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Tezaurusy
z dziedziny 

Tezaurus 
jako element systemu informacji

Szybki przyrost zasobów informacyjnych 
i ich udostêpnianie w postaci coraz obszerniej-
szych baz danych stwarza koniecznośæ doskona-
lenia procesów opracowywania i wyszukiwania 
informacji, w tym m.in. prowadzenia prac nad 
narzêdziami u³atwiaj¹cymi skuteczne dotarcie 
do szukanych informacji. Poprawnośæ i szybkośæ 
wyszukiwania informacji zale¿y w du¿ej mierze 

od w³aściwej charakterystyki treści dokumentów 
(np. ksi¹¿ek, artyku³ów z czasopism), wprowa-
dzonej do zasobów systemu informacyjnego 
i udostêpnianej u¿ytkownikowi. Opis treści mo¿na 
tworzyæ za pomoc¹ jêzyków informacyjno-wy-
szukiwawczych, do których m.in. nale¿¹ jêzyki 
deskryptorowe. Tezaurus jest s³ownikiem jêzyka 
deskryptorowego. Pozwala on na po³¹czenie 
w jeden zbiór s³ownictwa u¿ywanego przez 
autorów, osoby klasyfikuj¹ce i u¿ytkowników 
poszukuj¹cych informacji. Podnosi te¿ wskaźnik 
zbie¿ności s³ownictwa u¿ywanego przez te 
osoby. Tezaurus bazuje na s³ownictwie jêzyka 
naturalnego, ale nie jest z tym jêzykiem to¿samy. 

Tezaurusy stanowi¹ wa¿ne narzêdzie wspomagaj¹ce proces wyszukiwania informacji. Tezaurus „Bezpieczeñstwo pracy i ergono-
mia”, utrzymywany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy, jest spójny z Tezaurusem CIS/ILO. 
W ostatnich latach utworzony zosta³ Tezaurus Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy, w wersjach jêzykowych 
krajów cz³onkowskich UE. W artykule omówiono te tezaurusy oraz przedstawiono kierunki prac zwi¹zanych z aktualizacj¹ 
tezaurusa CIOP-PIB, prowadz¹ce do poprawy efektywności wyszukiwania w zasobach informacyjnych Instytutu.

Occupational Safety and Health Thesauri
Thesauri are important tools that improve the information search process. The “Occupational Safety and Ergonomics” thesaurus, maintained 
by the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB), is compatible with the CIS/ILO Thesaurus. Recently the 
European Agency for Safety and Health at Work created a thesaurus. The article describes those thesauri. Directions of work on updating the 
CIOP-PIB thesaurus — to help improve the search efficiency in the Institute’s informational resources — are discussed.

Rys. 1. Prezentacja publikacji Tezaurus CIS w wersji drukowanej (1999 r.) oraz elektronicznej na p³ycie CD (2001 r.)
Fig. 1. The printed version (1999) and the electronic version (2001) of the CIS Thesaurus 
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Wed³ug S³ownika terminologicznego informacji 
naukowej  

wanego braku satysfakcji z wyników wyszuki-
wania tekstowego. Tezaurus „spina” procedury 
opisu dokumentacyjnego oraz wyszukiwania. 
Jego rola jest szczególnie istotna w przypadku 
potrzeby znacznej precyzji wyszukiwania. Prace 
nad tezaurusami prowadzi wiele instytucji w kraju 
i na świecie. Wspó³praca miêdzynarodowa 
stymuluje rozwój tezaurusów wielojêzycznych, 
stanowi¹cych istotny element europejskich i glo-
balnych systemów informacyjnych.

Zastosowania tezaurusów w systemach 
informacyjnych z dziedziny bezpieczeñstwa pracy 
u³atwia procedury opisu i wyszukiwania doku-
mentów. Tezaurusy tworzone s¹ przez instytucje 
zwi¹zane z zarz¹dzaniem informacj¹ z dziedziny 
bezpieczeñstwa pracy, m.in.  przez Miêdzynarodowe 
Centrum Informacji o Bezpieczeñstwie i Higienie 

kiwaniu dokumentów, wskazuje, jakie terminy 
wyszukiwawcze mo¿e wykorzystaæ dodatkowo 
(oprócz lub zamiast terminu ju¿ znalezionego) 
do poszerzenia lub zawê¿enia pytania. Tezaurus 
pe³ni tak¿e rolê s³ownika pojêciowego, który 
pomaga zidentyfikowaæ terminy reprezentuj¹ce 
dany temat. 

