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Aktualizacja tezaurusa
„Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia”

Warunkiem skuteczno�ci stosowania tezaurusa do opisu i wyszukiwania 
pi�miennictwa w katalogu bibliotecznym jest systematyczna praca nad aktuali-
zacj¹ jego zasobów terminologicznych, odzwierciedlaj¹cych zakres tematyczny 
pi�miennictwa. Wyra¿enia, wprowadzane do s³ownika w ostatnim okresie 
aktualizacji, dotycz¹ m.in. nowych aspektów zagro¿eñ w �rodowisku pracy.  

Adapting to changes – updating the “Occupational safety and ergono-
mics” thesaurus 
The continuous work on updating the  terminological resources of the thesaurus 
reflect its effectiveness in describing and searching for literature. Descriptions 
which have been introduced recently are related to new aspects of hazards in 
the working environment.

Wstêp
Tezaurusy, czyli zbiory semantycznie i hierarchicznie powi¹zanych 

terminów z okre�lonej dziedziny wiedzy, stosowane do przek³adu jêzyka 
naturalnego na terminy sformalizowanego jêzyka informacyjnego [1], 
wspomagaj¹ procesy opisu i wyszukiwania dokumentów w katalogach 
bibliotek, bazach danych, witrynach internetowych oraz innych zasobach 
informacyjnych. Stanowi¹ one czêsto adaptacje obszernych tezaurusów 
dziedzinowych, utrzymywanych przez instytucje i organizacje miêdzy-
narodowe. Mo¿liwo�ci doskonalenia procedur opisu i wyszukiwania 
z wykorzystaniem tezaurusów dziedzinowych s¹ wykorzystywane 
w wielu miêdzynarodowych i krajowych systemach informacyjnych, 
bibliotekach, bazach danych, witrynach internetowych oraz innych 
zasobach informacyjnych. W bibliotekach tezaurusy stanowi¹ najczê�ciej 
integralny element bibliotecznego systemu komputerowego. 

Zastosowanie polskiej wersji jêzykowej tezaurusa w systemie infor-
macyjnym Biblioteki CIOP-PIB wspomaga procesy dokumentowania 
i udostêpniania pi�miennictwa polskiego i zagranicznego z dziedziny 
szeroko rozumianego bezpieczeñstwa pracy, a tak¿e realizacjê innych 
zadañ zwi¹zanych z udostêpnianiem pi�miennictwa dla potrzeb nauki, 
praktyki, kszta³cenia i doskonalenia pracowników i innych u¿ytkowników 
informacji. Rozbudowa zasobów informacyjnych Biblioteki stwarza 
konieczno�æ doskonalenia procedur opisu rzeczowego dokumentów 
oraz ich wyszukiwania w bazach bibliograficznych systemu odzwiercie-
dlaj¹cych zasoby Biblioteki. Tezaurus, udostêpniany jako baza wzorcowa 
w systemie bibliotecznym, stwarza dogodne mo¿liwo�ci bezpo�redniego 
wykorzystywania go przez bibliotekarzy do opisu rzeczowego publikacji. 
Dziêki powi¹zaniom tej bazy z bazami bibliograficznymi, mo¿e byæ 
wykorzystywany przez czytelników w procedurach wyszukiwawczych, 

operuj¹cych we wszystkich czê�ciach katalogu Biblioteki Instytutu. 
Warunkiem skuteczno�ci tych zastosowañ tezaurusa jest ci¹g³a praca 
nad aktualizacj¹ i rozbudow¹ jego zasobów terminologicznych, odzwier-
ciedlaj¹cych zakres tematyczny pi�miennictwa. 

Prace w tym zakresie prowadzone s¹ w Bibliotece CIOP-PIB, w której 
w komputerowym katalogu wykorzystywany jest dziedzinowy tezaurus 
„Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia”, stanowi¹cy polsk¹ adaptacjê 
tezaurusa opracowanego przez Miêdzynarodowe Centrum Informacji 
o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy CIS Miêdzynarodowej Organizacji 
Pracy (http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/
WCMS_112576/index.htm), (rys. 1.).

