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Könyvtártudományi tételek N.A. Rubakin „Ta
nulmányok az orosz olvasóközönségről” c. 
művében

Könyvtártudom ány; Olvasáskutatás

A szerző, a könyvtártani ismeretek neves ok
tatója, a 19. sz. végén íródott Rubakin mű meg
jelenésének 100. évfordulója kapcsán emlékezik 
meg róla. A könyvtár feladataival és szerepével 
kapcsolatos felvetések egy évszázaddal később 
sem veszítettek aktualitásukból, ezért érdemes 
őket újra átgondolni.

A könyvtár erkölcsi kötelessége, hogy a 
könyveket forgásba hozza, és érdekessé tegye 
-  fogalmazza meg Rubakin, amikor a könyvtár 
és könyvtáros aktív pedagógiai-művelődési, ok
tatói-művelődési szerepére mutat rá. A könyvtá
ros olyan „gondolkodó ember”, aki kis kutatóbá
zisán olvasók ezreinek olvasói szokásait, igé
nyeit tudja vizsgálni, hiszen a beiratkozott olva
sónak állandóan, avagy esetenként olvasási igé
nye van. Rubakin véleménye szerint a köz
könyvtárnak a különböző képzettségi fokú em
berek különféle igényeit ki kell tudnia elégítenie. 
A könyvtárban a tudományágak szerint megta
lálható könyvekkel az olvasók három nagy kate
góriáját kell kiszolgálni: az elemi ismeretekkel, a 
középfokú végzettséggel és a felsőfokú speciális 
tudással rendelkező használókat. Külön jelentő
séget tulajdonít Rubakin a szépirodalmi állo-
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mány kialakításának, valamint a jól összeváloga
tott időszaki kiadványok, újságok, napilapok 
részlegének.

A könyvtár művelődési missziójának gyakor
lati megvalósulását a gazdag könyvválasztékban 
és azok meghatározott válogatásában látja, ami 
minden könyvtár ideálja egyben. A könyvtáros 
feladata pedig az, hogy a könyvtári állományt ér
dekessé és szükségessé tegye az olvasóközön
ség részére. Ehhez tanulmányában elméletileg 
is kifejti azt a kérdést, hogy hogyan kell kialakí
tani azt az ún. könyvtári magot, amely a világ
mindenség tükrözésére hivatott. A könyvállo
mány rendszerezéséhez Auguste Comte (1798- 
1857) pozitivista filozófus tudományfelosztását 
javasolja, de ezt az absztrahálás csökkenő mér
tékén alapuló filozófiai elvet Rubakin nem tartja 
kizárólagosnak. Mint ahogy többször kifejti: bár
mely tudományok osztályozására szolgáló sé
mát használjanak is a könyvtárak, a lényeg, 
hogy ebben következetesek legyenek, és hogy 
az a bizonyos mag sajátos enciklopédiát alkos
son a különböző korok és szerzők műveiből.

Az elemzett mű egyben korhű képet ad a 
századvég könyvtárügyi helyzetéről. Az állami 
könyvtári statisztikai adatszolgáltatás hiányában 
különös jelentőséggel bírnak a benne közzétett 
statisztikai adatok. A nyugat-európai könyvtá
rakkal való összehasonlító elemzésében az 
orosz állapotok siralmasságára hívja fel a figyel
met: kevés a könyvtár, a könyv pedig csak ese
tenként válik hozzáférhetővé az olvasóközönség 
számára. A könyvtárügy rendszeres elemzésé
hez Rubakin szükségesnek tartotta a könyvtárak 
beszámolóinak, szabályainak és alapokmányai
nak vizsgálatát, s a kérdőíves felmérés alkalma
zását. A fejletlen könyvkereskedelemmel és kis 
számú könyvesboltokkal jellemezhető helyzet
ben a korabeli mű szerzője a könyvtárat termé
szetszerűleg a könyvforgalom fő forrásaként ér
tékelte, és szorgalmazta a mozgó könyvtárak 
működtetését is.

Rubakin, bár nagy jelentőséget tulajdonított 
az állami és a magánkönyvtárak kölcsönhatásá
nak, határozottan elítélte a könyvtári szolgáltatá
sok térítéses jellegét, ami szerinte kínai falként 
választja el az olvasókat a könyvtártól. Ezáltal 
-  mint írja -  félig-meddig zártakká válnak az em
beriség könyveskincséhez vezető utak.

(Bíró Júlia)
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A tudományágak értékelésére használt for
mális módszerek haszna és korlátái

Bibliom etria; H ivatkozásmutató; Publikálás 
-tudományos kiadványoké; Tudománymetria

Bevezetőként a szerző röviden érinti az érté
kelésnek a tudományokban betöltött szerepét, 
majd azt vizsgálja, hogyan lehet az értékelést a 
tervezési-tudománypolitikai döntések támogatá
sára felhasználni. A bibliometriai mutatók koráb
bi felhasználási tapasztalatai alapján a követke
ző három tanulságot emeli ki: a legjobb eredmé
nyek többféle módszer alkalmazása mellett ér
hetők el; megbízható eredményeket akkor vár
hatunk, ha a tudományos kommunikáció fő esz
köze a publikáció; a technológia és az alkalma
zott tudományok területén a módszer haszonta
lan. Ezután egy, az alkalmazott tudományok te
rületéről vett példával bebizonyítja a hivatkozat- 
elemzés megbízhatatlanságát ezen a területen. 
Példákat mutat be a bibliometria alkalmazására 
személyzeti döntések és költségvetési kérdések 
esetében. Megállapítja, hogy a módszert soha
sem szabad önmagában tudománypolitikai dön
tések meghozatalára felhasználni. Végül ismer
teti, hogy a holland kutatási tanács (NWO) tech
nológiai részlege (STW) milyen módszert hasz
nált a támogatandó kutatási projektek kiválasztá
sára.

(Autoref. alapján)
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