania pi�miennictwa polskiego i zagranicznego z danej dzie-
dziny, przyczyniaj¹c siê do zachowania ³adu terminologicznego.

Tezaurus Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (ILO Thesaurus) 
i baza Labordoc

Tezaurus Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (Thesaurus of the Inter-
national Labour Organization) [4], maj¹cy wieloletni¹ tradycjê, wykorzy-
stywany jest m.in. do indeksowania i wyszukiwania pi�miennictwa w bazie 
zawieraj¹cej zasoby MOP (Labordoc, rys. 3.). Tezaurus zawiera ponad 4 tys. 
terminów w jêzyku angielskim, francuskim i hiszpañskim. W porównaniu 
z Tezaurusem CIS charakteryzuje siê znacznie szerszym zakresem tema-
tycznym, ujmuj¹c ca³o�ciowo obszar tematyczny funkcjonowania MOP, 
w którym problematyka bezpieczeñstwa i higieny pracy stanowi tylko pewn¹ 
czê�æ ogó³u zagadnieñ. Tezaurus ten obejmuje ró¿ne dzia³y tematyczne, 
dotycz¹ce zagadnieñ pracy i zatrudnienia, rozwoju gospodarczego i spo-
³ecznego, zabezpieczenia spo³ecznego, warunków pracy, bezpieczeñstwa 
i higieny pracy, wynagrodzeñ, praw cz³owieka w miejscu pracy, ma³ych 
przedsiêbiorstw, migracji, sektora nieformalnego i wielu innych zagadnieñ 
zwi¹zanych z prac¹. Terminologia bezpieczeñstwa i higieny pracy prezento-
wana jest w jednym z 19 dzia³ów Tezaurusa (Dzia³ 15.: Health and Safety).

Baza Labordoc zawiera zasoby pi�miennictwa udostêpniane przez 
Bibliotekê Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Obejmuj¹ one �wiatow¹ 
literaturê dotycz¹c¹ szeroko rozumianej problematyki pracy, rozwoju 
spo³eczno-gospodarczego, praw cz³owieka, przemian technologicznych. 
Ksi¹¿ki, artyku³y, raporty i inne materia³y informacyjne s¹ dostêpne w bi-
bliotece zlokalizowanej w Genewie oraz w sieci bibliotek na ca³ym �wiecie.

Wiele materia³ów dostêpnych jest w wersji pe³notekstowej. Doborem 
pi�miennictwa oraz opracowaniem poszczególnych zapisów bazy zajmuj¹ 
siê zespo³y specjalistów sieci bibliotek na ca³ym �wiecie. Nowa wersja 
systemu umo¿liwia zdaln¹ pracê ekspertów nad utrzymaniem i rozwo-
jem bazy. W procedurach opisu rzeczowego pi�miennictwa w³¹czanego 
do bazy Labordoc wykorzystywane s¹ deskryptory Tezaurusa ILO. Tezaurus 
jest równie¿ stosowany do indeksowania dokumentów opracowywanych 
w departamentach i innych komórkach organizacyjnych MOP, m.in. do opisu 
tre�ci dokumentów dotycz¹cych prawodawstwa poszczególnych krajów 
zwi¹zanego z problematyk¹ pracy.

Tezaurus jest poza tym przydatny w pracach zwi¹zanych z organizacj¹ 
i kategoryzacj¹ zbiorów, np. w regionalnych biurach MOP; dla t³umaczy 
Tezaurus pe³ni rolê s³ownika specjalistycznego. Dla u¿ytkowników informa-

Rys. 2. Widok ekranu: Tezaurus „Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia” na stronach biblioteki 
CIOP-PIB
Fig. 2. Print screen: “Occupational Safety and Ergonomics” thesaurus at CIOP-PIB’s 
library website

Rys. 3. Widok ekranu: Tezaurus Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (ILO Thesaurus, 
Thesaurus of the International Labour Organization) i baza Labordoc
Fig. 3. Print screen: ILO thesaurus and Labordoc database
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cji, m.in. partnerów MOP – instytucji rz¹dowych, zwi¹zków zawodowych, 
organizacji pracowników – Tezaurus jest narzêdziem wspomagaj¹cym 
wyszukiwanie w zasobach informacyjnych.

Taksonomia Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (ILO Taxonomy)
Taksonomia MOP [5] stanowi zbiór s³ownictwa utworzony przez ze-

spó³ Biblioteki MOP w celu wyszukiwania informacji w portalu organizacji. 
Jej struktura odzwierciedla zakres prac organizacji i jest ona stosowana 
do opisu zawarto�ci (tre�ci) stron tworzonych przez poszczególne departa-
menty oraz do wyszukiwania informacji. Taksonomia jest zalecana równie¿ 
do zastosowania w klasyfikacji lub kategoryzacji zasobów niewielkich 
bibliotek lub centrów informacyjnych.

