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Könyvtár- és információ- 
tudomány

Kutatás

202/2017

Álvarez-Bornstein, Belén – Montesi, Michela: la comunicación entre in-
vestigadores en twitter : una etnografía virtual en el ámbito de las ciencias de la 
documentación. – Bibliogr. In: Revista española de documentación científica. – 39. 
(2016) 4.
res. angol nyelven

Kutatók közötti kommunikáció a Twitteren. Virtuális etnográfiai kutatás könyvtár- és 
információtudományi környezetben

információtechnológia; Kommunikáció; Könyvtártudományi kutatás; Kutató -mint 
olvasó; Publikálás -tudományos kiadványoké

A cikk a Twitteren folyó tudományos kommunikációt vizsgálja. Célja, hogy 
megismerje és leírja azokat a tevékenységtípusokat, amelyek ezen a platfor-
mon zajlanak, azonosítva a közölt információk típusait is. A vizsgált minta 
olyan, a könyvtár- és információtudomány területén működő kutatókból 
állt, akik 2009 és 2013 között legalább három alkalommal publikáltak az El 
Profesional de la Información című folyóiratban, és jelen vannak a Twitteren. 
A módszer kvalitatív, virtuális etnográfiai volt részvétel nélküli megfigyelés 
révén. A főbb következtetések szerint a kutatók a Twittert alapvetően infor-
mális tudományos kommunikációra használják, valamint arra, hogy ismer-
tebbé tegyék szakmai tevékenységüket, terjesszék saját maguk (és közvetlen 
munkatársaik) tudományos publikációit annak érdekében, hogy nagyobb 
láthatóságot és hatást biztosítsanak azoknak. 

(Autoref.)

Lásd még 211
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Tudománymetria, bibliometria

203/2017

al, Umut – soydal, irem: Publication lag and early view 
effects in information science journals. – Bibliogr. In: aslib 
journal of information management. – 69. (2017) 2., p. 
118-130.

A publikálás késedelme és az előzetes publikálás a 
könyvtár- és információtudományi folyóiratok körében

Bibliometria; elektronikus folyóirat; Folyóirat -könyvtári; 
Pub likálás -tudományos kiadványoké

A tudományos folyóiratcikkek publikálásának folya-
mata (a kéziratok benyújtása, lektorálása, a szerzők 
és a szerkesztők közötti kommunikáció) ma már 
gyakran online rendszerek segítségével történik. Ezen 
kívül több folyóirat olyan rendszereket is használ, 
amelyek felgyorsítják a megjelentetést, elsősorban 
úgy, hogy a cikkek különböző elnevezésekkel (pél-
dául „early view,” „articles in press”), de évfolyam 
és füzetszám megjelölése nélkül kerülnek (előzetes, 
online) publikálásra. Ennek számos előnye (például 
a korai láthatóság) mellett az a hátulütője, hogy az 
előzetes és a végleges közlés között idő telhet el, ami 
nehezíti a cikkek hatásának vizsgálatát.
A Journal of Librarianship and Information Science 
cikkei például átlagosan 323 (minimum 8, maximum 
604) napot várnak arra, hogy évfolyam és füzetszám 
megjelölésével kerüljenek (végleges) publikálásra. 
Megvizsgálták, hogy könyvtár- és információtudo-
mányi folyóiratok cikkeire mennyire jellemző az elő-
zetes publikálás. Az eredmények azt mutatják, hogy 
2015-ben 82 folyóirat 440 füzetében 3779 cikk jelent 
meg. A folyóiratok 57%-ának megjelenése negyed-
éves. A vizsgált folyóiratok közül 34 (41,5%) él a 
korai publikálás lehetőségével, de további 9 folyóirat 
is közölt cikkeket évfolyam és füzetszám megjelölé-
se nélkül, tehát a folyóiratok több mint fele nyújtja 
szerzői és olvasói számára a cikkek korai megtekinté-
sének lehetőségét. Az is megállapítást nyert, hogy az 
előzetes, online publikálással élő folyóiratok impakt 
faktora és frissességi mutatója (immediacy index) 
szignifikánsan magasabb a hagyományos publikálási 
modellt követő társainál.

(Koltay Tibor)

204/2017

Kolle, shankar reddy: Global research on informa-
tion literacy : a bibliometric analysis from 2005 to 2014. 
– Bibliogr. In: The electronic library. – 35. (2017) 2., p. 
283-298.