Tezaurus „Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia” 
W wyniku prac nad t³umaczeniem i adaptacj¹ tezaurusa CISTHES, 

prowadzonych w CIOP-PIB, powsta³a jego polska wersja jêzykowa 
(tezaurus „Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia”, CIOP-PIB). Obecnie 
posiada on ponad 12 tys. wyra¿eñ, czyli tzw. deskryptorów, wykorzy-
stywanych do opisu rzeczowego pi�miennictwa. Podobnie jak w wielu 
innych bibliotekach, tezaurus udostêpniany jest w systemie w wersji 
alfabetycznej oraz hierarchicznej (dostêp m.in. ze strony internetowej 
Biblioteki, http://www.ciop.pl/395.html), (rys. 2.). Jest obszernym, 
czterojêzycznym tezaurusem dziedzinowym, obejmuj¹cym terminologiê 
z obszaru bezpieczeñstwa i higieny pracy. Po�rednio stanowi te¿ zbiór 

Rys. 1. CISTHES – tezaurus dziedzinowy, utrzymywany przez Miêdzynarodowe Centrum 
Informacji o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy CIS/ILO (http://www.ilo.org/safework/
info/databases/lang--en/WCMS_112576/index.htm)
Fig. 1. CISTHES – Occupational Safety and Health Thesaurus – maintained by the 
International Occupational Safety and Health Information Centre CIS/ILO (http://www.
ilo.org/safework/info/databases/lang--en/WCMS_112576/index.htm)
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terminologii z tej dziedziny udostêpniany w systemie w polskiej wersji 
jêzykowej, a tak¿e w innych wersjach utworzonych przez CIS/ILO. Lista 
wyra¿eñ udostêpniana jest wiêc obecnie w czterech jêzykach: poza 
oryginaln¹, angielsk¹ wersj¹ jêzykow¹ oraz wersj¹ polsk¹, opracowan¹ 
w Instytucie i adresowan¹ przede wszystkim do u¿ytkowników kra-
jowych, w poprzednich latach wprowadzono tak¿e dwie dodatkowe 
wersje jêzykowe: hiszpañsk¹ oraz francusk¹.

Poszczególne dzia³y tezaurusa zawieraj¹ hierarchicznie uporz¹dko-
wane zbiory deskryptorów. S¹ one wykorzystywane w procedurach opisu 
rzeczowego pi�miennictwa w komputerowym katalogu bibliotecznym. 
Przyk³adowo, w opisie rzeczowym ksi¹¿ki Poradnik in¿yniera elektryka 
(WNT, Warszawa 2009) zastosowano nastêpuj¹ce deskryptory: prace 
instalacyjne (elektryczne), jednostki pomiarowe, mechanika, automa-
tyzacja, miernictwo, elektryczno�æ, wypadek (elektryczno�æ), ochrona 
przed dotkniêciem czê�ci instalacji pod napiêciem. 

Utrzymanie i rozbudowa tezaurusa
Szybkie zmiany w �rodowisku pracy wymuszaj¹ konieczno�æ nad¹¿a-

nia za nimi w pracach zwi¹zanych z utrzymaniem i rozbudow¹ dziedzi-
nowych baz bibliograficznych, a tak¿e s³owników, wykorzystywanych do 
ich opisu. Ewolucja tej dziedziny oraz zwi¹zany z tym rozwój pi�miennic-
twa powoduje, ¿e niezbêdne jest podjêcie wielu systematycznych dzia-
³añ, maj¹cych na celu utrzymanie i aktualizacjê komputerowego systemu 
bibliotecznego, wyposa¿onego w tezaurus dziedzinowy. Aktualizacja 
tezaurusa jest konieczna dla utrzymania efektywno�ci wyszukiwania 
pi�miennictwa w bazach katalogu bibliotecznego, w szczególno�ci 
w zakresie nowych kierunków rozwoju dziedziny. 