Taksonomia (rys. 4.) stanowi zbiór terminów uporz¹dkowanych hie-
rarchicznie. Ka¿demu z nich przyporz¹dkowany jest kod literowo-cyfrowy. 
Podstawowa ró¿nica pomiêdzy Taksonomi¹ a Tezaurusem MOP wynika 
z celu, do którego zbiory te s¹ wykorzystywane: Taksonomiê przygotowano, 
aby u³atwiæ wyszukiwanie w portalu MOP, natomiast Tezaurus opracowano, 
by opisywaæ znacznie szerszy zakres tematyczny ni¿ zwi¹zany z pracami 
MOP. Taksonomia jest o wiele bardziej „elastyczna” w zastosowaniu w po-
równaniu z Tezaurusem w zakresie dodawania, modyfikacji i usuwania 
wyra¿eñ. Ze wzglêdu na prost¹ strukturê mo¿liwe jest dostosowywanie 
zbioru do bie¿¹cych potrzeb w zakresie opisu tre�ci dokumentów.

Obecnie Taksonomia zawiera ok. 400 terminów, podzielonych na 25 
grup tematycznych:

• A – praca (work)
• B – warunki pracy (working conditions)
• C – stosunki pracy (labour relations)
• D – prawo pracy (labour law)
• E – zabezpieczenie spo³eczne (social protection)
• F – edukacja (education)
• G – rozwój gospodarczy i spo³eczny (economic and social development)
• H – gospodarka (economy)
• I – fundusze (finance)
• J – sektory gospodarki (economic sectors)
• K – handel (trade)
• L – prawa cz³owieka (human rights)
• M – wspó³praca miêdzynarodowa (international cooperation)
• N – rz¹d i administracja publiczna (government and public adminis-

tration)
• O – spo³eczeñstwo (society)
• P – ludno�æ (population)
• Q – zdrowie (health)
• R – �rodowisko (environment)
• S – technologia (technology)

• T – zarz¹dzanie (management)
• U – statystyka (statistics)
• V – badania naukowe (research)
• W – �ród³a informacji (information resources)
• X – kraje i regiony (countries and areas)
• Z – MOP (ILO).
Ka¿dej grupie przyporz¹dkowana jest litera alfabetu, natomiast se-

kwencja cyfr wyznacza miejsce danego terminu w hierarchii wewn¹trz 
grupy. Prosta struktura zbioru zapewnia jego przejrzysto�æ oraz ³atwe 
dostosowywanie do ewentualnych zmian.

W witrynie MOP dostêpne s¹ tak¿e:
• wielojêzyczny s³ownik dziedzinowy (Glosariusz CIS) w formacie PDF – 

adresowany m.in. do t³umaczy i innych osób pracuj¹cych z dokumentami, 
dotycz¹cymi interdyscyplinarnej tematyki bezpieczeñstwa i higieny pracy. 
Obecnie s³ownik zawiera ponad 2600 terminów w jêzykach: angielskim, 
francuskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpañskim.

• baza danych ILOTERM (http://www.ilo.org/iloterm/) – pomocna 
w pracach zwi¹zanych z terminologi¹, w szczególno�ci dotycz¹c¹ pracy 
i spraw spo³ecznych, a tak¿e struktury i programów MOP, nazw instytucji, 
spotkañ miêdzynarodowych. Terminy wprowadzane s¹ do bazy w jêzykach: 
angielskim, francuskim, hiszpañskim i niemieckim. Wymaganym oprogra-
mowaniem zapewniaj¹cym dostêp do s³ownika jest Internet Explorer.

Podsumowanie
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy utrzymuje zbiory informacji termi-

nologicznej zwi¹zane z szeroko rozumian¹ tematyk¹ pracy, rozwoju gospo-
darczego i spo³ecznego, praw cz³owieka, warunków pracy, bezpieczeñstwa 
i higieny pracy, rozwoju technologii. Do najwa¿niejszych nale¿y m.in. 
Tezaurus MOP, Tezaurus Miêdzynarodowego Centrum CIS obejmuj¹cy 
terminologiê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa pracy, Taksonomia MOP oraz inne 
s³owniki i zbiory terminologii. S¹ to narzêdzia opracowane przez MOP 
do indeksowania dokumentów w portalu internetowym i w zintegrowanych 
z nim bazach danych oraz do wyszukiwania w zasobach informacyjnych.

Systematyczna praca nad terminologi¹, prowadzona przez zespó³ 
specjalistów informacji naukowej Biblioteki MOP wspomaga efektywne 
zarz¹dzanie zasobami informacyjnymi w skali globalnej. Zbiory adreso-
wane s¹ do szerokich i zró¿nicowanych grup odbiorców na ca³ym �wiecie, 
tak¿e instytucjonalnych reprezentowanych przez agendy rz¹dowe, zwi¹zki 
zawodowe, organizacje pracodawców. Prace systematyzuj¹ce i organizu-
j¹ce zbiory informacji s¹ konieczne w sytuacji szybko powiêkszaj¹cych siê 
zasobów, u³atwiaj¹ u¿ytkownikom korzystanie z nich i szybkie dotarcie 
do potrzebnych wyników.
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Publikacja opracowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach 
I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warun-
ków pracy” dofinansowywanego w latach 2008-2010 w zakresie s³u¿b 
pañstwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. Koordyna-
tor: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy.

Rys. 4. Widok ekranu: Taksonomia MOP, wykorzystywana do indeksowania stron inter-
netowych, udostêpniona w sieci Internet
Fig. 4. Print screen: ILO taxonomy for indexing websites, available on the Internet 
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