Znaczne mo¿liwości technologiczne, zwi¹zane 
z oprogramowaniem stwarzaj¹ dogodne warunki 
do rozbudowy i wykorzystywania tezaurusów 
[2]. Obserwowany w ostatnich latach wzrost 
zainteresowania tezaurusami wynika m.in. z in-
tensywnego rozwoju zasobów informacyjnych 
oraz zwi¹zanego z tym, coraz czêściej obserwo-

Pracy CIS/ILO, Europejsk¹ Agencjê Bezpieczeñ-
stwa i Zdrowia w Pracy, a tak¿e inne, na przyk³ad 
australijsk¹ instytucjê ds. zdrowia i bezpieczeñstwa 
(Australian National Occupational Health and 
Safety Thesaurus Guidelines). Zbiór metadanych 
przeznaczony dla organizacji i instytucji z dziedziny 
bezpieczeñstwa pracy (The NOHSC Metadata 
guide) oraz tezaurus z zakresu ochrony środowiska, 
bezpieczeñstwa i zdrowia (Environment, Safety and 
Health Thesaurus/Dictionary) utworzony zosta³ 
w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, tezaurus 
z dziedziny bezpieczeñstwa pracy, opracowany 
na podstawie Tezaurusa CIS, jest utrzymywany 
i rozwijany przez CIOP-PIB. 

do indeksowania dokumentu w bazie CISDOC, 
tak wiêc mo¿e wyst¹piæ brak odpowiedniego 
deskryptora w sytuacji, gdy dokument jemu od-
powiadaj¹cy nie wystêpuje w bazie. Aktualizowany 
systematycznie Tezaurus CIS jest udostêpniany, 
jako jeden z produktów, na stronie internetowej 
CIS w witrynie Miêdzynarodowej Organizacji Pracy 
[3]. Miêdzynarodowe Centrum Informacji przygo-
towuje tak¿e wersjê drukowan¹ oraz na p³ycie CD. 
Ostatnio wydan¹ wersj¹ drukowan¹ jest publikacja 
z 1999 r., natomiast p³yta CD ukaza³a siê w roku 
2001. Widok stron tytu³owych wraz z krótkim opi-
sem prezentowany jest na stronach internetowych 
CIS (rys. 1. – str. 11.).

Tezaurus Europejskiej Agencji 
Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy 

W 2004 r. utworzony zosta³ Tezaurus Europej-
skiej Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy 
(Thesaurus of the European Agency of Safety 

TEZAURUS to zbiór semantycznie 
i  hierarchicznie powi¹zanych 
terminów (deskryptorów i askryp-
torów) z określonej dziedziny 
wiedzy, stosowany do przek³adu 
jêzyka naturalnego na terminy 
sformalizowanego jêzyka infor-
macyjnego [1]. 

Tezaurus CIS 
Tezaurus CIS (CIS Occupational Safety and 

Health Thesaurus) zosta³ utworzony w latach 70. 
ubieg³ego wieku przez Miêdzynarodow¹ Organi-
zacjê Pracy (International Labour Organization, 
ILO). Jest wykorzystywany do indeksowania bazy 
bibliograficznej CISDOC (oraz Biuletynu CIS), a tak-
¿e dostarcza „metatagów” do indeksowania stron 
internetowych. Fasety Tezaurusa CIS mog¹ byæ 
podstaw¹ do kategoryzacji i organizacji zasobów 
bibliotek. Tezaurus ten ma strukturê hierarchiczn¹, 
jest prezentowany w trzech wersjach jêzykowych: 
angielskiej, francuskiej i hiszpañskiej. Obecnie 
zawiera ponad 14 tys. deskryptorów. Cech¹ cha-
rakterystyczn¹ Tezaurusa CIS jest to, ¿e deskryptory 
dodawane s¹ tylko w przypadku ich zastosowania 

Rys. 2. Widok strony internetowej Europejskiej Agencji – Tezaurus w wersji hierarchicznej 
Fig. 2. The website of the European Agency for Safety and Health at Work with their thesaurus in a hierarchical version

Tezaurusy dziedzinowe, do których nale¿¹ 
tezaurusy z dziedziny bezpieczeñstwa pracy, 
to tezaurusy specjalistyczne, których pole se-
mantyczne ma zakres tematyczny ograniczony 
do określonej dziedziny wiedzy, w tym przypadku 
– szeroko rozumianego bezpieczeñstwa pracy. 
Tezaurus wspomaga u¿ytkownika przy wyszu-
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and Health at Work), przeznaczony przede 
wszystkim do indeksowania stron internetowych 
w witrynie Agencji [4]. Tezaurus ten w wersji hie-
rarchicznej udostêpniony jest w nowej witrynie 
Agencji (rys. 2.). U¿ytkownicy mog¹ korzystaæ 
z wersji jêzykowych krajów cz³onkowskich UE. 
W pracach zwi¹zanych z tezaurusem Agencji, 
w szczególności przy tworzeniu wersji jêzyko-
wych krajów cz³onkowskich UE, uczestniczy³a 
tak¿e Polska. Prace nad indeksowaniem stron 
internetowych krajowych punktów centralnych 
deskryptorami z Tezaurusa Agencji s¹ obecnie 
prowadzone w pañstwach cz³onkowskich UE. 

