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02/119
RÍOS HILARIO, Ana Belén: Diez anos de investigación en la Revista 
Espanola de Documentación Científica (1989-1999) = Rev.Esp.Doc.Cient. 
24.VOI. 2001. 4.no. 433-449.p. Bibliogr. 12 tétel.

Rés. angol nyelven

Tíz év kutatásai a Revista Espanola de Documentación Científica 
című szakfolyóiratban (1989-1999)

Felmérés; Folyóirat -könyvtári; Könyvtártudományi kutatásA folyóirat tíz évfolyamában megjelent cikkekben alkalmazott kutatási módszereket elemezték a következó/ szempontok szerint: a kutatás tárgya, módszertana, mennyiségi kiterjedése és mintavétele, megter- vezettsége (a kísérletiség foka, az idő' és a célok), a kutatási stratégia, az adatok megszerzésének és elemzésének technikái. Évekig a folyóiratban megjelent cikkeknek átlagosan a fele volt kutatási beszámoló, az arány 1997-től növekedett, és 1999-ben már a cikkek döntő többsége valamilyen, a szó szigorúan vett értelmében kutatáson alapul. Tekintettel arra, hogy a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos beszámolóknak más fóruma van, a REDC cikkei főként a tudományos kommunikáció kérdéskörével foglalkoznak, s a nem könyvtári-dokumen- tációs-információs tárgyú írások legtöbbje is használ bibliometriai módszereket.
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A megállapítások szerint a tanulmányok döntő többsége kvalitatív módszereket alkalmaz és egy adott időpontban vizsgálódik, nem mintavételen alapul, pre-experimentális jellegű (azaz csak megfigyeli a jelenséget, de nem próbálja ki, hogy változtatás esetén mi történik). A kutatások célja többnyire leíró (41%), kisebb mértékben értékelő (31%), ám 20%-ban leíró és értékelő eredmény létrehozása. A kutatási stratégia döntően (88,5%) dokumentációs-statisztikai alapú, és 85%-ban az adatokat is dokumentumokból szerezték (8%-ban postázott kérdőívekből, s mindössze 1,1%-ban megfigyelés alapján). Az adatok elemzése a kutatások 94,3%-á- ban statisztikai módszerekkel történt.A végeredmény azokat a szerzőket igazolja, akik szerint a könyvtár-informatika „tudomány előtti” állapotban van Spanyolországban.
(Mohor Jenő)

Tudománymetria,
bibliometría

02/120
OPEENHEIM, Charles -  SMITH, Richard: Student ci- 
tation practices in an information science department = 
Educ.lnf. 19-Vol. 2001. 4.no. 299-323.p.

Hallgatók hivatkozási gyakorlata egy informatikai 
tanszéken

Adatbázis; Felmérés; Folyóirat -könyvtári; Hivatko
zás; Könyvtáros-utánpótlás; Számítógép-hálózatA Loughborough-i Egyetem információtudományi tanszékén felmérést végeztek a hallgatók hivatkozási gyakorlatáról. Hatvan (nem azonos évben) végzős disszertációjának bibliográfiáit vizsgálták meg, és elemezték a hivatkozott dokumentumok típusát és az idővel változó trendeket. Ezenkívül másod- és harmadéveseket is bevontak a vizsgálatba, hogy felmérjék az irodalmi forrásokkal, hivatkozásokkal kapcsolatos attitűdjüket és azt, mi motiválja a bizonyos típusú forrásokra való hivatkozást. Az eredmények egyértelmű elmozdulást jeleznek az internetes források irányába és távolodást a folyóiratcikkektől. A hallgatók hivatkozási indítékai nem különböznek a tudósokéitól, bár a hangsúlyban jelentős különbségek tapasztalhatók. Aggasztó az a tendencia, hogy egyre jobban bíznak az internetes forrásokban, mint más elektronikus forrásban. A szerzők áttekintik, hogy a vizsgálat eredményei milyen hatást gyakorol(hat)nak a könyvtárakra és a könyvtárhasználati képzésre.

(Autorej.)
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