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KÖ NYVTÁR - ÉS
IN FO R M Á C IÓ TU D O M Á N Y

Általános kérdések

93/105
REELING, Patrícia G.: Doctorate recipients in
library Science: how they compare with doctorate
recipients in other disciplines = J.Educ.Libr.Inf.Sci.
33.vol. 1992. 4.no. 311-329.p. Bibliogr. 18 tétel.
A könyvtártudományban doktorátust szerzet
tek jellemző jegyei az 1970-1990-es időszak
ban; számuk összevetése más tudomány
ágak doktoraiéval
Disszertáció
-könyvtártudományi;
-könyvtárosképzésben; Statisztika

Oktatás

A könyvtártudomány terén és más tudo
mányágakban doktorátust szerzettek jellemzőit
hasonlították össze, hogy meghatározzák azokat
a tényezőket, amelyek segíthetnek a könyv
tártudományi és informatikai képzőintézmények
nek a doktori hallgatók verbuválásában és meg
tartásában. Vizsgálták: 1. a doktori fokozatok
elérésének tendenciáit az egyes években; 2. a
doktorátust szerzettek jellemző vonásait (nem,
faj, állampolgárság, egyetemi fő szak, látogatott
felsőoktatási intézmények, átlagéletkor, a dokto
rátus elkészítésének átlagos időtartama, dokto
rátus utáni tervek); 3. az eltéréseket azok között
a könyvtártudományból doktorálok között, akik
oktatásra ill. más szakmai karrierre készülnek.
Az adatokat a National Research Council éves,
doktorátussal kapcsolatos felméréseinek táblá
zatos anyagából merítették az 1970-1990-es
időszakra vonatkozóan. A könyvtártudományi és
informatikai doktorátusért felelős dékánokkal és
igazgatókkal interjúkat folytattak, amelyben azok
elmondták, mit tartanak jelentős kihívásnak in-
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tézményeik számára a doktori hallgatók verbu
válásával és megtartásával kapcsolatban. A cikk
ajánlásokkal zárul.
(Autoref.)

Történet

93/106
BUCKLAND, Michael K.: Emanuel Goldberg,
electronic document retrieval and Vannevar
Bush’s Memex = J.Am.Soc.Inf.Sci. 43.vol. 1992.
4.no. 284-294.p. Bibliogr.
E. Goldberg, az elektronikus dokumentumke
resés úttörője - és Bush'Memex rendszere.
GOLDBERG, Emanuel: The retrieval problem in
photography. (1932). Translation and notes by:
Michael K. Buckland = J.Am.Soc.Inf.Sci. 43.vol.
1992. 4.no. 295-298.p.
A visszakeresés problémája a fotográfiában.
Gépi információkeresési rendszer; Indexelés;
Könyvtártudomány története; Mikrofilm; Mikro
film-gyűjtemény; Történeti forrás -egyetemes
[forma]

A cikkcsoport másik tagja E. Goldberg 1932es cikkének (Das Registrier Problem in dér Photographie, Vili. nemzetközi fotográfiai kongreszszus, Drezda, 1931.) utánközlése. A gépi doku
mentumkeresés új módszerét mutatja be optikai
és fotoelektrikus módszerrel, mikrofilmen tárolt
indexelt dokumentumok visszakeresésére. A
mikrofilm alkalmas dokumentumok képének tö
mör tárolására, és arra, hogy a megfelelő index
kódokat a kép mellett a filmre rögzítsék. A film
átfuttatható egy „statisztikai gépen” (mikrofilm-kiválasztón), amelyben fényforrás, keresősablon
és fotoelektrikus cella kombinációját használják
a mozgófilm áttekintésére, a kívánt indexkód
azonosítására, a hozzátartozó dokumentum ki
vetítésére vagy lemásolására. A bemutatott gép
óránként max. 35 ezer dokumentumot képes ki
keresni, de teljesítménye elérheti az óránkénti
százezret is.
(Autoref.)

93/107
FARLEY, Charles E. Jr.: What lasts is what you
start with = Am.Libr. 29.voi. 1992. 9.no.
794-798.p.
Mi az, ami maradandó a gyorsan fejlődő in
formációtechnológia világában?
Gépi berendezések -általában; Információtech
nológia; Könyvtártörténet -egyetemes

