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Wstêp
Wiele instytucji krajowych i zagranicznych wy-

korzystuje s³ownictwo kontrolowane, w celu lep-
szego odzwierciedlenia tematyki i profilu zasobów 
udostêpnianych w systemach informacyjnych [1]. 
Na wymienione zasoby sk³adaj¹ siê najczê�ciej 
tezaurusy, glosariusze, s³owniki lub inne zbiory 
terminów z okre�lonej dziedziny. Wspomagaj¹ 
one procesy opisu i wyszukiwania w katalogach 
bibliotek, bazach danych, na stronach interneto-
wych oraz w innych zasobach informacyjnych. 
W wielu przypadkach, poza aplikacj¹ umo¿liwiaj¹-
c¹ wykorzystywanie zbioru terminów w systemie 
informacyjnym (np. do wyszukiwania informacji 
w katalogu bibliotecznym), s¹ one udostêpniane 
jako oddzielne publikacje, na stronie internetowej 
systemu informacyjnego (czêsto w formacie 
przystosowanym do wydruku) oraz w postaci 
wydawnictwa ksi¹¿kowego. 

W tym artykule przedstawiono przegl¹d 
wybranych �róde³ terminologicznych z dziedziny 
bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz dziedzin 
pokrewnych. Mo¿e on byæ pomocny w doborze 
w³a�ciwej terminologii, stosowanej w przekazie 
informacyjnym, a tak¿e w publikacjach, referatach 
i materia³ach szkoleniowych. 

Zasoby terminologiczne 
udostêpniane w jêzyku polskim

Dla u¿ytkowników krajowych szczególne 
znaczenie maj¹ �ród³a informacji o bhp, opra-
cowane w jêzyku polskim. Miêdzynarodowe 
Centrum Informacji o Bezpieczeñstwie i Higienie 
Pracy (International Occupational Safety and 
Health Information Centre – CIS/ILO) utrzymuje 
obszerny tezaurus dziedzinowy1, wykorzystywany 
do indeksowania bazy bibliograficznej CISDOC 
[4]. W wyniku prac prowadzonych w CIOP-PIB 
nad jego t³umaczeniem i adaptacj¹, powsta³ 
tezaurus „Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia”. 
Ostatnia, zaktualizowana wersja zosta³a udostêp-
niona w ubieg³ym roku w bibliotecznym systemie 
komputerowym ALEPH-CIOP-PIB (http://aleph.
ciop.pl/ALEPH). Tezaurus wspomaga procedury 
systemu w zakresie opisu i wyszukiwania infor-
macji, mo¿e tak¿e pe³niæ rolê bazy polskojêzycz-
nych zasobów terminologicznych z dziedziny 
bezpieczeñstwa i higieny pracy. 
1  Tezaurusy mog¹ tworzyæ system – kompletny zbiór ter-
minów z obszernej dziedziny wiedzy – z³o¿ony zwykle 
z: tezaurusa centralnego [kompletne s³ownictwo] lub 
tezaurusa podstawowego [g³ówne terminy] i spójnych 
z nimi tezaurusów cz¹stkowych lub tezaurusów specja-
listycznych [bran¿owych, dziedzinowych].

Ochrona pracy – ca³okszta³t norm prawnych oraz 
�rodków badawczych, organizacyjnych i technicznych 
maj¹cych na celu ochronê praw pracownika oraz ochronê 
jego ¿ycia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi 
i szkodliwymi w �rodowisku pracy, a tak¿e stworzenie 
mu optymalnych warunków pracy z punktu widzenia 
ergonomii, fizjologii i psychologii pracy. [2]

Bezpieczeñstwo i higiena pracy – ogó³ norm prawnych 
oraz �rodków badawczych, organizacyjnych i technicz-
nych maj¹cych na celu stworzenie pracownikowi takich 
warunków pracy, aby móg³ on wykonaæ pracê w sposób 
produktywny, bez nara¿ania go na nieuzasadnione ryzyko 
wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obci¹-
¿enie fizyczne i psychiczne. [2]

Ergonomia – dziedzina nauki 
i praktyki, której celem jest kszta³-
towanie dzia³alno�ci cz³owieka 
– w tym przede wszystkim pracy 
– odpowiednio do jego fizjo-
logicznych i psychologicznych 
w³a�ciwo�ci. [3]

Artyku³ zawiera przegl¹d wybranych terminologicznych �róde³ informacji, obejmuj¹cych 
tematykê bezpieczeñstwa pracy oraz dziedzin pokrewnych. 

