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folyóirat-figyelő

KÖNYVTÁR- ÉS 
INFORMÁCIÓTUDOMÁNY

Általános kérdések

95/312
DÓSA, Marta: Thoughts on the social implica
tions of information theory = Int.Forum Inf.Doc. 
19.vol. 1994. 2.no. 3-7.p. Bibliogr. 23 tétel.

Gondolatok az informatika társadalmi össze
függéseiről

Információ; Informatika; Könyvtártudományi ku
tatás; Társadalmi követelmények

Az „információelmélet” fogalmát a szerző egy 
olyan gyűjtőfogalomként határozza meg, amely
be a különféle tudományágak összes, informá
cióval kapcsolatos elméleti modelljei beletartoz
nak. Az illetékes szakemberek egyetértenek ab
ban, hogy az információtudomány/informatika 
elméleti ismeretei nincsenek határozottan, szisz
tematikusan megalapozva. A szerző szerint ez a 
nyitottság előnyére válik az informatikának, mert 
képes befogadni a jövő multidiszciplináris kutatá
si eredményeit. A szerző röviden áttekinti az in
formációelméletek jellemzőit és bemutatja, hogy 
ezek hogyan befolyásolják az információterve
zést és a gyakorlatot. Következtetésként megál
lapítja, hogy az információtudományi kutatásnak, 
beleértve az egyéni, környezeti és technológiai 
szempontokat is, hasznára válik a nyitott elméleti 
keret rugalmassága, mivel ez hasonlít a legjob
ban a valóság dinamikus világához.

(Autoref.)
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95/313
STOLÄROV, Ü.N.: Bibliotekovedenie kak akade- 
miceskaä nauka = Bibliotekoved. 1994 . 6. (6.) 
no. 72-75.p.

A könyvtártudomány mint akadémiai diszcip
lína

Könyvtártudomány

Az Orosz Tudományos Akadémia szentpéter
vári tudományos központjának elnöksége -  V.P. 
Leonov előadásában -  foglalkozott a „könyvtár- 
tudomány új paradigmájával” (az anyagot közöl
te: Bibliotekovedenie, 1994. 4.no.). A tanácsko
zás eredménye reménytkeltő, mivel határozata 
leszögezi, hogy „a könyvtárügynek bázis szere
pe van valamennyi tudományág vonatkozásá
ban”, illetve hogy „a könyvtári tudományok a tár
sadalmi-kommunikatív tudományok ciklusához 
tartoznak”. Végre egy hivatalos dokumentum a 
semmire nem kötelező ünnepi nyilatkozatok he
lyett.

Valami azonban mégis hiányzik, nevezetesen 
annak kimondása, hogy a könyvtártudomány 
akadémiai diszciplína. Pedig esetében minden 
indok megvan ahhoz, hogy a „nagy tudomány" 
társaságába a díszkapun vonuljon be s nem a 
mellékajtók valamelyikén, amely szervezeti labi
rintusokba vezet.

A reflexió a továbbiakban V.P. Leonov azon 
megállapításából kiindulva, hogy „a könyvtártu
dománynak sem a könyvtárügy, sem pedig a 
könyvtár mint társadalmi intézet nem képezi a 
legfőbb tárgyát, hanem a dokumentális kommu
nikáció rendszerében lejátszódó könyvtári folya
mat” kínálja magát annak, több oldalról is megin
dokolja a „díszkapun való bevonulás” méltányos
ságát.

A könyvtártudományi kutatásoknak az új pa
radigma szerint való vitele mindenesetre önálló 
akadémiai kutatóintézetet kíván, mivel ezzel a 
funkcióval nem célszerű semmiféle akadémiai 
könyvtárat megbízni, nem utolsósorban azért, 
mert. a vele járó feladatkör meghaladná az adott 
könyvtár rendeltetését.

A reflexió egyfelől figyelmeztetéssel, másfelől 
reménykedéssel zárul. A figyelmeztetés: ha az 
akadémia késlekedik a javasolt megoldással, al
ternatív szervezetek (pl. Nemzetközi Informatizá- 
lási Akadémia) végzik el a könyvtártudományi

kutatások „rangemelését". A reménykedés: nem 
kell sokáig várakozni arra, hogy a könyvtártudo
mány azonos jelentőségű legyen a többi alap- és 
alkalmazott tudomány mezőnyében.