Az információs műveltség 2005 és 2014 között publikált 
irodalmának bibliometriai elemzése

Bibliometria; Felmérés; Folyóirat -könyvtári; információs 
műveltség

Az információs műveltség fogalmát 1974-ben defi-
niálták először (Zurkowski, 1974), a meghatározás 
lényegében azóta változatlan: képesség arra, hogy 
az ember hatékonyan és a kellő időben azonosít-
sa, felkutassa, értékelje és felhasználja a megfelelő 
információt. A terület mindenkit érint, de jelenleg 
a felsőoktatással összefüggésben került az érdek-
lődés homlokterébe. Jelen tanulmány szerzője arra 
vállalkozott, hogy az információs műveltség kuta-
tási trendjeit térképezze fel egy évtizednyi, jelesül a 
2005 és 2014 közötti szakirodalom vonatkozásában. 
Bibliometriai elemzéséhez a Web of Science adatbá-
zisában lévő, information literacy, media literacy, 
illetve digital literacy kulcsszavakat tartalmazó szak-
cikkeket használta fel. Az így megalkotott minta 1503 
szakcikket tartalmaz, amelyet a szerző az egy-, illet-
ve többszerzős cikkek megfelelő szétválasztásával 
statisztikai adatelemzésnek vetett alá. Nem meglepő 
módon először is az állapítható meg, hogy a publiká-
ciók 91,1 %-a angol nyelvű. Másodszor, a témában 
született szakcikkek évről évre növekvő mennyisé-
gét nyugtázhatjuk (2005: 66 cikk; 2014: 210 cikk). 
Az egyes cikkek hivatkozottsága fordított irányú: 
minél régebbi publikációról van szó, annál többen 
hivatkoztak már rá (míg a 2005-ös cikkek átlagos 
hivatkozottsága 13,68 db, a 2014-eseké 0,44 db). 
Az idő múlásával az információs műveltséget érintő 
kutatások elmélyülését jelzi a használt lábjegyzetek 
számának növekedése (2005-ben átlagosan 32,53, 
2014-ben 40,74 db.). Ha a minta tudományterületen-
kénti megoszlását vizsgáljuk, a következő eredményt 
kapjuk: a könyvtár- és információtudomány területén 
született az információs műveltségről írt publikáci-
ók közel fele (49,9 %), ezt követi az oktatáskutatás 
(21,8%), majd a számítástechnika (11,8 %), végül a 
kommunikáció (10,8 %).
Az elemzés közli a 12 legproduktívabb szerző, a 
11 legproduktívabb intézmény és a 10 legproduk-
tívabb ország listáját is (személyként M. Pinto, in-
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tézményként a University of Granada, országként 
pedig az USA publikált a legtöbbet a vizsgált idő-
szakban). A 10 legproduktívabb folyóirat mindegyi-
ke könyvtár- és információtudományi, a legtöbb in-
formációs műveltséget tárgyaló cikket a Journal of 
Academic Librarianship tartalmazta (97-et, a minta 
6,5 %-át), a legtöbbet hivatkozott cikkeket a Journal 
of Documentation (11,81-es átlagos cikkenkénti hi-
vatkozásszámmal), a legnagyobb impakt faktorú lap 
pedig a College & Research Libraries volt (IF2014 = 
1,206). A legtöbbet hivatkozott cikk az egész mintá-
ban Metzger 2007-es írása volt összesen 156 rá való 
hivatkozással (címfordítása: Hitelesség a weben: az 
online információ értékelésének modelljei és a jövő-
beli kutatás irányai).
Végezetül a szerző számba veszi a mintában hasz-
nált leggyakoribb kulcsszavakat is, ezek közül az 
information literacy (információs műveltség), a 
media literacy (médiaműveltség) és a digital literacy 
(digitális műveltség) a dobogósok, de 50-nél gyak-
rabban fordult elő a digital divide (digitális szaka-
dék), a higher education (felsőoktatás) és a critical 
thinking (kritikai gondolkodás) is.
Összegezve az eddigieket, jelen vizsgálat is igazolja, 
hogy az információs műveltség a könyvtár- és in-
formációtudományon belül, illetve más, kapcsolódó 
tudományterületeken egyre intenzívebben kutatott 
téma, amelynek lehetséges új irányát felsőoktatási 
kontextusban való vizsgálata jelenti.

