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KÖNYVTÁR- ÉS 
INFORMÁCIÓTUDOMÁNY

Terminológia

95/091
FERNÁNDEZ-MOLINA, J. Carlos: Enfoques 
objetivo y subjetivo del concepto de információn 
= Rev.Esp.Doc.C ient. 17.vol. 1994. 3 .no. 
320-331 .p. Bibliogr. 38 tétel.

Rés. angol nyelven

Informatika; Terminológia

Az információtudomány elméleti szakembe
reit régóta foglalkoztatja az információ adekvát 
meghatározása. A fogalom megközelítése vagy 
fizikai, objektív vonásai, vagy kognitív, szubjektív 
vonásai kiemelésével történik. Mindkét irányzat 
néhány kiemelkedő példáját megvizsgálja, ám 
relevánsabbnak ítélve, nagyobb figyelmet fordít 
a kognitív megközelítésre.

(Autoref. alapján)

Lásd még 164

Történet

95/092
CAWKELL, A.E.: Gems from the information 
literature, part 1: 1945-1987 = Inf.Serv.Use. 
14.vol. 1994. 2.no. 91-108.p.
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Gyöngyszemek az informatikai irodalom tör
ténetéből. 1.r.: 1945-1987.

Informatika; Könyvtártudomány története; Szak- 
irodalmi szemle [forma]

Az idioszinkratikus válogatás az igen tágan 
értelmezett “könyvtártudomány” -  amely Nymo
don az információ- és kommunikációtudomány- 
nyal közös -  klasszikus írásait eleveníti fel (fel
idézve Mark Twaint, aki szerint a “klasszikus” 
valami olyasmi, amiről mindenki szeretné, ha ol
vasta volna, de olvasni senki sem akarja). 1945 
és 1989 között nagyjából ugyanannyi felidézére 
érdemes írás gyűlt össze, mint az 1989-et köve
tő időszakból. Tárgyukat tekintve a publikációk 
legtöbbje információ- és kommunikációtudomá
nyi, információgazdasági (7, ill. 6) tárgyú. A je
lentősebb publikációk:

1945: V. Bush elektromérnök cikkét a számí
tógépes visszakereső-rendszerek úttörő gondo
latának tartják.

1945: A. C. Clarke a teljes Földet behálózó 
rádió összeköttetés műholdak segítségével való 
megoldását jósolja meg.

1948: R. Fairthorne, a matematikus, aki szá
mos olyasmit mondott, ami később elfogadott 
közhellyé lett, leírja a Boolé-algebra osztályozási 
rendszerekben való alkalmazását.

1948: C. E. Shannon -  akkor a Bell Telefon 
Laboratórium munkatársa -  a kommunikációtu
dományt a zajos csatornán való jeltovábbítás és 
-felfogás leírásával gazdagítva az információel
mélet alapjait is lerakja: sokáig az információs je
lenségeknek az indokoltnál szélesebb körére is 
alkalmazták elméletét.

1951: Casey és Perry könyvének kiválasztott 
fejezete a koordinált indexelés “gépesített” meg
oldását, a peremlyukkártyát és annak alkalmazá
sát írja le.

1962: F. Machlup az elsők között ír az infor
mációs társadalomról.

1962: M. McLuhan legjobbnak tartott könyvé
ben, a “Gutenberg Galaxisában számos olyan 
eszmét vet fel, amelyek rendkívül széles ismert
séget, s legalább akkora vitatottságot hoznak 
számára.

1966: C. Cherry nyelvről, jelekről, beszédről, 
írásról, szemiotikáról stb. szóló esszékötetének 
második kiadása is már 24 éves, pedig jórészt

ma sem veszített frissességéből, széles körben 
lenne ma is olvasandó.

1967: C. Cleverdon cikke kitűnő összefogla
lása mindannak, amit az indexelő rendszerek 
megalapozásához nyújtott.

1968: M. Hyslop és 1979: M. Huston írása az 
egyetlen, ami egy nagy információs szolgáltatás 
sikertelenségéről szól, illetve ilyen témában 
megtalálható.

1974: A.D.J. Flowerdew és C.M.E. Whitehead 
közgazdászok (a British Library megbízásából) 
tájékoztató szolgáltatások hatékonyságának kér
désével foglalkozva a költség/haszon elemzések 
(cost/benefit analysis) használatáról szólnak.

1975: A. Kay szerint a jövő számítógépe egy 
jegyzetfüzet (szó szerint: “notebook”).

1976: J. Flanagan összefoglaló cikke a be
szédrendszerekről, a számítógépes beszédfelis
merésről 18 év múltán is kiinduló pontja lehet a 
témának.

1976: D.J. Urquhart levelet ír Flowerdew és 
Whitehead jelentésével vitatkozva, s kifejti, hogy 
ha az információ -  mint a közgazdászok állítják -  
áru is, különleges árucikk (hiszen anélkül transz
ferálható A-tól B-hez, hogy ez A-t szegényebbé 
tenné), s ha a British Library további összegeket 
szán a könyvtári és információs rendszerek gaz
dasági tanulmányozására, ez a remény győzel
mének nyilvánvaló jele a tapasztalat felett.