Sources of data on terminology used in occupational safety and related areas – applica-
tion in information systems
This publication is a review of selected sources of information on terminology in occupational 
safety and related areas.

W 2004 r. utworzony zosta³ Tezaurus Euro-
pejskiej Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia 
w Pracy (Thesaurus of the European Agency of 
Safety and Health at Work), przeznaczony przede 
wszystkim do indeksowania stron internetowych2  
w witrynie Agencji. Tezaurus ten udostêpniony jest 
w polskiej i innych wersjach jêzykowych krajów 
cz³onkowskich UE (http://osha.europa.eu/
en/@@index_alphabetical). W pracach nad tym 
tezaurusem, w szczególno�ci przy tworzeniu pol-
skiej wersji jêzykowej, uczestniczy³ polski Krajowy 
Punkt Centralny Agencji (CIOP-PIB) [4].

Wiele bibliotek polskich korzysta z tezaurusów, 
stanowi¹cych integralny element systemu informa-
cyjnego, realizowanego czêsto przy wykorzystaniu 
bibliotecznego systemu komputerowego. G³ów-
na Biblioteka Lekarska (GBL) (http://www.
gbl.waw.pl/) gromadzi i udostêpnia medyczne 
pi�miennictwo polskie i zagraniczne, realizuje 
zadania informacji naukowej dla potrzeb nauki, 
praktyki medycznej, edukacji i doskonalenia zawo-
dowego pracowników ochrony zdrowia z ca³ego 
2 Indeksowanie stron internetowych to proces analizo-
wania stron internetowych przez specjalny program. 
Wynikiem indeksowania stron jest zgromadzenie 
danych z wystêpuj¹cym wyrazem b¹d� tre�ci¹, które 
nastêpnie umieszcza siê w bazach danych. To dziêki 
indeksowaniu stron wyszukiwarki tak szybko dzia³aj¹.
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Rys. 1. Wydawnictwa drukowane Europejskiej Agencji �rodowiska – Tezaurus GEMET oraz dostêp do polskiej wersji 
jêzykowej ze stron Instytutu Ochrony �rodowiska (http://www.ios.edu.pl/gemet/)
Fig.1. Printed publications of the European Environment Agency – the GEMET Thesaurus and access to the Polish 
version from the website of the Institute of Environmental Protection (http://www.ios.edu.pl/gemet/)

kraju [5]. Biblioteka wykorzystuje rozbudowany 
aparat informacyjny, na który obok tradycyjnych 
katalogów i kartotek sk³adaj¹ siê w³asne bazy 
danych, np. Polska Bibliografia Lekarska, a tak¿e 
�wiatowe bazy biomedyczne. W realizowanych 
procesach informacyjnych Biblioteka wykorzy-
stuje nowoczesne technologie informacyjne. 
Baza Polskiej Bibliografii Lekarskiej zawiera ponad 
260 tys. opisów bibliograficznych wraz z unikaln¹ 
charakterystyk¹ tre�ci. Udostêpniana jest wielu 
bibliotekom medycznym w Polsce na no�nikach 
elektronicznych i s³u¿y do sporz¹dzania zestawieñ 
tematycznych dla szerokiego krêgu odbiorców. 
Opis rzeczowy i wyszukiwanie informacji w bazie 
u³atwia Tezaurus Medyczny przygotowany 
w GBL na podstawie amerykañskiego tezaurusa 
(Medical Subject Headings – MeSH) prowadzo-
nego w Narodowej Bibliotece Medycyny Bethesda, 
USA. Tezaurus MeSH (http://www.nlm.nih.gov/
mesh/) jest s³ownikiem wykorzystywanym w sys-
temie MEDLARS (Medical Literature Analysis and 
Retrieval System), najwiêkszego �wiatowego sys-
temu naukowej informacji w dziedzinie medycyny. 
Polska wersja MeSH (http://slownik.mesh.pl) 
powsta³a w GBL, przy wspó³pracy wielu t³umaczy 
– lekarzy i farmaceutów. Has³a polskie tworzono 
na podstawie bogatej literatury medycznej: s³owni-
ków, encyklopedii specjalistycznych, podrêczników, 
czasopism. Tezaurus stosowany jest do opraco-
wywania dokumentów polskiego pi�miennictwa 
medycznego, rejestrowanych w bazie Polskiej 
Bibliografii Lekarskiej oraz do sporz¹dzania wy-
szukiwawczych zapytañ informacyjnych. Tezaurus 
Medyczny polsko-angielski jest aktualizowany co 
kilka lat, z opó�nieniem w stosunku do corocznych 
aktualizacji amerykañskiego tezaurusa MeSH. 
Komputerowa baza tezaurusa wykorzystywana 
jest w sieci bibliotek medycznych.