Miêdzynarodowe Centrum CIS wspó³pracuje z CIOP-PIB w zakresie 
utrzymania i rozbudowy tezaurusa. Ze wzglêdu na fakt, ¿e polski tezau-
rus „Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia” stanowi adaptacjê tezaurusa 
CIS/ILO, do polskiej wersji jêzykowej systematycznie wprowadzane s¹ 
zmiany aktualizacyjne odpowiadaj¹cym modyfikacjom, dokonywanym 
przez CIS w wersji anglojêzycznej. Pozwala to na zachowanie spójno�ci 
obu tezaurusów. Obecnie kontynuowane s¹ prace nad polsk¹ wersj¹ 
jêzykow¹ tezaurusa oraz jej zastosowaniem do opisu rzeczowego do-
kumentów w bazach bibliograficznych systemu komputerowego. 

Tezaurus „Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia” (CIOP-PIB) utrzy-
mywany jest jako baza wzorcowa w komputerowym systemie biblio-
tecznym. Zgodnie ze struktur¹ takiej bazy, ka¿dy deskryptor posiada 
swoj¹ odrêbn¹ „kartê” w bazie (rekord), zawieraj¹c¹ nazwê wyra¿enia 
w czterech jêzykach, a tak¿e inne elementy opisu. Wprowadzenie no-
wego deskryptora polega na dodaniu kolejnego rekordu w bazie, we 
w³a�ciwym miejscu struktury hierarchicznej, któremu przyporz¹dkowany 
jest kod literowo-cyfrowy. Do systemu wprowadzane s¹ nowe rekordy 
deskryptorów, uwzglêdniaj¹ce cztery wersje jêzykowe: wersja polska 
oraz trzy wersje jêzykowe wed³ug tezaurusa CISTHES. Po dodaniu i za-
pisaniu nowego rekordu w bazie tezaurus pojawia siê nowy deskryptor, 
poszerzaj¹c zbiór s³ownictwa udostêpniany do wykorzystania w proce-
durach opisu rzeczowego przez bibliotekarzy. 

Przegl¹d zasobów Biblioteki pozwala najczê�ciej (ale nie zawsze) 
na wybór kilku pozycji pi�miennictwa, reprezentuj¹cych tê tematykê 
i zastosowanie danego deskryptora w ich opisach rzeczowych. Umo¿-
liwia to uzyskanie relewantnych wyników wyszukiwania pi�miennictwa 
w katalogu elektronicznym. 

Podobnie jak CISTHES, Tezaurus CIOP-PIB posiada, poza zbio-
rem deskryptorów, tak¿e zbiór tzw. synonimów wyszukiwawczych 
(askryptorów), usprawniaj¹c dobór s³ownictwa przy formu³owaniu 
zapytania wyszukiwawczego. Dzia³ania prowadz¹ce do doskonalenia 
polskiej wersji jêzykowej obejmuj¹ tak¿e dobór i uzupe³nianie zbioru 
askryptorów (synonimów wyszukiwawczych) a tak¿e inne, bie¿¹ce 
korekty i zmiany.

Rozbudowa tezaurusa
o nowe aspekty zagro¿eñ w �rodowisku pracy

Potrzeba systematycznej aktualizacji s³ownictwa wynika z koniecz-
no�ci dostosowywania siê do zmian, obejmuj¹cych zarówno zmiany 
formalne (na przyk³ad w nazwach pañstw, regionów geograficznych), 
jak i rozwój pi�miennictwa na okre�lony temat, wskazuj¹cy na potrze-
bê wyodrêbnienia go w s³owniku, a wiêc dodanie nowego wyra¿enia 
(deskryptora). Przegl¹d nowych wyra¿eñ, dodawanych do tezaurusa 
w ostatnich latach, pozwala na stwierdzenie, ¿e s¹ one w du¿ej mierze 
zwi¹zane z dostrzeganymi i identyfikowanymi, nowymi aspektami za-
gro¿eñ w �rodowisku pracy. Poni¿ej przedstawiono przyk³ady aktualizacji 
s³ownictwa tezaurusa, dotycz¹ce tej problematyki.