(Futala Tibor)

95/314 } '»  f  • '>
DICK, Archie L;: Library and information science 
as a social science: neutral and normative con
ceptions = Libr.Q. 65.vol. 1995. 2.no. 216-235.p. 
Bibliogr.

A könyvtár- és tájékoztatástudomány mint 
társadalomtudomány: neutrális és normatív 
koncepciók

Könyvtárosképzés -felsőfokú; Könyvtártudo
mány; Könyvtártudományi kutatás

A könyvtári szakmát az ambivalencia jellemzi. 
Egyrészt az oktatás terén, ahol egyesek szerint 
orvoskarokhoz, mérnökkarokhoz vagy jogi ka
rokhoz hasonló „szakmai iskolákra” van szük
ség, míg mások az egyetemeken belül tudomá
nyos egységek létrehozása mellett kardoskod
nak, attól függően, hogy a könyvtártudomány és 
informatika (Library and Information Science, 
LIS) felfogása szakmai gyakorlatra orientált al
kalmazott diszciplínaként vagy széles oktatási 
alapot nyújtó társadalomtudományként jelenik 
meg.

A tudományos státusra való törekvésről kitű
nő történeti áttekintésekkel rendelkezünk. Hiány
zik azonban annak elemzése, milyen alternatív 
áramlatok jelentkeztek magukban a társadalom- 
tudományokban és a LIS-ben.

A könyvtártudományi és informatikai kutatók 
egyik tábora azt állítja, hogy a LIS interdiszcipli
náris tudományterület, amelynek műveléséhez 
más társadalomtudományok módszereit vehet
jük kölcsön. A másik tábor elutasítja ezt és véle
ményének megalapozásához az ún. klasszikus 
liberális társadalomtudományok köréből veszi az 
érveket. Ezeknek pedig központi kérdése az ér
téksemlegesség.

Létezik ugyanis egy normatív irányzat is, 
amely a LIS esetében pl. a könyvkiadás, az in
formációáramlás kontrollját, a jó könyvek aktív 
ajánlását stb. jelenti. Ezzel szemben a szakma 
eléggé szkeptikusan viseltetik.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Igazából a tudományos státusz és a szakma
iság nem egymást kizáró fogalmak annak ellené
re, hogy a LIS esetében az elnevezések állandó 
változása is nehezíti a tisztánlátást.

Amikor az 1920-as években az Egyesült Ál
lamokban a könyvtári oktatás levált magukról a 
könyvtárakról, a diszciplína fejlődése egyértel
műbb, bár ellentmondásoktól sem mentes útra 
tért azzal, hogy társadalomtudományként fejlő
dött tovább. A társadalomtudományok terén je
lentkező gondolati megújulás a LIS megváltozá
sához is vezethet. így a semleges szemléletre a 
LIS vonatkozásában elsősorban Kari Popper és 
Thomas Kuhn egyes gondolatai hatottak. A nor
matív megközelítés megújításának egyik iránya 
a David Bohm holisztikus elméletére alapozó 
kontextuafizmus. A kontextualizmus fontosságá
nak elismerése mellett van aki a helyi kultúrák, 
csoportok, az őslakók értékei iránti érzékenység 
szükségességét hangsúlyozzák.

Ezek mellett a reformirányzatok mellett meg
jelenik az a szemlélet is, miszerint egy tudo
mányterület politikai cselekvést és egyúttal bizo
nyos vonások figyelmen kívül hagyását jelenti.

(Koltay Tibor)

95/315
MATERSKA, Katarzyna: Heurystyka informacy- 
na = Prz.Bibl. 62.rocz. 1994. 3/4.no. 263-267.p.

Információs heurisztika

Információkeresés; Informatika

Az információkeresés -  részint az informá
ciók volumenének növekedése, részint pedig a 
keresési technikák és stratégiák, változatos volta 
miatt -  egyre nehezebb feladat. E tekintetben az 
információs heurisztika kínál segítséget.