G³ówna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia 
Spo³ecznego (http://gbpizs.home.pl/index.
php) wykorzystuje tak¿e tezaurus u³atwiaj¹cy 
wyszukiwanie publikacji znajduj¹cych siê w ka-
talogu. Tematyka odzwierciedla gromadzone 
zasoby z zakresu pracy i spraw socjalnych oraz 
zagadnieñ pokrewnych. Biblioteka gromadzi do-
robek pi�mienniczy na temat ró¿nych aspektów 
pracy, zarówno na p³aszczy�nie ekonomicznej, 
jak i prawnej, socjalnej, psychologicznej i socjo-
logicznej, polityki socjalnej na rzecz rodziny oraz 
zabezpieczenia spo³ecznego. Has³a tezaurusa s¹ 
przyporz¹dkowane do kolejnych pozycji pi�mien-
nictwa, udostêpnianych w Bibliotece. Instytut 
Ochrony �rodowiska (http://www.ios.edu.pl/) 
prowadzi prace nad polsk¹ terminologi¹ z dzie-
dziny ochrony �rodowiska w ramach tezaurusa 
GEMET (The General Multilingual Environmental 
Thesaurus, European Environmental Agency, 
http://uta.iia.cnr.it/GEMET.htm). Polska wersja 
zawiera ponad 5 tys. deskryptorów3 i ponad 4 tys. 
definicji (rys. 1.). 

Biblioteka Sejmowa od wielu lat tworzy 
system tezaurusów o szerokiej tematyce, 
3  Deskryptor – struktura danych okre�laj¹ca inn¹ struk-
turê danych, np. deskryptor pliku, gniazda, procesu

obejmuj¹cej m.in. zagadnienia pracy, zdrowia, 
problematyki spo³ecznej oraz wiele innych, 
nawi¹zuj¹cych do tematyki bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy [4]. System Tezaurusów Biblioteki 
Sejmowej (STEBIS) obejmuje zbiór tezaurusów, 
wyodrêbnionych przede wszystkim na podstawie 
kryteriów tematycznych. Ka¿dy z tezaurusów 
zawiera mikrotezaurusy. Niektóre z nich repre-
zentuj¹ dziedziny nawi¹zuj¹ce tematycznie do za-
gadnieñ ochrony pracy, np. Mikrotezaurus Praca 
zawarty w Tezaurusie handlu, transportu i pracy. 
Z kolei ka¿dy z mikrotezaurusów mo¿e mieæ kilka 
dzia³ów. Przyk³adowo, w mikrotezaurusie Praca 
wyodrêbniono takie dzia³y, jak: Prawo pracy, 
Stosunki pracy, Zatrudnienie i Status zawodowy. 
Tezaurus zagadnieñ spo³ecznych zawiera kilka 

mikrotezaurusów, m.in. Zdrowie, Spo³eczeñ-
stwo oraz Ochrona �rodowiska, obejmuj¹cych 
wiele zagadnieñ nawi¹zuj¹cych do tematyki 
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Poszczególne 
mikrotezaurusy s¹ publikowane tak¿e w postaci 
wydawnictw ksi¹¿kowych (rys. 2. – str. 26.).