(Szabó Piroska)

205/2017

Martín-Martín, alberto [et al.]: a two-sided academic 
landscape : snapshot of highly-cited documents in Google 
Scholar (1950-2013). – Bibliogr. In: revista española de 
documentación científica. – 39. (2016) 4.
res. spanyol nyelven

a tudományosság kétarcú látképe: pillanatfelvétel a gyak-
ran hivatkozott dokumentumokról a Google scholarban 
(1950–2013)

adatbázis; Gépi információkeresési rendszer; Hivatko-
zás

Abból kiindulva, hogy a Google Scholar kiterjedése 
lényegesen nagyobb, mint a hagyományos bibliog-
ráfiai adatbázisoké, más és részletesebb kép nyerhe-
tő a gyakran hivatkozott dokumentumokról. Ennek 
érdekében 1950 és 2013 között évente kigyűjtötték 

a keresőgépben az 1000 legtöbbet idézettebb doku-
mentumot. Az így kapott minta 64 ezer dokumen-
tumból állt. Az elért eredmények alapján megálla-
pítható volt, hogy a Google Scholar – mivel több 
dokumentumtípust, földrajzi területet és nyelvet 
ölel fel – eredeti és megbízható képet ad a legbe-
folyásosabb tudományos publikációkról. Nemcsak 
az alapkutatások dokumentumait veszi figyelembe, 
hanem a gyakorlati szakemberekét is. Ez tükröződik 
abban, hogy a legmagasabban hivatkozott „top” egy 
százalék 64%-a könyv, lényegi dokumentumtípus a 
humán és társadalomtudományokban (az új ismeretek 
hordozójaként is) és a kísérleti tudományokban (mint 
a tudományos ismeretek megszilárdításának és ter-
jesztésének eszköze). A Google Scholarral dolgozva 
hibák is adódnak (főleg a duplumok felismerése és a 
hivatkozások elhelyezése tekintetében), azonban ezek 
a kutatás eredményeit nem befolyásolták. Ugyanak-
kor a keresőgép forrásai széles körének köszönhetően 
az „akadémiai” tájképnek nemcsak a tudományos, 
hanem az oktatási (disszertációk, tankönyvek) és a 
gyakorlati, szakmai (munkaanyagok, műszaki jelen-
tések, szabadalmak) oldalát is felöleli. A tanulmány 
néhány megállapítása:

A gyakran hivatkozott dokumentumok 40%-a nyújt  –
szabad hozzáférést a teljes szöveghez, ezek leg-
többje oktatási intézményből (főként egyetemek-
től) vagy más nonprofit szervezettől származik.
A Google Scholar a minta dokumentumai 83,17%-á- –
nak egynél több verzióját észlelte.
A verziók száma és az idézettség közötti átlagos  –
korreláció alacsony, kivéve a nagyszámú (100-
nál több) verzió esetén, ott a hivatkozások száma 
is magas.
A tipikus gyakran hivatkozott dokumentum folyó- –
iratcikk (72,3%-a az azonosítható típusú dokumen-
tumoknak), illetve könyv (a legfelső hivatkozásszá-
mú egy százalék 64%-a), angol nyelvű (az összes 
dokumentum 92,5%-a) és 86%-uk online elérhető 
pdf formátumban.

(Mohor Jenő)

206/2017

tHelwall, Mike: why do papers have many Mendeley 
readers but few scopus-indexed citations and vice ver-
sa?. – Bibliogr. In: Journal of librarianship and information 
science. – 49. (2017) 2., p. 144-151.

Miért van a tudományos cikkeknek sok olvasója a 
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Mendeley-n, de kevés scopus által indexelt hivatkozása, 
és fordítva?