A heurisztika általában ágazatközi diszcip
lína, mely a feladatmegoldások optimalizálásá
nak módszereivel foglalkozik, anélkül azonban, 
hogy e megoldásoknak közvetlenül célraveze
tőknek kellene lenniük. A tudományos tájékozta
tásban a heurisztikai szabályokat pl. a tájékozta
tási intézmény irányításában vagy a bennünket 
érdeklő információkeresési problémák megoldá
sában hasznosíthatjuk. Egyes könyvtári kutatók 
ez utóbbi hasznosítási lehetőséget „keresztelték 
el” információs heurisztikának.

A heurisztikai szabályok -  mint már utalás 
történt rájuk -  általános jellegűek (pl. szervezett 
módon láss hozzá az információkereséshez; a 
legjobb információforrásokkal élj; vedd igénybe a 
szakembereket stb.). Ezáltal azonban a keresés 
fő irányait képesek kijelölni, s ezzel meggyorsíta
ni a kívánt eredmény elérését.

A heurisztika két alapelve: 1.) a komplettsé
gé, 2.) a relevanciáé, ami -  mintegy -  kötelező
vé teszi az optimális kereső stratégia megvá
lasztását. Ez a megválasztás függ a témától, az 
információs eszközök hozzáférhetőségétől és 
típusától, a gyűjtemény volumenétől, a keresési 
folyamat automatizált vagy nem automatizált vol
tától stb. Esetenként más szempontok is számí
tásba jönnek (marketing szempontok, a célkielé
gítés különféle ismérvei a nyelvtudástól egészen 
az információk „előadásának” a módjáig stb.). Az 
információkeresés eredménye lehet dokumentá
ciós, faktografikus és szöveges igénykielégítés.

A régebbi információkereső rendszerek pre- 
koordináltak voltak, a korszerűek posztkoordináí- 
tak, ami annyit tesz, hogy mód van egy adott do
kumentum tartalmi és formális, elemeinek ötvö
zésére a keresés közben.

A nyolcvanas évek elején a varsói egyetem 
könyvtárosképzésében bevezetésre került az in
formációs heurisztika nevű tantárgy. Ez részben 
elméleti (információkeresés ismeretével kapcso
latos), részben pedig gyakorlati (az optimális ke
reső stratégiák megválasztására irányuló) kép
zést biztosít. Mindez szoros kapcsolatban áll a 
könyvtári tájékoztatással, s mint ilyen az új 
könyvtáros nemzedék szakmai törzsismeretei 
közé tartozik.

(Futala Tibor)

Történet

95/316
SCHIDORSKY, Dov: Modernization and continu
ity in library development in Palestine under the 
British mandate (1920-1948) = Libri. 45.vol. 
1995. 1.no. 19-30.p. Bibliogr.
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Modernizáció és folyamatosság a palesztinai 
könyvtárügy fejlődésében a brit mandátum
idején

Egyetemi könyvtár; Könyvtárügy története; Köz
ségi könyvtár; Nemzeti könyvtár; Városi könyvtár

Palesztinában a brit mandátum 1919-től 
1948-ig tartott és előmozdította Palesztina fejlő
dését és modernizálását a társadalmi, politikai 
és kulturális struktúrák tekintetében. A könyvtári 
fejlődés is e folyamat részét képezte. A könyvtári 
szolgálatban az alábbi fő trendek bontakoztak ki.

Az 1892-ben Jeruzsálemben alapított kicsi 
közművelődési könyvtárból, a Midrash Abarba- 
nelből nőtt ki a Zsidó Nemzeti és Egyetemi 
könyvtár, Shmuel Hugo Bergman vezetése alatt. 
A könyvtárnak egyszerre kellett központi tudo
mányos intézményként és az ország közművelő
dési könyvtáraként szolgálnia. Állománya 1920- 
tól 1935-ig 30 000 egységről 300 000-re nőtt, fő
ként a diaspórában élők támogatásával. Jelentős 
gyűjteményekhez jutott így (pl. a Goldziher isz
lám kéziratgyűjteményhez, a Gomperz filozófiai 
könyvtárhoz stb.), a szovjet rezsim azonban nem 
engedte ki az országból David Guenzburg héber 
kézirat- és könyvgyűjteményét. Bergman sze
mélyzeti politikája következtében erősödött a 
professzionalizmus, s főként az amerikai techno
lógia nyert teret (katalogizálási szabályok, 
Dewey-rendszer, szabadpolc). 1930-ra készült el 
az új épület Jeruzsálemben a Scopus hegyen. A 
háború alatt visszaesett a könyvtár fejlődése, de 
tervek készültek a háború utáni szakaszra a 
zsidó kulturális dokumentumok megmentésére.

