
ELVI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEK 

A  KÖ>TyWÁRTUIX)MÁNYI KUTATÁS TERÉN

A z Illinois- i egyetem által rendezett konferenciáról

F 32X6 OARRISON.Guyi A lle rton  Houae Con- 
ference on research methods i n  l ib r a r ia n -  
sh ip . -  L ibr.Res.Rrogf.1964. 10* no. 1-2.

P*Könyvtárügyi kutató*! « U b serek tárgyé- 
bán tarto tt  konferencia. llonticello* H l *  
A lle rton  House,196>.Bz©pt. 8-11.

Cl-
(1.1)
.62 )

1963, szeptember 8 - 11-én tartot

ták az U n ive rs i ty  of I l l ino is  JVIon- 

UceJLlo-melletti előadó- központjában a 

könyvtárügyi kutatási módszerek tárgyá

ban összehívott konferenciát. 80 könyv

táros vett rajta részt* 18 különféle könyvtáros-egyetem részéről a könyvtártudo

mányi kutatás módszerei és hasonló tárgyú előadások tanárai tették ki a konferen

cia legnagyobb, 27 személyből álló csoportját. A  többi résztvevő olyan személy 

volt, aki tevékeny kutató-munkát folytat, érdeklődést tanusit a kutató-munka iránt, 

vagy támogatásban részesíti azt. A  szövetségi és állami könyvtári hivatalok, a 

főiskolai és egyetemi, valamint közművelődési könyvtárak és a szakmai egye

sületek, szintén képviseltették magukat.

Három túlzsúfolt programú napon a résztvevők 1 1  előadást hallgattak 

meg a kutatási módszerekről s vettek részt a vitákon. Bár az előadások téma

köre inkább a módszertani kérdésekre, mint a kutatások tárgykörére irányult, 

mégis a viták olyan területeket is érintettek, mint pl. az alapkutatással szemben 

az alkalmazott kutatás elsőbbsége, a könyvtárügyi kutatások terén a fo

galmak definícióinak szükségessége, a kutatás céljaira való kiképzés, a ku

tatások végbevitelére legalkalmasabb intézmények a könyvtáros—iskolák vagy 

könyvtárele, - és a kvantitatív jellegű kutatás értéke.

Mivel ez a konferencia úttörő szerepet vállalt a könyvtárügyi kutatók kö

zötti kapcsolat létesítése terén, a program szándékosan rendkívül nagy terü

letet fogott át, hogy minden kutatási érdeklődési kör képviselői részéről előadá

sokat és képviselőket gyűjtsön egybe.

A  konferencia Róbert B. Downs 11A  könyvtárügyi kutatás forrásai11 című 

előadásával kezdődött. Downs előadásában sokkal inkább a dokumentumokra, 

mint a személyi és pénzügyi jellegű tényezőkre terjeszkedett ki. A z előadást 

követő vita a könyvtáraknak és szaLkmai szervezeteknek arra a felelősségére 

mutatott rá, hogy saját történetük emlékeit meg kell ŐrizniÖk és rendszerbe 

kell foglalni ok, - olyan felelősségre, aminek a teljesítése igen sokszor nagyon 

felületesen, vagy egyáltalában sehogyan sem történik.
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Félix Reichmann ”A  kutatás történeti módszerei11 és Thelma Haton 

" A  bibliográfiai kutatómunka.” c. előadása két olyan hagyományos területre vonat

kozott, amelyen a könyvtárosok régóta otthonosan mozognak és tiszteletremél

tó hozzáértésre tettek szert.

A  konferencia több résztvevője azt a véleményét juttatta kifejezésre, 

hogy a könyvtárügyi kutatás jelenleg főként könyvtári főiskolák, nem pedig 

a gyakorló könyvtárosok felelősségének körébe vág.