Vannevar Bush nevezetes cikke (As we may
think, 1945) egy elképzelt gépi információkere
sési eszközt írt le, a Memexet. Ezt általában a
digitális számítógépek későbbi fejleményeivel
szokták összefüggésbe hozni. A tanulmány re
konstruálja az információkeresési fejlemények
kevésbé ismert hátterét a nevezetes cikk megí
rása előtti időszakban. A Memex Bush 1939-40es tevékenységén alapszik, amikor is a fotoelektrikus mikrofilm-kiválasztó javított változatát
fejlesztette ki, egy olyan elektronikus keresési
technológiát, amelynek úttörője Emanuel Gold
berg volt a drezdai Zeiss Ikon cégnél a 20-as
években. A cikkben szerepel Paul Ötlet (1934)
és Walter Schürmeyer (1935) prognózisa, vala
mint annak ismertetése, hogy milyen volt az
elektronikus dokumentumkeresési technológia
Bush előtt.
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A leszálló alkonyaiban könyvtári eszközök
réges-régi katalógusait lapozgatva a szerzőt
meglegyintette a múlt levegője, és eltűnődött a
technikai fejlődés céljáról és értelméről. A hajdan
korszerűnek számító, ma már letűnt könyvtári
eszközök láttán elgondolkozott, vajon mi is lehet
a közös vonása ezeknek a fossziliáknak és a
mai fejlett technikának. Hiszen a cédulakataló
gus könyvtárhasználók generációinak életét kí
sérte végig, hozzátartozott az élethez, mint a pu
bertás vagy a bárányhimlő, manapság viszont
funkcióját szinte teljesen átvette a számítógép.
Szinte a legkisebb könyvtárban is vonalkódos
kölcsönzési rendszert és lézeres szkennert
használnak (ne feledjük: a szerző amerikai), és
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nincs már helye a kölcsönzésben a kölcsönzőcé
duláknak és olvasói tasakoknak. Más kövületek
is teljesen kikoptak már a napi könyvtáros gya
korlatból: a vésett sárgaréz polcfeliratok, a kézí
rásos könyvjelzetek, az egypennys késedelmi
felszólítások. Ezek már relikviák, szellemek csu
pán. Mégis mi jelenti a kapcsolatot akkor a mai
és a múltbeli technológia között? Egyetlen dolog:
mindegyiküket ugyanabból a célból alkalmazták
- az információk keresését és rendelkezésre
bocsátását segítették és segítik ma is.

nagyban függ az általuk írt könyvektől és fejeze
tektől, míg más tanszékekre a legtöbb hivatko
zás folyóiratcikkeik kapcsán történt. Utánanéztek
a hivatkozások eredetének. Néhány tanszék ja
varészt helyi impakttal, mások kozmopolitább impakttal rendelkeztek. Bár volt némi jele a konti
nensen belüli „önhivatkozásoknak”, voltak konti
nensek közötti hivatkozások is. Az eredmények
azt mutatják, hogy a kutatási teljesítmény bibliometriai értékelése potenciálisan hasznos ezeken
a humán tudományi szakterületeken.

(Fazokas Eszter)

(Autoref.)

Lásd még 155
93/109
SPETKO, Jozef: Od knihovedy k teórii kniznej
komunikácie = Kn.lnf. 24.roc. 1992. 7.no.
292-299.p. Bibliogr.
Tudománymetria, bibiiometria
Rés. angol, német és orosz nyelven.
93/108
NEDERHOF,
A.J.
NOYONS,
E.C.M.:
International
comparison
of
departments’
research performance in the humanities =
J.Am.Soc.Inf.Sci. 43.vol. 1992. 3.no. 249-256.p.
Bibliogr.

Azonos profilú humán tanszékek kutatási tel
jesítményének nemzetközi összehasonlítása
Felsőoktatási intézmény; Hivatkozásvizsgálat;
Szakirodalom -humán tudományi; Tudományos
kutatás

Holland kutatók módszereket dolgoztak ki két
humán tudományi ismeretág (általános nyelvé
szet és általános irodalomtudomány) tanszékei
kutatási teljesítményének összehasonlítására.
Egy angolszász országbeli tanszéket összeha
sonlítottak számos európai, nem angolszász ors
zág tanszékeivel. Módszert fejlesztettek ki a
tanszékek publikációs listáinak rekonstruálására
különböző adatbázisokból. A tanszékek munká
jával kapcsolatos hivatkozások 98%-át sikerült
visszakeresni. Mindkét tudományterületen az de
rült ki, hogy egyes tanszékek hatása (impaktja)
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A bibliológiától a könyvkommunikáció elmé
lete felé
Bibliológia; Kommunikáció; Tudományos kutatás