Tezaurus zawiera obecnie ponad 1500 de-
skryptorów i wykorzystuje 4 poziomy hierarchii, 
oznaczone du¿ymi literami alfabetu. Ka¿dy 
deskryptor ma przyporz¹dkowany mu kod cyfro-
wo-literowy, taki sam w ró¿nych jêzykach krajów 
UE. Niektórym deskryptorom przypisano tak¿e 
synonimy (askryptory), jest ich ³¹cznie ponad 
300. Aktualn¹ wersjê Tezaurusa Agencji mo¿na 
uznaæ za pilota¿ow¹ w stosunku do potrzeb 
w zakresie s³ownictwa. Wa¿nym osi¹gniêciem 
jest niew¹tpliwie mnogośæ wersji jêzykowych, tak 
przydatna we wspó³pracy miêdzynarodowej. 

Tezaurus „Bezpieczeñstwo pracy 
i ergonomia” CIOP-PIB

Opracowany w 1991 roku w CIOP polski 
tezaurus z dziedziny bezpieczeñstwa pracy pn. 

Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia jest tezauru-
sem dziedzinowym. Przyjêto za³o¿enie spójności 
z tezaurusem opracowywanym przez Miêdzyna-
rodowe Centrum CIS, bowiem Instytut pe³ni rolê 
Krajowego Centrum CIS (International Occupa-
tional Safety and Health Information Centre). 
Tezaurus CIOP powsta³ jako t³umaczenie i ada-
ptacja wybranych wyra¿eñ Tezaurusa CIS z roku 
1976. Zachowano zasadê struktury hierarchicznej. 
Ostatnia aktualizacja mia³a miejsce w roku 1999. 
Tezaurus Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia liczy 
obecnie 7549 wyra¿eñ (deskryptorów i askrypto-
rów) i jest podzielony na 21 dzia³ów:

• Bezpieczeñstwo i higiena pracy
• Fizyka i zjawiska przyrody
• Chemia – zwi¹zki nieorganiczne
• Chemia – zwi¹zki organiczne
• Enzymy
• Substancje i produkty naturalne
• Produkty przemys³owe
• Sprzêt, stanowiska pracy i czynności
• Praca i organizacja przemys³u
• Po¿ary, wybuchy
• Patologia zawodowa

• Fizjologia, anatomia, psychologia
• Pomiary i badania
• Profilaktyka medyczna i leczenie
• Technika bezpieczeñstwa i higieny pracy
• Środki ochrony indywidualnej
• Organizacja ochrony pracy
• Kategorie pracowników. Zawody
• Dziedziny gospodarki
• Zagadnienia ogólne
• Quasi-deskryptory.
Do utrzymania, aktualizacji i prezentacji 

tego Tezaurusa wykorzystywana jest struktura 
bazy wzorcowej komputerowego systemu bi-
bliotecznego ALEPH, o cechach funkcjonalnych 
umo¿liwiaj¹cych tworzenie powi¹zañ Tezaurusa 
z bazami bibliograficznymi systemu. Tezaurus 
jest dostêpny w sieci Internet na stronie interne-
towej biblioteki Instytutu, jako baza wzorcowa 
w komputerowym systemie bibliotecznym 
(rys. 3.). Jest on wykorzystywany do opracowy-
wania rzeczowego dokumentów oraz ich wyszu-
kiwania w bazach zautomatyzowanego katalogu 
biblioteki Instytutu. Poszczególne deskryptory 
maj¹ odpowiedniki w jêzyku angielskim, z wy-
j¹tkiem tych, które dotycz¹ specyfiki polskiej. 
Baza zawiera wszystkie deskryptory Tezaurusa 
CIS (w jêzyku angielskim), tak¿e te, dla których 
nie ma odpowiednika polskiego. 

W 2005 r. rozpoczêto prace nad kolejn¹ 
aktualizacj¹ Tezaurusa CIOP-PIB, które  dotycz¹ 
zarówno aktualizacji s³ownictwa jak i rozbu-
dowy oprogramowania, a tak¿e zastosowania 
Tezaurusa do indeksowania stron internetowych 
oraz innych zasobów informacyjnych. Wynikiem 
tych prac powinna byæ poprawa efektywności 
opracowywania dokumentów i wyszukiwania 
w zasobach informacyjnych Instytutu [5]. 
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Rys. 3. Tezaurus „Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia” CIOP-PIB jako baza wzorcowa w systemie ALEPH
Fig. 3. The “Occupational Safety and Ergonomics” thesaurus (CIOP-PIB) as the authoritative database in the 
ALEPH system

Publikacja opracowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach II etapu programu wielo-
letniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”, dofi-
nansowywanego w latach 2005-2007 w zakresie badañ naukowych przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki, w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. G³ówny 
koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy 
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