Rozwój pi�miennictwa dotycz¹cego nowych zagro¿eñ obejmowa³ 
m.in. dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê tematykê wykorzystywania nanotech-
nologii w gospodarce oraz konsekwencji zastosowañ nanomateria³ów 
dla bezpieczeñstwa pracy [3]. Wzrost liczby publikacji na ten temat 
w pi�miennictwie �wiatowym wskazywa³ na potrzebê uzupe³nienia 
tezaurusa o nowe wyra¿enie. Deskryptor nanotechnologia (ang. na-
notechnology) wprowadzono w dziale: Zagadnienia ogólne > postêp 
techniczny > Proces produkcyjny. Na rys. 3. przedstawiono przyk³adow¹ 
pozycjê pi�miennictwa, uzyskan¹ w wyniku wyszukiwania dla deskryp-
tora nanotechnologia w bazie CISDOC, utrzymywanej przez CIS.

W�ród przyk³adowych pozycji pi�miennictwa, reprezentuj¹cych 
tematykê zwi¹zan¹ z nanotechnologi¹, w Bibliotece CIOP-PIB znalaz³y 
siê m.in. artyku³y, ksi¹¿ki i sprawozdania (³¹cznie ok. 30 pozycji pi�mien-
nictwa krajowego i zagranicznego).

Nowe aspekty zagro¿eñ w �rodowisku pracy znalaz³y tak¿e od-
zwierciedlenie w kolejnych wyra¿eniach wprowadzanych do tezaurusa. 
By³y to m.in. deskryptory zwi¹zane z problematyk¹ nara¿enia na ha³as 
w grupy zawodowej muzyków (bran¿a muzyczna, koncerty) i zagro¿eñ 
psychospo³ecznych identyfikowanych we wspó³czesnym �rodowisku 
pracy (wypalenie zawodowe, równowaga praca-¿ycie). Wyra¿enia 
te znalaz³y zastosowanie w opisach pi�miennictwa dotycz¹cego tej 
problematyki w bazie CISDOC o zasiêgu �wiatowym, a tak¿e w opisach 
pi�miennictwa w Bibliotece Instytutu.

W�ród deskryptorów wprowadzonych do s³ownika, dotycz¹cych 
nowych aspektów zagro¿eñ w �rodowisku pracy, s¹ jednak i takie, dla 
których nie znaleziono pi�miennictwa w zasobach Biblioteki Instytutu. 
Nowe wyra¿enia, które jeszcze nie maj¹ reprezentacji zbiorach Biblioteki, 
stanowiæ mog¹ wiêc zapowied� nowej tematyki, dotycz¹cej m.in.: do-

Rys. 2. Dostêp do tezaurusa „Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia” w komputerowym 
systemie bibliotecznym ALEPH-CIOP-PIB (http://www.ciop.pl/395.html)
Fig. 2. Access to the „Occupational safety and ergonomics” thesaurus in the ALEPH-CIOP-
PIB library computer system (http://www.ciop.pl/395.html)
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strzegania negatywnych skutków obecno�ci pracownika na stanowisku 
pracy, który pracuje pomimo choroby, mo¿liwo�ci wyst¹pienia choroby 
(np. choroby skóry, alergii) zwi¹zanej z prac¹ w przedsiêbiorstwach 
wytwarzaj¹cych perfumy (kontakt z olejkiem geraniol), ekspozycji na 
hantavirus w �rodowisku pracy i jej skutków zdrowotnych. Prawdopo-
dobne jest, ¿e zasoby reprezentuj¹ce wymienion¹ tematykê pojawi¹ 
siê wkrótce i wtedy nowe deskryptory bêd¹ mog³y byæ wykorzystane 
do opisu kolejnych, nowych rekordów bibliograficznych. Reprezentacja 
pi�miennictwa w bazie CISDOC nie jest równie¿ liczna dla wymienionych 
powy¿ej deskryptorów – s¹ one najczê�ciej powi¹zane z zaledwie kilko-
ma rekordami bibliograficznymi. 