1978: Broadbent és Broadbent cikke, bár 100 
különböző karácsonyi ajándék osztályozásáról ír, 
valójában a természetes kontra mesterséges (el
lenőrzött) indexelő nyelvekről beszél.

1980: A. Mine a francia Minitel rendszerről 
számol be.

1981: A. Jain 50 oldalon több mint 200 írás 
lényegét hozza össze az adatkompresszióról.

1984: H. Kenner és J. O ’Rourke egy Pascal 
nyelven írt véletlenszerű szöveget generáló pro
gramot -  és néhány így keletkezett produktumot 
-  ismertet.

1984: A. Schrader cikke voltaképpen az infor
mációtudomány fejlődéstörténete.

1985: S. Weyer és A. Borning az akkor létező 
kizárólag szöveges elektronikus enciklopédiáktól 
eltérő prototípusa szinte mindazt anticipálja, amit 
ma multimédiaként ismerünk.

1985: M. Line megállapítja, hogy a “papírta- 
lan társadalom” kissé elhamarkodott jóslat volt, 
de a kiadók, adatbázis-hostok, könyvtárak, olva
sók és szerzők között sokoldalú egyetértésre 
van szükség.
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1986: T. Nelson a hiperszöveg egyik úttörője, 
akinek ide sorolt írása a Xanadu rendszerrel fog
lalkozik.

1987: J. Conklin a CD-ROM technológia fejlő
déséről, s ennek nyomán a hiperszöveg hiper- 
médiává szélesedéséről szól.

1987: Berger és Chaffee szerkesztésében 
megjelenik a kommunikációtudomány kéziköny
ve.

1989: A. Repo írása nem csak áttekinti, ha
nem ismét feleleveníti az információ értékéről 
szóló, néhány éve elhalt vitát, s azt mondja, je
lenleg az esettanulmány az egyetlen megközelí
tési mód, amelyen át kellő mélységében tanul
mányozható az információ értéke.

(Mohor Jenő)

Kutatás

95/093
BLAKE, V irgil L.P.: Since Shaughnessy: 
research methods in library and information 
science dissertations, 1975-1989 = Collect. 
Manage. 19.vol. 1994. 1-2.no. 1-42.p. Bibliogr.

A könyvtár- és a tájékoztatástudományi disz- 
szertációkban alkalmazott kutatási módsze
rek alakulása 1975-89 között

Disszertáció -könyvtártudományi; Dokumentáló
képzés -posztgraduális; Informatika; Könyvtáros
képzés -posztgraduális; Könyvtártudományi ku
tatás

A cikk első, bevezető része azt a régi, Euró
pában sem ismeretlen kérdést tárgyalja, hogy 
kutatható-e egyáltalán a könyvtártudomány. A 
könyvtártudományi-informatikai PhD fokozat 
megszerezhetőségének ellenzői inkább mester
ségnek, és még egyetemi szintű oktatásra sem 
érdemes diszciplínának tartják e tudományterüle
tet.

A szerző korábbi kutatásokra építve végez 
felmérést a doktori disszertációk indexe, a Dis
sertations Abstracts International (DAI) segítsé
gével, az 1975-1989 közötti 15 éves periódusról. 
Vizsgálatának tárgya a könyvtártudományi-infor
matikai doktori disszertációk kutatásainak mód

szerei, e módszerek változásai az idők folya
mán. A DAI-ban szereplő ismertetések alapján 
az alkalmazott kutatási módszereket a követ
kező csoportokba sorolja: 1/ leíró módszer, 
vagyis a megfigyelések és esetek leírása; 2/ 
esettanulmányok; 3/ történeti és/vagy biográfiai 
kutatások; 4/ bibliográfiai, vagyis a könyv-, a 
könyvkiadás-, és a könyvkeresekedelem és ha
tárterületeinek kutatása; 5/ felméréses módszer, 
amelyeket kérdőívek vagy interjúk támasztanak 
alá; 6/ bibliometriai kutatások, beleértve a hivat
kozáselméleti módszereket; 7/ modellezésen 
alapuló kutatás: a modell kifejlesztése és/vagy 
tesztelése; 8/ tartalom-elemzéses módszer; 9/ 
kvázi-kísérleti módszer; 10/ kísérleti módszer; 
11/ elméleti kutatás.

A szerző elemzése csak a könyvtár- és infor
matikai területen készülj doktori disszertációkra 
terjedt ki, ellentétben a cikkben részletesen is
mertetett korábbi, hasonló kutatások némelyiké
vel, amelyekben oktatási, szociológiai és társa
dalomtudományi dolgozatokat is vizsgáltak.

A szerző által vizsált dolgozatok három idő
szakból származtak, 1975-79-ből, 1980-1984-ből 
és 1985-1989-ből. Míg az 1975-79-es időszak
ban a dolgozatok 75,1%-a volt könyvtártudomá
nyi, 1980-1984-ben 75,8%, és 1985-1989-ben ez 
az arány 59,7%-ra esett vissza, világosan tük
rözve az informatikai terület kutatásának irányá
ba történő erőteljes elmozdulást.