A Histadrut szervezet (a Palesztinai Zsidó 
Munkások Általános Szövetsége), de a kibuc 
mozgalom és a szocialista cionista pártok is 
sokat tettek kulturális politikájuk keretében azért, 
hogy minden településen legyen közművelődési 
könyvtár. A mandátum időszakában kibontako
zott a közművelődési könyvtárak hálózata mind 
a falusi településeken, mind a városi övezetek
ben. 1920-tól 1931-ig működött a Histradut köz
ponti könyvtára, amely mozgókönyvtárat is fenn
tartott.

A városi lakosság ellátását nem a városi 
hatóságok, hanem a különböző magánkezdemé
nyezések, szakszervezetek, vallásos egyesüle
tek szervezték meg. Tény az, hogy mind a 29

városban 1946-ban működött valamiféle könyv
tári szolgálat.

Ugyancsak a mandátum idején kezdődött 
meg a szakkönyvtárak kibontakozása. Ennek 
nagy lendületet adott az 5. aliyah (visszatérés 
vagy bevándorlás) 1932 és 1940 között. Egyike 
a legkorábbiaknak a Zsidó Mezőgazdasági Kí
sérleti Állomás szakkönyvtára, amelyet már az 
1910-es években alapítottak, de ehhez továb
biak csatlakoztak. Az egyes szakterületeken (or
vostudomány, természettudományok, archeoló
gia, vallástudomány stb.) általában az illetékes 
szervezetek keretében jöttek létre a szakkönyv
tárak.

Kezdett a könyvtárosság mint szakma körvo
nalazódni. A nemzeti könyvtár képző központtá 
vált, de tanfolyamok indulatak a tel-avivi Sha’ar 
Zion Könyvtárban is. Az első könyvtáros konfe
renciát 1927-ben tartották, de az Izraeli Könyv
táros Egyesület csak 1952-ben alakult meg.

A korszakra jellemző, hogy folytatta az otto- 
mán uralom alatt megindult fejlődést, s -  az 
anyagi lehetőségek és külső támogatás függvé
nyében -  fel is gyorsította, annak ellenére, hogy 
a háborús években visszaesés következett be.

(Papp István)

95/317
HAHN, Gerhard: Parlamentsbibliothek ohne 
Parlamentarismus. Die Reichstagsbibliothek in 
der Zeit des Nationalsozialismus und ihr Untergang 
1945 = Bibliothek. 19.Jg. 1995. 1.no. 20-29.p. 
Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven.

Parlamenti könyvtár parlamentarizmus nél
kül. A Reichstag könyvtára a nemzetiszocia
lizmus időszakában és pusztulása 1945 után

Háborús károk; Könyvtártörténet -nemzeti; Or
szággyűlési könyvtár

Németországban 1933-ban, a parlamenti de
mokrácia megdöntése nyomán az 1872-ben 
alapított Reichstag könyvtára elvesztette korábbi 
szerepét, amely szerint egy demokratikusan 
választott, többpárti parlament képviselőit és bi
zottságait látta el információkkal. A Reichstag 
könyvtárát továbbra is „a német nép központi
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politikai könyvtárának” tekintették; fő használói a 
kormányszervek valamint a jog- és közgazdász- 
hallgatók voltak. A náci korszakban a könyvtár
nak nem volt határozott működési szabályzata. 
Az épület 1939-es átépítése miatt a könyvtár egy 
korábbi gyárépületbe költözött, Berlin központjá
ba, és itt is érte meg a háború végét, amikor 
1945 május 2-án egy lövedék lángra lobbantotta. 
400 ezer kötet pusztult el. A megmentett 8000 
kötet a kelet-berlini Német Legújabbkori Történe
ti Intézet (Bibliothek des Deutschen Instituts für 
Zeitgeschichte, DIZ) könyvtárának tulajdonába 
került, ahol a hatvanas évek elején részben kise
lejtezték, részben szétosztogatták őket a világ 
minden részébe.