Rozwój dziedziny wskazuje tak¿e na nowe aspekty w podej�ciu 
prewencyjnym w dzia³aniach na rzecz ochrony pracy. Pi�miennictwo 
dotycz¹ce zagadnieñ etyki w dzia³aniach organizacji oraz spo³ecznej 
odpowiedzialno�ci biznesu potwierdza liczne powi¹zania tej tematyki 
z aspektami bezpieczeñstwa cz³owieka w �rodowisku pracy [4]. Wzrost 
liczby publikacji gromadzonych w miêdzynarodowej bazie CISDOC, 
a tak¿e znaczenie tej tematyki dla kwestii bezpieczeñstwa wskazywa³y 
na konieczno�æ uzupe³nienia s³ownictwa w tym zakresie. Do tezaurusa 
wprowadzono nowe wyra¿enia: etyka biznesu (ang. business ethics) 
w Dziale: Praca i organizacja przemys³u oraz spo³eczna odpowiedzial-
no�æ biznesu (ang. corporate social responsibility), w Dziale: Praca 
i organizacja przemys³u > Etyka biznesu – wskazuj¹ce na znaczenie 
etyki w dzia³aniach organizacji, wywieranie pozytywnego wp³ywu na 
otoczenie spo³eczno-gospodarcze, poszanowanie godno�ci pracowni-
ków. W katalogu elektronicznym Biblioteki deskryptor spo³eczna odpo-
wiedzialno�æ biznesu zastosowano do opisu kilku pozycji pi�miennictwa 
krajowego, potwierdzaj¹cego rozwojowe tendencje koncepcji spo³ecznej 
odpowiedzialno�ci biznesu oraz jej zauwa¿alne powi¹zania z tematyk¹ 
bezpieczeñstwa pracy [4, 5]. 

Rozbudowa zbioru synonimów wyszukiwawczych
W tezaurusie wielojêzycznym ka¿dy deskryptor anglojêzyczny posia-

da swoje odpowiedniki w innych jêzykach. Natomiast zbiory askryptorów 
(synonimów wyszukiwawczych) tworzone s¹ oddzielnie dla ka¿dego 
jêzyka, przy zachowaniu zasady nienaruszania spójno�ci z „macierzy-
stym” tezaurusem, utrzymywanym przez Miêdzynarodowe Centrum 
CIS. Rozbudowa zbioru askryptorów daje wiêc mo¿liwo�æ wzbogacania 
tezaurusów, stanowi¹cych adaptacje tezaurusa CIS, w s³ownictwo kra-
jowe, z uwzglêdnieniem jego specyfiki i potrzeb u¿ytkowników. 

Prace zwi¹zane z aktualizacj¹ tezaurusa obejmuj¹ tak¿e systema-
tyczn¹ rozbudowê zbioru polskich askryptorów, przypisywanych do 
deskryptorów w jêzyku polskim. Askryptory stanowi¹ w systemie tzw. 
synonimy wyszukiwawcze [6], np. synonimy lub quasi-synonimy (dla 
danego deskryptora), warianty s³owne, takie jak ró¿ne formy grama-
tyczne, skróty, akronimy lub inne wyra¿enia, bliskie znaczeniowo, uznane 
dla potrzeb systemu za synonimy. �ród³em askryptorów mog¹ byæ tak¿e 
s³owa kluczowe, zapytania formu³owane przez czytelników w wyszuki-
waniach pi�miennictwa, w systemie bibliotecznym, a tak¿e w kontaktach 
z bibliotekarzem. Askryptory stanowi¹ wiêc terminy niewykorzystywane 
w procedurach indeksowania, s¹ natomiast przydatne do sprawnej 
realizacji wyszukiwania [7]. Funkcjonalnie, wprowadzenie askryptora 
w procedurze wyszukiwania powoduje automatyczne „przekierowanie” 
na odpowiedni deskryptor. Tak wiêc system „naprowadza” czytelnika na 
odpowiedni deskryptor, zwiêkszaj¹c skuteczno�æ wyszukiwania. 