Maurice T a u b e r  11 Könyvtárügyi problémák megközelitesére szolgáló 

vizsgálati módszerek" című előadása azokat az alap-eljárásokat vázolta fel, 

amelyeket a könyvtárügyi felméréseve alkalmával szoktak alkalmazni. Bizonyos 

mértékben nyilvánvalóvá vált előadása révén, hogy az ilyen fajta kutatómunka 

közvetlen értékkel bir a könyvtárak adminisztratív jellegű tervezése terén. De 

vajon az ilyen vizsgálódások valóban kutatómunkát jelentenek?— vetették fel a 

kérdést a vita során. Teljesen kielégítő választ nem tudtak rá adni. A  felmérő 

jellegű vizsgálódások ugyanis, mint minden egyéb könyvtárügyi kutató—munka, 

nagyon nagy eltérést mutatnak egymástól mind minőség tekintetében, mind 

pedig olyan vonatkozásban, mennyiben használnak fel eredeti adatokat. Leg

tökéletesebb alakjukban tennészetesen kutatómunkának tekintendők, de mind 

maga a kifejezés, mind pedig az eljárás a sok használattól - minden bizonnyal 

megkopott.

Két előadás eset-tanulmányt nyújtott azoknak a jelentős könyvtárügyi ku

tató-terveknek módszertani vonatkozásairól, amelyeket nem régiben fejeztek be 

az Amerikai Egyesült Államok köznevelési minisztériumának "együttműködésen 

alapuló kutató programja" részéről kapott segélyese felhasználásával.

Mary Cx a v e r  előadásában a népiskolai könyvtárak hatékonyságának 

tárgyában folytatott vizsgálata kutatási tervét ismertette, amelyet Rutgers-ben 

végzett.

Patrícia K napp  előadása viszont a Wane State University úgynevezett 

Monteith College Liörary Project—jére vonatkozott. Ebben jó példát nyújtott arra, 

miképpen lehet könyvtári problémát szociológiád és antropológiai szempontból 

megközelíteni, amikor az ember a könyvtári munkát összeegyezteti a főiskolai 

tanítással.

Gerald Smith " Egyenetlenségek a kutatások célkitűzéseiben" cimü elő

adása nagy érdeklődést keltett, mivel jó elemzését adta néhány olyan nagyobb 

hibának, amelyet a Cooperative Research Prograinm elé terjesztett kutatási ter

vek árultak el. Frank S ch ick  " A  könyvtári statisztikák koordinált gyűjtése és 

egyéni felhasználása" cimü előadása a könyvtári statisztikák terén tapasztal
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ható néhány javulásra. Hívta fel a figyelmet. Ezek minden bizonnyal arra az erő

feszítésre vezethetők vissza, amelyet az A LA  ” Könyvtári szolgáltatások osz

tálya” fejt ki abból a célból, Hogy szorosabb együttműködést biztosítson az 

állami könyvtárügyi Hivatalokkal a különböző könyvtárfajták statisztikai adatai

nak együttműködésen alapuló egybegyűjtése terén. Azt a statisztikai-koordi

náló tervet is ismertette, amelyet a Council on Xdbrary Resources és a Natio

nal Science Foundation együttesen finanszíroz. E szerint a terv szerint admi

nisztratív használatra és kutatási célokra a könyvtári munka szabvány-adatai 

gyűjtésének országos Hálózatát kellene kiépíteni.

A  könyvtárak területén kívül működő két előadónak az előadása uj táv

latokat nyitott a konferencián résztvevő könyvtárosok számára. Kern D ick- 

man , az University of Illinois ” Statisztikai szolgáltatási szervének" munka

társa "A  lyukkártyák és számológépek alkalmazása a kutatás terén” címen 

tartott előadást. Rámutatott, hogy a nagy sebességű digitális számológépeknek 

igen sok egyetemi terület kutatóterveiben való szereplése ahhoz hasonlítható, 

mintha a kutatónak 1 0 0 0  hivatalnok-segéd állna rendelkezésre, aki nem követ 

el ibákat, nem tart feketekávé- szüneteket és sohasem bosszantja személyes 

jellegű problémáival. Komolyabb fordulatot véve azonban, előadásában felhívta 

a figyelmet reá, hogy az ilyen berendezések intelligens felhasználása igen 

magas szintű matematikai és statisztikád hozzáértést tételez fel.