A francia strukturális-antropológiai csoport
szerint az európai kultúra logocentrikus. Ezt - a
csoportot jóval megelőzve - számos bibliológus
hirdette, mondván, hogy a könyv mint a logos
hordozója, az ember és az emberiség egész lelki
életét tartalmazza. A könyvkultúra holisztikus
koncipiálásának kísérlete ebből a feltételezésből
indult ki (bibliológia, bibliomorfológia, bibliotekonomia, bibliopszichológia, bibliopedagógia, biblioszociológia, bibliográfia).
A kelet-közép-európaiak (oroszok, lengyelek,
csehek) ugyancsak sokat foglalkoztak a bibliológiával. A szlovákoknál - még a negyvenes évek
ben - az úttörő Anton Augustin Bánik volt, aki
nek annak ellenére, hogy orosz és cseh tudósok
produkálta csapáson indult el, önálló mondaniva
lója is volt. Később mások is bekapcsolódtak a
bibliológia művelésébe (B. Bálent, A. Kuruc, J.
Spetko, J. Misianik, A. Húscava, J. Kuzmík, M.L.
Cerná, P. Florek, E. Trylcová, P. Liba), de a szlo
vák könyv történetének megírása mégis inkább
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a történészekre, nyelvészekre, művészettörténé
szekre, néprajzosokra maradt. Ennek oka: a bibliológusok többségének nem volt eléggé komp
lex műveltsége.
Az ötvenes évek bibliológiai kutatásai képte
lenek voltak kezelni a könyv története és min
dennapi feladatai közötti dichotómiát, amitől a
bibliológia szinte teljes mértékben történeti disz
ciplínaként funkcionált. Aztán a „szocializmus
építésének előrehaladtával” a könyvet mindin
kább „fegyvernek” tekintették, aminek következ
tében a bibliológia a legkülönfélébb (túlideologizált) dolgok vegyes felvágottja lett. (Ez a folya
mat a Matica slovenská bibliológiai osztályának
sorsán kísérhető végig.)
Mindenesetre többen már a „bársonyos forra
dalmat” megelőző évtizedben próbálkoztak az
zal, hogy a bibliológiát kiemeljék ebbéli szomorú
helyzetéből, úgyhogy most megvannak az előfel
tételei a megújulásnak.
Ez a megújulás azonban nem jelentheti a ha
gyományos bibliológia visszaállítását, mivel az
egy csomó nem tudományos összetevőt is ma
gába integrált (technikai és technológiai összete
vőkről van szó). Ehelyett el kell jutni a könyv
kommunikáció elméletéig, amely a könyv kelet
kezési, terjesztési és befogadási folyamatainak a
tudománya, s mint ilyen áthidalja a diachrónia és
a szinchrónia közötti mesterséges szakadékot,
és tagadja a könyvkultúra fejlődésének imma
nens voltát. Ösztönzi és lehetővé teszi a könyvkultúrában az interkulturális vizsgálódásokat.
Felhasználja és befolyásolja általában is az inter
diszciplináris együttműködést (szemiotika, etno
lógia, szociológia és pszichológia, irodalmi kom
munikáció elmélete, művészettörténet, kodikológia stb.).
A nyugati országokban - részben McLuhan
bírálatával, részben tanainak elmélyítésével fog
lalkozva - számos neves kutatóhely jött létre a
könyvkommunikációs elmélet terén. Jó volna, ha
a most újjászerveződő Matica slovenskán belül
is gondozói akadnának ennek az elméletnek.
Erre P. Liba tett is javaslatot.
(Futala Tibor)
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KÖ NYVTÁR ÉS fÁ J É K Ó Z tA rÁ S Ö G Y

Nemzeti könyvtárügy

93/110
DAVIES, Róbert: Libraries in the former socialist
countries: a new situation = LIBER Q. 2.vol.
1992. 2.no. 215-226.p.
Új helyzetben a volt szocialista országok
könyvtárai
Állomány; Általános helyzetkép; Igény; Támoga
tás -más országrlak

A
Lengyelországban,
Magyarországon,
Csehországban, Szlovákiában, Bulgáriában és
Romániában folytatott vizsgálódások megállapí
tásait összegzi a szerző.
A régi politikai rendszer összeomlása és a
piac megjelenése 1989 óta jelentős hatással volt
a könyvtárakra:
- Erős nyomás jelentkezett a központosított,
hierarchikus információs rendszerek megszünte
tése érdekében.
- A kutatási tevékenységet visszahelyezték a
felsőoktatási intézmények kompetenciájába.
- Bevezették a szerződéses alapú kutatási fi
nanszírozást.
- Megnövekedett a nemzetközi forrásokból,
főként nyugatról származó információk iránti
igény.
- Felmerült az oktatási célok megreformálá
sának igénye.
A könyvtárak a kihívásoknak csak részben
tudnak megfelelni. Ennek legkézenfekvőbb oka
a könyvtárak alacsony szintű finanszírozottsága.
A kormányok előtt a következő alternatívák áll
nak:
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