Przyk³adowo, potrzeby w zakresie dodania askryptora dostrze¿ono 
dla deskryptora: audyt bezpieczeñstwa. Deskryptor ten zastosowany jest 
w opisie rzeczowym pi�miennictwa w Bibliotece CIOP-PIB, które potwier-
dza zró¿nicowanie w stosowanym s³ownictwie (na przyk³ad w tytu³ach 
wystêpuj¹ wyra¿enia audit, audytowanie). Zamienne stosowanie tych 
wyra¿eñ by³o przedmiotem dyskusji a nawet sporów [8], zg³aszano tê 
kwestiê tak¿e w uwagach odnosz¹cych siê do s³ownictwa stosowanego 
przez czytelników Biblioteki. Cechy funkcjonalne systemu pozwalaj¹ 
w takiej sytuacji wprowadziæ askryptor audit bezpieczeñstwa do rekordu 
deskryptora audyt bezpieczeñstwa. Jest on wprowadzany w utworzone 
w tym celu pole askryptora UF w strukturze rekordu deskryptora. Funk-
cjonalnie wprowadzenie askryptora audit bezpieczeñstwa w okienko 
wyszukiwawcze daje taki sam zestaw wyników wyszukiwania jak dla 
deskryptora. Zmniejsza to prawdopodobieñstwo sytuacji, ¿e u¿ytkownik 
nie wybra³by odpowiedniego deskryptora i wskutek tego nie uzyska³ 
oczekiwanych wyników wyszukiwania. 

Na rys. 4. przedstawiono widok rekordu deskryptora audyt bezpie-
czeñstwa z wprowadzonym askryptorem. Wprowadzenie wyra¿enia 
audit bezpieczeñstwa do okienka wyszukiwawczego daje takie same 
wyniki jak dla wyra¿enia audyt bezpieczeñstwa. Dostawienie askryptora 
zwiêksza wiêc mo¿liwo�ci wyszukiwawcze systemu. Niezale¿nie od 
sformu³owania zapytania przez czytelnika (w tym przypadku: audit 
bezpieczeñstwa lub audyt bezpieczeñstwa), system naprowadza go na 
w³a�ciwy zbiór wyników wyszukiwania, reprezentuj¹cy pi�miennictwo 
zwi¹zane z t¹ tematyk¹, zgromadzone w Bibliotece. 

W ramach prac aktualizacyjnych wprowadzono do systemu m.in. 
nastêpuj¹ce askryptory: relacje miêdzyludzkie (do deskryptora stosunki 

Rys. 3. Przyk³adowa pozycja pi�miennictwa, uzyskana w wyniku wyszukiwania dla de-
skryptora nanotechnologia w bazie CISDOC – publikacja na temat zagro¿eñ zwi¹zanych 
z nanotechnologi¹, adresowana do pracodawców, kadry zarz¹dzaj¹cej, ekspertów bhp 
(NIOSH, USA)
Fig. 3. A sample publication obtained as a result of CISDOC database search for the 
descriptor ”nanotechnology”, addressed to employers, management personnel, OSH 
experts (NIOSH, USA)

Rys. 4. Rekord deskryptora audyt bezpieczeñstwa  z askryptorem (UF) audit bezpieczeñstwa 
Fig. 4. A database descriptor record “audyt bezpieczeñstwa” (safety audit) with the Polish 
language synonym (UF) “audit bezpieczeñstwa”

Rekord 
deskryptora  
Termin   • audyt bezpieczeñstwa 
Faseta   Visd 
TT   • [V] - ORGANIZACJA OCHRONY PRACY 
UF   audit bezpieczeñstwa 
BT   nadzór w zak³adzie (bezpieczeñstwo pracy) 
FT (Eng)  • safety audits 
FT (Fre)   • audits de sécurité 
FT (Spa)  • auditorias de seguridad 
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miêdzyludzkie), praca a zdrowie (do deskryptora praca a choroby), an-
kieta kontrolna (do deskryptora lista kontrolna), p³aca (do deskryptora 
wynagrodzenie). Wprowadzanie nowego skryptora poprzedza przegl¹d 
powi¹zanych rekordów bibliograficznych w bazach systemu oraz 
ewentualne wprowadzanie odpowiednich zmian (dostosowawczych) 
w rekordach bibliograficznych. 