Dávid Krathwohl ” A  kutatás kísérleti megtervezése” cimü előadása 

( az előadó a Michigan State University nevelésügyi főiskolájának a tagja) 

azoknak az előnyöknek és azoknak a korlátozottságoknak világos szemlélte

tését nyújtotta, amelyek számtalan közös kísérleti terv tünetei. A z előadást kö

vető vita során az tűnt ki, hogy a könyvtárosok nincsenek olyan szerencsés 

helyzetben, mint a nevelők, mert csak ritkán tudnak ellenőrizhető kísérleteket 

lefolytatni.

León C a rn ovsk y  ”A  kutatómunka eredményeinek publikálása” cimü zá

róelőadása arra mutatott reá, hogy manapság nem mutatkozik hiány a kutatási 

tevékenységek eredményeinek publikálása terén. A  kutatási eredmények korlá

tozott volta inkább a kutatók részéről tapasztalható képzelőerő és szorgalom 

hiányára vezethető vissza, nem pedig a közzétételi lehetőségek hiányára. Én

ének az előadásnak vitája során többen arra hivatkoztak, hogy nem áll elegendő 

idő rendelkezésre a kutatómunkák céljaira. Félix Reichmann derekasan meg

felelt,: amikor azt mondotta: ” ha valaki kutató-tevékenységet akar folytatni, ugyan

úgy megtalálhatja reá a kellő időt, mint ahogyan az olyan valaki is, aki szeret 

olvasni, tud magának időt szakítani az olvasásra” .

Amikor ennek a konferenciának a megrendezését vállalta, a University of
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Illinois könyvtártudományi főiskolájának könyvtári kutató központja tulajdonképpen 

azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megállapítsa: milyen mérvű érdeklődés mutat

kozik ezidőszerint a könyvtárügy területén a kutatók közötti kapcsolat létesítése 

iránt. Mind ennek a konferenciának a mérete, mind pedig a résztvevők részéről 

tanúsított lelkesedés azt mutatta: elérkezett az ideje az ilyenirányú erőfeszítések 

további kifejtésének.Tervbevették a konferencia eredményeinek kiértékelését és 

azt is, hogy — amennyiben elégendő érdeklődés mutatkozik - további konferen

ciákat, illetve összejöveteleket fognak rendezni,
*

*  *
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Mig az előző cikkben levő a Confe— 

rence in Research Methods in bibra—; 

rienship ( Könyvtárügyi Kutatási Mód

szerek Tárgyában Tartott Konferencia) 

eseményeiről számolt be, ebben a ta

nulmányban elsősorban a konferencián mutatkozó tendenciák elemzésével fog

lalkozik.

Egyik fejezetében, amelynek n Irányzatok a könyvtártudományi J kutatások 

terén” a címe, a következőket állapítja meg.

Több tényező volt hatással az utóbbi években a könyvtárügyi kutatásokra. 

Ezek a következők: a kutató-tevékenység fokozódása az amerikai élet minden 

területén, a főiskolai könyvtárosképzés általánosabbá válása, kutatással foglal

kozó folyóiratok létesítése és az alapítványi és kormány-segélyek hatása a 

kutatásokra.

1959 és 1963 között - a Library Research in Progress 1963. júniusi szá

mában közölt adatok tanúsága szerint — Összesen 4  323 434 dollár segélyt for

dítottak könyvtárügyi kutatásokra. A  segélyösszeg túlnyomó részét a Council 

on bibrary Resources ( Könyvtárfejlesztési Tanács), az Amerikai Egyesült Á l

lamok művelődésügyi minisztériuma nevelésügyi osztálya, a National Science 

Foundation (Országos Természettudományos Alap) és az egyes államok könyv

tárügyi hivatalai folyósították. A z 1962- 63, éy folyamán csak maga az A L A  977 ezer 

dollár alapítványi, ipari és állami segély fölött rendelkezett a könyvtárügyi kuta

tások előmozdítására. A  Council on bibrary Resources az 1963* év folyamán 

összesen 926 ezer dollár összeget kitevő segélyekről számolt be. Bár mind

ezek az összegek a más területeken hasonló célt szolgáló összegekhez viszo

nyítva csekélynek tűnhetnek, mégis elgondolkoztató ellentétben állnak azokkal 

az igen szerény évi segélyekkel szemben, amelyeket egy nemzedékkel ezelőtt 

Üyen célokra felhasználtak.
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