Wszystkie tezaurusy systemu s¹ tezaurusami 
wielojêzycznymi, wyra¿enia obcojêzyczne s¹ 
spójne z wyra¿eniami Tezaurusa Parlamentu 
Europejskiego EUROVOC (http://eurovoc.
europa.eu/), z którym system STEBIS jest 
w znacznym stopniu kompatybilny. System te-
zaurusów Biblioteki Sejmowej (http://bib.sejm.
gov.pl/) jest wykorzystywany do indeksowania 
dokumentów w bazach zautomatyzowanego 
katalogu ALEPH-BS. 
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Rys. 4. Tezaurus Zabezpieczenia Spo³ecznego (ISSA Social Security Thesaurus), udostêpniony w angielskiej wersji 
jêzykowej w sieci Internet (http://www.issa.int/ssw/)
Fig. 4. Thesaurus of the social security area (ISSA Social Security Thesaurus), accessible on-line (http://www.issa.int/ssw/)

Rys. 3. Europejski Tezaurus Stosunków Miêdzynarodowych i Studiów Regionalnych w polskiej wersji jêzykowej na 
stronach internetowych Polskiego Instytutu Spraw Miêdzynarodowych
Fig.3. European Thesaurus on International Relations and Area Studies in the Polish version on the website of the 
Polish Institute of International Affairs

Zbiory Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw 
Miêdzynarodowych (http://www.pism.pl/
pokaz.php/id/162) opisywane s¹ za pomoc¹ 
terminów wielojêzycznego Europejskiego 
Tezaurusa Stosunków Miêdzynarodowych 
i Studiów Regionalnych. Tezaurus wykorzysty-
wany jest zarówno do opisywania materia³ów 
bibliotecznych jak i wyszukiwania w katalogu 
informacji o nich. Tezaurus u¿ywany w Bibliotece 
PISM zawiera prawie 9 tys. terminów, pogrupo-
wanych w 24 dzia³ach tematycznych. W�ród nich 
wystêpuj¹ dzia³y takie jak: Praca i zatrudnienie, 
Prawo, Sprawy socjalne/Zdrowie, �rodowisko 
naturalne/Przyroda (rys. 3.). 

Polskie wersje zasobów terminologicznych 
tworzone s¹ przez instytucje krajowe na podsta-
wie �róde³ miêdzynarodowych. Wspomagaj¹ one 
i rozbudowuj¹ krajowe systemy informacyjne, 
udostêpniaj¹ce informacje z dziedzin zwi¹zanych 
z profilem instytucji. Wiele z nich tematycznie 
nawi¹zuje do zagadnieñ bezpieczeñstwa i higieny 
oraz ochrony pracy.

Obcojêzyczne �ród³a terminologiczne
Wiele cennych �róde³ terminologicznych, któ-

rych tematyka nawi¹zuje do zagadnieñ ochrony 
pracy, nie posiada jednak polskich wersji jêzyko-
wych. Spo�ród obcojêzycznych �róde³ informacji 
wykorzystywane s¹ m.in.:

�  Tezaurus Miêdzynarodowej Organizacji 
Pracy (Thesaurus of the International Labour 
Organisation – ILO), wykorzystywany do indek-
sowania i wyszukiwania pi�miennictwa z bazy 
LABORDOC, o wieloletniej tradycji i szerokim 
zakresie tematycznym zagadnieñ zwi¹zanych 
m.in. z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy; sta-
nowi¹cy jedno z kilku �róde³ terminologicznych 
udostêpnianych przez ILO  (http://www.ilo.org/
thesaurus/defaulten.asp)

� Glosariusz CIS oraz Encyklopedia Miêdzy-
narodowej Organizacji Pracy (Glossary and 
Encyclopaedia of Occupational Health and 
Safety) http://www.oit.org/public/english/
protection/safework/cis/products/glossaire.pdf, 
http://www.ilocis.org/

� Tezaurus reprezentuj¹cy tematykê ochrony 
�rodowiska w po³¹czeniu z bezpieczeñstwem 

Rys. 2. Wybrane mikrotezaurusy Biblioteki Sejmowej – wydaw-
nictwa ksi¹¿kowe
Fig. 2. Selected thesauri of the Sejm Library – books

300 najczê�ciej stosowanych terminów z zakresu 
zatrudnienia oraz pracy, z dodatkowymi informa-
cjami tematycznymi oraz linkami do informacji 
�ród³owej, m.in. w zakresie prawodawstwa eu-
ropejskiego (http://www.eurofound.europa.eu/
areas/industrialrelations/dictionary/)

�  Tezaurus Zabezpieczenia Spo³ecznego 
(ISSA Social Security Thesaurus), obejmuj¹cy 
tematykê kwestii spo³ecznych, zabezpieczenia 
spo³ecznego, w tym m.in. zagadnienia warunków 
pracy (http://www.issa.int/ssw/) (rys. 4.)