Podsumowanie
Podobnie jak w innych bibliotekach, tezaurus CIOP-PIB jest wyko-

rzystywany do tworzenia opisów rzeczowych dokumentów w bazach 
systemu oraz wspomaga formu³owanie zapytañ wyszukiwawczych 
w komputerowym systemie bibliotecznym. Systematyczna aktualizacja 
tezaurusa „Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia” oraz jego zastosowanie 
do opisu rzeczowego zasobów pi�miennictwa gromadzonych w Bibliote-
ce Instytutu przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia efektywno�ci wyszukiwania 
w katalogu elektronicznym. W ci¹gu ostatnich kilku lat rozbudowa 
s³ownika obejmowa³a przede wszystkim wprowadzanie nowych wyra-
¿eñ, poprzedzone przegl¹dem pi�miennictwa w wybranych zakresach 
tematycznych. Nowe deskryptory przedstawione w artykule wskazuj¹ 
na ukierunkowanie rozwoju pi�miennictwa na opis nowych aspektów 
zagro¿eñ, identyfikowanych w �rodowisku pracy. 

Zmiany aktualizacyjne obejmuj¹ tak¿e rozbudowê zbioru synonimów 
wyszukiwawczych oraz inne korekty, zwi¹zane z doskonaleniem polskiej 
wersji jêzykowej. Aktualizacja s³ownictwa w opisach bibliograficznych 
w bazach komputerowego systemu bibliotecznego, zwi¹zana z rozwo-

jem dziedziny, u³atwia czytelnikom dostêp do najnowszej problematyki 
szeroko rozumianego bezpieczeñstwa pracy. 
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Publikacja przygotowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach 
I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i wa-
runków 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.

Ka¿dy modu³ sk³ada siê z jednostek tematycznych. Podstaw¹ merytoryczn¹ 
ka¿ dej jednostki tematycznej jest: karta jednostki tematycznej, tekst �ród³owy 
z wykazem literatury, kom plet foliogramów z komentarzami. W tekstach �ród³owych 
umieszczono powo³ania na definicje i foliogramy, ilustruj¹ce przedstawiane tre�ci.

W karcie jednostki tematycznej okre�lono czas przeznaczony na realizacjê, 
cele i tre�ci danego tematu, zamieszczono s³owniczek u¿ywanych pojêæ, wykaz 
zalecanej literatury, wskazówki metodyczne dla wyk³adowcy, a tak¿e zadania 
kontrolne (najczê�ciej testy) oraz æwiczenia.

Oprogramowanie wspiera wyk³adowcê w realizacji procesu edukacyjnego, 
daj¹c mu mo¿liwo�ci:
– przegl¹dania lub przeszukiwania tematycznego tekstów �ród³owych, folio-

gramów, animacji, filmów i s³ownika pojêæ oraz wykonywania wydruków
– tworzenia, zapisywania i odtwarzania prezentacji multimedialnych
– przeprowadzania æwiczeñ oraz egzaminów przez generowanie i udostêp-

nianie studentom do wykonania interaktywnych testów sprawdzaj¹cych lub 
testów drukowanych

– generowania materia³ów do prowadzenia wyk³adów (np. foliogramów).

Wydawnictwo „Nauka o pracy – bezpieczeñstwo, higiena, ergonomia” jest nowoczesnym 
�rodkiem dydaktycznym u³atwiaj¹cym nauczycielom akademickim przekazy wanie, na ró¿-
nych kierunkach studiów, interdyscyplinarnej wiedzy o cz³owieku w �rodowisku pracy, opartej 
na najnow szych osi¹gniêciach nauk technicznych, biologicznych i spo³ecznych. 

Materia³ edukacyjny zosta³ podzielony na osiem modu³ów:
1. Ergonomia – pojêcia podstawowe
2. Prawna ochrona pracy
3. Czynniki antropometryczne i biomechaniczne
4. Czynniki fizjologiczne
4. Czynniki psychologiczne i spo³eczne
6. Zagro¿enia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w �ro-

dowisku pracy
7. Diagnostyka i projektowanie uk³adów antropotechnicznych
8. Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy.

Pakiet edukacyjny dostêpny jest: 
– w wersji multimedialnej (z filmami) na DVD – 250 z³ 
– w wersji podstawowej na p³ycie CD – bezp³atnej – dla nauczycieli akademickich
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