Bibliometria; Hivatkozás; Hivatkozásmutató; tudományos 
kutatás

A tudományos cikkek idézettségi mutatóit széles 
körben használják tudományos hatásuk mérésére. 
Ezek kiegészítésére közösségi oldalakról származ-
tatott alternatív mutatószámokat vezettek be, hogy 
pótolják az idézettségi mutatók némely hiányosságát. 
A legígéretesebb ilyen indikátor a tudományos cik-
keknek a Mendeley nevű közösségi hivatkozásmeg-
osztó oldalon mért olvasottsága. Noha a mendeley-s 
olvasottsági mutatók úgy tűnik, hogy erős és pozitív 
összefüggésben vannak a tudományos területen mért 
idézettséggel, az idézettség–olvasottság korreláció-
ban tapasztalt anomáliák okainak jobb megértésére 
van szükség, mielőtt a mendeley-s olvasottsági mu-
tatókat elkezdhetnénk megalapozott tudományos 
teljesítményindikátorként használni. Erre reflektálva 
jelen cikk a magas idézettségű és alacsony Mendeley-
olvasottságú cikkekre (és vice versa) épített elemzés-
sel veszi számba az anomáliákat. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a különbségeknek részben technikai, 
részben jogos okai vannak; ez utóbbira példák az 
olyan közösségek, amelyek használják a kutatáso-
kat, de nem idézik azokat Scopus által indexelt pub-
likációkban, vagy nem használják a Mendeley-t. Az 
eredmények azt is sugallják, hogy a két mutatószám 
(idézettség, olvasottság) közül az alacsonyabb hajla-
mos alábecsülni az adott cikk hatását, ezért célszerű 
stratégia a kombinált tudományos hatásmérésre a két 
érték közül a magasabbat választani.

(Autoref.)

207/2017

toMaszewsKi, robert – Macdonald, Karen i.: a 
study of citations to wikipedia in scholarly publications. – 
Bibliogr. In: Science & technology libraries. – 35. (2016) 
3., p. 246-261.

a wikipédiára való hivatkozások tudományos kiadványok-
ban

elektronikus publikáció; enciklopédia, lexikon; Felmérés; 
Hivatkozás; Publikálás -tudományos kiadványoké

A Wikipédia mint hiteles tudományos információfor-
rás használatáról folyó vita lendületes és ellentmon-
dásos. A tanulmány a Web of Science adatbázist és 

Cited Reference (Hivatkozások), valamint Analyze 
Results (Eredmények elemzése) eszközét használ-
ta, hogy felismerje és megvizsgálja a Wikipédia-
hivatkozások használatát a tudományos, lektorált 
publikációkban a 2002-től 2015-ig terjedő időszak-
ban. Az eredmények szerint a lektorált folyóiratok-
ban a Wikipédia-hivatkozások száma 2002 óta folya-
matosan nő. Ha a Wikipédia nem mértékadó forrás, 
feltételezhető, hogy nyílt hozzáférésű folyóiratokban 
hivatkoznak rá gyakran, amelyek időkénként kevésbé 
szigorúak a publikálási szabályokkal kapcsolatban. A 
Wikipédiát feltehetően kevésbé jó hírű intézmények 
vagy fejlődő országok tudósai használhatják, ahol a 
megbízható információforrások elérése korlátozott 
lehet. A tanulmány ezeket a feltételezéseket vizsgál-
ja, és bemutatja azokat a tudomány- és kutatási terü-
leteket és folyóirattípusokat, amelyek a Wikipédiát 
megbízható információforrásként elfogadják, növel-
ve ezáltal hitelességét. A kutatás célja, hogy felszítsa 
a vitát a témáról, így hozzájárul a tudományos kom-
munikáció javításához.

(Autoref.)

208/2017

williaMs, ann e.: altmetrics : an overview and evalua-
tion. – Bibliogr. In: Online information review. – 41. (2017) 
3., p. 311-317.