� Tezaurus i S³ownik Terminologii Rolniczej 
(Agricultural Thesaurus and Glossary – NAL) 
uwzglêdnia wiele spraw zwi¹zanych z bezpie-
czeñstwem, by³ wykorzystywany przez Europej-
sk¹ Agencjê w pracach, zwi¹zanych z tworzeniem 

i higien¹ pracy (Environmental and Occupational 
Health & Safety Terminology – EOHS), udostêp-
niany aktualnie na stronach internetowych Advan-
ced School of Modern Languages for Interpreters 
and Translators w jêzykach: angielskim, w³oskim, 
niemieckim i francuskim (http://www.eohsterm.
org/index.php?ln=EN). Tezaurus ten by³ tworzony 
w ramach miêdzynarodowego projektu i dlatego 
nie posiada jednej instytucji autorskiej

� Europejski S³ownik Terminów Zatrudnienia 
i Pracy (European Industrial Relations Dictio-
nary) udostêpniany przez Europejsk¹ Fundacjê na 
rzecz Poprawy Warunków ̄ ycia i Pracy (Eurofound, 
the European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions), zawieraj¹cy opra-
cowan¹ przez ekspertów, alfabetyczn¹ listê ok. 
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Rys. 5. Zastosowanie tezaurusów, s³owników oraz innych �róde³ s³ownictwa w bazach czasopism elektronicznych 
(EBSCO)
Fig. 5. The use of thesauri, dictionaries and other vocabulary resources in an electronic journals database (EBSCO)

jej tezaurusa (http://agclass.nal.usda.gov/agt/
about.shtml) 

� Australijski Tezaurus Bezpieczeñstwa i Higie-
ny Pracy (Australian Occupational Health and 
Safety Thesaurus – AOHST), wykorzystywany 
w pracach nad tezaurusem Europejskiej Agencji 
Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy (http://
www.ascc.gov.au/ascc/aboutus/publications/
corporatepublications).

Wymienione �ród³a s¹ udostêpniane w wielu 
wersjach jêzykowych. Ze wzglêdu na interdy-
scyplinarny charakter dziedziny bezpieczeñstwa 
i higieny pracy, przydatne mo¿e byæ równie¿ 
wykorzystywanie innych �róde³ terminologicznych, 
np. udostêpnianych w szeroko rozpowszechnio-
nych bazach danych czasopism elektronicznych 
do formu³owania zapytañ wyszukiwawczych. 
Jako przyk³ad wskazaæ mo¿na m.in. Thesaurus 
of Psychological Index Terms (Tezaurus Termi-
nologii Psychologicznej), wykorzystywany do 
indeksowania dokumentów w bazie PsycINFO dla 
czasopism z dziedziny psychologii, udostêpnianej 
w czasopismach zagranicznych przez firmê EBSCO 
Publishing [6], oraz wiele innych wykorzystywa-
nych w systemach informacyjnych (rys. 5.).

Podsumowanie
W wyniku prac nad terminologi¹ udostêpnia-

ne s¹ �ród³a informacji (tezaurusy, glosariusze, 
s³owniki i in.) w ró¿nych wersjach jêzykowych. 
W przypadku �róde³ dotycz¹cych bezpieczeñstwa 

Publikacja przygotowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach I etapu programu 
wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy” dofinansowywanego w latach 
2008-2010 w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. 
G³ówny  koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy

i higieny pracy oraz dziedzin pokrewnych, polskie 
wersje jêzykowe powsta³y jako t³umaczenia 
i adaptacje, najczê�ciej w ramach wspó³pracy 
z partnerami zagranicznymi. Przyk³adowo, w za-
kresie prac zwi¹zanych z terminologi¹, CIOP-PIB 
wspó³pracuje z Miêdzynarodowym Centrum 
Informacji o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy CIS/
ILO oraz z Europejsk¹ Agencj¹ Bezpieczeñstwa 
i Zdrowia w Pracy. Wybrane �ród³a informacji 
terminologicznej by³y w br. prezentowane w ra-
mach sesji plakatowej podczas XVIII �wiatowego 
Kongresu Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy 
w Seulu [7].
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