Az alkalmazott kutatási módszereket illetően 
az egyes korszakokat és a könyvtártudományi 
és informatikai területet külön-külön elemezte a 
szerző, táblázatokban foglalva össze a százalé
kosan kimutatott eredményeket.

Négy olyan kutatási módszer volt, amelyeket 
legalább a dolgozatok 5%-ában alkalmaztak: 1/ 
történeti/biográfiai; 2. felmérésen alapuló; 3/ kí
sérleti; 4/ tartalom-elemzéses. Ezek közül a tör- 
téneti/biográfiai 23%-kal csökkent a vizsgált peri
ódusok második szakaszában az elsőhöz ké
pest, és további 24,4%-kal 1985-1989-re, azaz a 
harmadik és első időszak összehasonlításában 
41,7%-os csökkenés volt tapasztalható -  a szer
ző szerint -  e nagyon fontos kutatási módszer 
alkalmazásában. A kérdés korábbi elemzői -  
Thomison (1974), Shaughnessy, Grotzinger, 
valamint Schlacter és Thomison (1982) -  szerint 
a doktori dolgozatok írásánál a két leggyakrab
ban alkalmazott kutatási módszer a felmérésen 
alapuló, illetve a történeti/biográfiai módszer. 
Tekintetbe véve valamennyi kutatási módszert, a

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2. 309



kísérleti módszerek kiszorították a történeti/biog- 
ráfiai módszereket. Végkövetkeztetésként a 
szerző megállapítja, hogy a kifinomultabb, első
sorban a modelláláson és kísérleten nyugvó ku
tatások irányába történt elmozdulás, bár számos 
problémával kell még e téren számolni.

(Kovács Emőke)

Lásd még 134

Tudománymetria, bibliometria

95/094
ALBERANI, Vilma - DE CASTRO PIETRANGELI, 
Paola: La lettaratura grigia nelle scienze 
deN’informazione = Boll.AIB. 34.vol. 1994. 3.no. 
273-290.p. Bibliogr. 8 tétel.

Rés. angol nyelven

A szürke irodalom az információtudományban

Hivatkozás; Szűk publicitású anyag

Tíz könyvtári-informatikai szakfolyóirat (2-2 
amerikai,angol, német és olasz, egy francia és a 
hollandiai megjelenésű IFLA Journal) 1990-91-es 
évfolyamainak cikkeit elemezték a hivatkozások, 
illetve a szürke irodalomra hivatkozások szem
pontjából.

A két év alatt megjelent 537 cikk közül 318 
(77%) tartalmaz mind hagyományos, mind szür
ke irodalomra való bibliográfiai hivatkozást. Az 
összesen 6229 hivatkozás 22,11%-a (1377 da
rab) nem hagyományos irodalmi adatot közöl. 
Megállapítható tehát, hogy az “információtudo
mány” területén a szürke irodalom használata 
releváns.

A szürke “árnyalatait” tekintve, a jelentés a 
leggyakrabban (56,75%) idézett dokumentum- 
típus, ezt a közlemények (32,32%), a tézisek 
(3,49%), szabványok (és bibliográfiai leírási 
szabályzatok, 1,74%) követik. A maradék 5,88% 
a házi újságok cikkeit, hivatalos dokumentumo
kat is tartalmazó “egyéb” csoport.

Nyelvi megoszlás szerint az angol messze a 
leginkább használt (76%), majd a francia (8%), a

német (3,7%), a spanyol (2,9%) következik, a 
maradékon az egyéb nyelvek osztoznak.

Származási hely szerint a legtöbb szürke do
kumentumot az USA produkálta (32%), ezt az 
Egyesült Királyság (14%), Francia- (5,9%) és 
Németország (3,6%) követi. A szürke irodalmat 
előállító nemzetközi szervezetek rangsorát az 
IFLA (39,6%) és az Unesco (20,3%) vezeti.

(MohorJenő)

KÖNYVTÁR-
ÉS TÁJÉKOZTATÁSÜGY

Nemzetközi könyvtárügy

95/095
SILLINCE, J.A.A.: Coherence of issues and 
coordination of instrum ents in European 
information policy = J.Inf.Sci. 20.voi. 1994. 4.no. 
219-236.p. Bibliogr.

Ami jó volna, de nincs: a célok koherenciája 
és az eszközök koordinációja az Európai 
Unió tájékoztatási politikájában

Együttműködés -nemzetközi; Tájékoztatási politika

A cikk azt igyekszik bizonyítani, hogy nincs 
egységes európai információs politika. Az Euró
pai Uniónak, mint politikai testületnek a jellegze
tességei, s az információ belső tulajdonságai 
egyaránt okai az integrált politika hiányának. Az 
információ nem tartozik egy bizonyos társadalmi 
tevékenységhez, mást és mást jelent adott kör
ben, helyen és időben, az Európai Unióban 
pedig számos nemzeti érdek küzd egymással, s 
ugyanakkor szemben találja magát az USA és 
Japán oldaláról érkező kihívással az információs 
szolgáltatások és technológia terén is.
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