(Autoref. alapján)

95/318
BROWN, Yu-Ying: Private libraries in Japan = 
Alexandria. 7.vol. 1995. 1.no. 47-59.p. Bibliogr.

Ősi és újabb magánkönyvtárak Japánban

Könyvtártörténet -nemzeti; Magánkönyvtár; Régi 
és ritka könyvek gyűjteménye

Japánban a modern idők előtt alapított könyv
tárak többsége eredetét tekintve magánkönyv
tárnak tekinthető. Ezeket általánosan bunko-nak 
(szó szerint könyvek tárházának) nevezik japá
nul, szemben a toshokan-nal, ami az 1870 utáni 
terminus a könyvtár jelölésére. A cikk szerzője 
14 olyan bunkót választott vizsgálata tárgyául, 
melyekben ma Japán legnagyobb régi és ritka 
könyvgyűjteményeit őrzik; változatos anyaguk 
nemcsak korai származásuk, szépségük és tu
dományos értékük miatt rendkívüli, hanem kiváló 
állapotuk miatt is. A könyvtárak virágkorukon 
belül alapítóik társadalmi helyzete szerint cso
portosíthatók, mint például középkori nemzetségi 
harcosok könyvtárai, az Edo korszak soguni és 
daimyo könyvtárai, a hagyományos kuge (neme
si család) könyvtárak és az 1869 utáni könyvtá
rak (zaibatsu gyűjtemények, értelmiségiek és 
gazdag kereskedők által alakított könyvtárak és 
a Tenri Központi Könyvtár). A legkorábbi japán 
magánkönyvtárat, amely 8. századi rekonstruált 
állapotában most is látható, állítólag Shotoku 
herceg építtette (574-622). Japán jelentős szá
mú irodalmi kézirattal is rendelkezik az egyházi

akon kívül, melyeket az eredeti szöveg elkészül
te után több példányban kézzel másoltak. Itt ta
lálható a világ legrégebbi nyomtatott szövegének 
(764-770) mintapéldánya. Nagyon sok korai 
könyv, kézirat és levéltári dokumentum kitűnő ál
lapotban maradt fenn a bunkóban. Néhány bun
ko továbbra is magánkézben maradt, míg máso
kat gondnokok vagy nagy alapítványok kezel
nek. Többségük azonban ma már nemzeti, köz- 
igazgatási, egyetemi vagy tudományos könyvtári 
intézményekhez tartozó nagyobb toshokanok 
része. A National Diet Library által kiadott miner- 
vában több mint 2.300 bunko és mintegy 700 
toshokan adatai szerepelnek.

(Autoref.)

Tudománymetria, bibliometria

95/319
SNYDER, Herbert -  CRONIN, Blaise -  DAVEN
PORT, Elisabeth: What’s the use of citation? Ci
tation analysis as a literature topic in selected 
disciplines of the social sciences = J.Inf.Sci. 
21 .vol. 1995. 2.no. 75435.p. Bibliogr,

Mire jó a hivatkozás? A hivatkozásvizsgálat 
mint téma különféle társadalomtudományok 
szakirodaimában

Hivatkozásmutató; Szakirodalom -társadalomtu
dományi

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja a hivat
kozáselemzés helyét és szerepét saját szakterü
letünkön és más tudományágakban. A szerzők a 
tájékoztatástudomány és egyéb területek szak- 
irodalmát tekintették át annak érdekében, hogy: 
meghatározzák, milyen arányban szerepel ben
nük hivatkozáselemzés, induktív tipológiát alakít
sanak ki a hivatkozáselemzés keretében végzett 
kutatások főbb kérdésköreinek kategorizálására, 
s ezt a tipológiát felhasználják annak meghatáro
zására, hogyan alkalmazzák a tájékoztatástudo
mányban és más tudományágakban a hivatko
záselemezést. A szerzők elválasztják a hivatko
zást az általános bibliometriától és a témát szá
mos terület irodalmán átvezetve tárják fel, ezzel 
külöböztetve meg munkájukat a korábban vég-
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zett kutatásoktól. Számos társadalomtudományi 
ágazatot átfogó tízéves irodalmi minta adatainak 
elemzése azt bizonyítja, hogy két alkalmazási te
rület dominál: a hivatkozás mint értékelési esz
köz szerepe, illetve szerzők, folyóiratok és intéz
mények hatásával vagy teljesítményével kapcso
latos tanulmányok.