altmetrics: áttekintés és értékelés

Bibliometria; Hivatkozás; tudománymetria; web

Az altmetrics (alternative scholarly impact metrics, 
alternatív tudományos hatásmérés) a hagyományos 
bibliometriát kiegészítő megközelítés, amely arról 
ad képet, milyen „karriert” fut be egy adott cikk a 
web 2.0 különböző felületein (Facebook, Twitter, 
Wikipédia, Reddit, Mendeley, blogok, közösségi 
linkmegosztók stb.). Ugyan a tudományos diskurzus 
túlnyomórészt még mindig a szakmai folyóiratok 
(online) hasábjain zajlik, a 2010-es évekre felmerült 
az igény, hogy a hivatkozásindexeken és az impakt 
faktorokon túl tekintve a kutatások szélesebb körű 
és valós idejű hatását is megismerjük. Az altmetrics 
amellett, hogy más területekről nyeri az adatait, mint 
a hagyományos tudománymetria, jóval gyorsabban 
tudja követni egy cikk online utóéletét, hiszen jellem-
zően gyorsan születő, nem lektorált tartalmakat vagy 
éppen lájkokat vesz számba. Tipológiai felosztása 
a használat funkcióját követi, eszerint a felhaszná-
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ló különböző módokon és mélységben reagálhat az 
adott cikkre (megtekintés, elmentés linkmegosztó 
oldalakon, megvitatás egy fórumon, ajánlás/meg-
osztás, idézés).
Az adatok összegyűjtésére és kiértékelésére az 
altmetrics.org-ról letölthető különböző alkalmazá-
sok (pl. ImpactStory, ReaderMeter, Crowdometer), 
illetve a kereskedelmi profilú, nagyobb kiadókkal 
partnerséget ápoló altmetric.com szolgálnak. Ez 
utóbbival foglalkozik részletesebben a szerző is, be-
mutatva az oldal működését és az elérhető funkció-
kat. Az altmetric.com célja a tudományos információ 
terjedésének és kifejtett hatásának megragadása, fő 
jellegzetessége pedig a közösségi hivatkozottsághoz 
rendelt pontszám egy fánk alakú diagramban meg-
jelenítve, amelynek színes cikkelyei egy-egy online 
platformot jelképeznek. Az oldalon lehetőség van a 
hivatkozások korcsoport és földrajzi hely szerinti le-
bontására, illetve a különféle típusú említések közötti 
böngészésre is. Fontos szempont a különböző cikkek 
azonos módon kiszámított hivatkozottságának, nép-
szerűségének összehasonlíthatósága is.
A szerző a cikk második felében az altmetrics mel-
lett, illetve ellen sorakoztat fel érveket. A legfonto-
sabb pozitívum a sebesség, a web 2.0-s információ-
terjedés gyorsaságához való alkalmazkodás. Emel-
lett olyan nem publikált tartalmak is bevonhatók a 
vizsgálati körbe, mint a preprintek és a róluk folyó 
viták, vagy akár a prezentációk. Negatívumként ró-
ható fel, hogy az altmetrics nem tudja pótolni a ha-
gyományos tudománymetriát, csak kiegészíteni ké-

pes azt. Azzal, hogy a szélesebb közönségtől kapott 
figyelmet és a népszerűséget állítja a középpontba, 
eltorzíthatja a tudományos eredmények értékelését. 
Hitelességét aláássa az is, hogy bárki megkérheti 
az ismerőseit, hogy lájkolja és ossza meg a cikkét 
a Facebookon, ami magasabb pontszámot eredmé-
nyez. Eddig mindenesetre nem sikerült összefüggést 
kimutatni a hagyományos hivatkozásindexek és az 
altmetrics-számok között, hiszen bizonyos témák 
populárisabbak, ennél fogva eleve nagyobb közfi-
gyelem övezheti őket. Az altmetrics korlátai közé 
sorolható az is, hogy csak az angol nyelvű webtérből 
gyűjt adatokat, illetve, hogy ezek 95%-át csupán 5 
forrásból veszi, jelesül a Facebookról, a Twitterről, a 
Mendeley-ről, a CiteULike-ról és blogokról. Végül, 
de nem utolsósorban az altmetrics nem definiált és 
összemérhető hivatkozásokat vesz számba – nincs 
arról közmegegyezés, mekkora egy tweet vagy egy 
blogposzt egymáshoz képesti súlya, jelentése vagy 
jelentősége. Ezeket ráadásul bármikor módosíthat-
ják vagy törölhetik, így az altmetricsnek dinamikus 
adatokkal kell dolgoznia, ami a tudományos megbíz-
hatóságát csökkenti.
Az altmetrics nemcsak alternatív hivatkozásmérési 
módszer, de az utóbbi években maga is kutatási te-
rületté vált, hiszen még számos kérdést kell jobban 
megértenünk az elméleti hátterével, illetve használa-
tának módjával és terjedésével kapcsolatban. A fent 
említett kritikák pedig az altmetrics jövőbeli fejlesz-
tésének szabhatnak irányt.

(Szabó Piroska)
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Az európai együttműködés fontossága a nyílt tudomány 
és a digitális könyvtári fejlesztések támogatásában

Együttműködés -nemzetközi; Hozzáférhetőség; Publiká-
lás -tudományos kiadványoké; Szerzői jog; Tudományos 
kutatás

A cikk a nyugdíjazás előtt álló Pat Manson pályáját és 
az európai könyvtárügyért végzett munkásságát mél-
tatja, majd ennek kapcsán felvázolja, hogy 2016-ban 
hol tartunk, mik a legfontosabb kihívások, amelyek-
kel az európai könyvtáraknak és kutatóintézeteknek 
szembe kell nézniük.
Pat Manson az 1990-es évek eleje óta dolgozik az 
Európai Bizottságban információ- és kommuniká-