(Autoref.)

95/320
KAHL, Michael: Zitatenanalyse mit den Journal 
Citation Reports des Institute for Scientific 
Information. Ein Hilfsmittel für die Zeitschriften
auswahl in wissenschaftlichen Bibliotheken? = 
Bibliothek. 19.vol. 1995. 1.no. 30-63.p. Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven

Hivatkozáselemzés az Institute for Scientific 
Information Journal Citation Reports c. folyó
irata segítségével. Segédeszköz a folyóiratok 
kiválasztásához a tudományos könyvtárak
ban?

Állományalakítás; Bibliometria; Folyóirat; Hivat
kozásmutató

Első látásra úgy tűnik, hogy a tudományos 
publikációkra való hivatkozások megbízható ala
pot adnak az illető cikkek minőségének elbírálá
sára. Az Institute for Scientific Information (ISI) 
Journal Citation Report (JCR) nevű szolgáltatása 
többezer tudományos folyóirat hivatkozásainak 
számbavétele alapján az egyes folyóiratokat kü
lönféle bibliometriai mutatókkal jellemzi. A cikk 
ismerteti az adatgyűjtés folyamatát és a használt 
mutatók szerkezetét. Két módszert mutat be 
arra, hogy a JCR-mutatók felhasználásával ho
gyan lehet egy tudományág magfolyóiratait 
meghatározni. Kimutatja, hogy a hivatkozás-ada
tok gyűjtési és feldolgozási mechanizmusa meg
kérdőjelezi a hivatkozásszámlálás módszerének 
megbízhatóságát az egyes folyóiratok minősíté
sére. Megvizsgálja a hivatkozáselemzés mód
szerének alkalmazhatóságát az állománygyara
pításban. Megállapítja, hogy a módszer segíthet 
ugyan, de nem helyettesítheti az állománygyara
pítási döntések egyéb eszközeit.

(Autoref. alapján)

KÖNYVTÁR
OS TÁJÉKOZTATÁSÜGY

Nemzeti könyvtárügy

95/321
MALLEY, lan: Library and information plans = 
Libri. 45.VOI. 1995. 1.no. 11-18.p.

A könyvtár- és tájékoztatásügyi tervek

Fejlesztési terv; Könyvtárpolitika; Könyvtárügy

A cikk brit nézőpontból vizsgálja a könyvtári 
és tájékoztatási tervezés (a továbbiakban: KTT) 
fogalmát és fejlődését. A KTT ötlete a 80-as 
évek közepén született meg, a könyvtári és tájé
koztatási szolgáltatások fejlesztésének felülvizs
gálata eredményeként. A szerző bírálja a kezde
ti, kizárólag földrajzi, regionális szemponú KTT-t, 
amelynek (főleg fogalmi és pénzügyi) buktatói és 
korlátái megakadályozták a KTT-ben rejlő lehe
tőségek teljes körű kihasználását. A téves kon
cepció miatt a KTT rossz irányba fejlődött: a leg
több terv csak az együttműködés ösztönzésére 
irányult, s csak néhány törekedett az illető régió 
könyvtári és tájékoztatási szolgáltatásainak stra
tégiai megtervezésére. Ezután megvizsgálja az 
ágazati, szakterületi KTT-t, különösen a földrajzi 
KTT-vel való összefüggéseinek szempontjából, 
és szorgalmazza a kétféle tervezés összehan
golását. Végül a KTT-koncepció alkalmazását és 
fejlesztését egy szélesebb környezetben, neve
zetesen európai szinten tárgyalja. Javaslata sze
rint néhány, már folyamatban lévő európai prog
ram (pl. az Európai Unió által támogatott könyv
tári program, hálozatosítási projektek stb.) ha
szonnal támaszkodhat az egyedi tervekre, illetve 
katalizátorként is szolgálhat kifejlesztésükhöz. 
Amennyiben az Európai Unió gazdasági és tár
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