
Altalanos kérdések
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R O D R ÍG U EZ  BRAVO, Blanca: Revision de las clasificaciones documen
tales basadas en el söpörte = Rev.Esp.Doc.Cient. 25.vol. 2002. 1.no. 74- 
86.p. Bibliogr. 21 tétel.

Res. angol nyelven

A hordozóra alapozott dokumentumtipológia revíziója

Dokumentumtipológia; Elektronikus dokumentum; Információhordozó

A dokumentumtipológia egyik alapja a hordozó fizikai formája 
(könyv -  nem könyv), a másik pedig az „üzenet” átviteli módja (szö
veges -  nem szöveges). Mindkét fajta tipológiának kialakult rendsze
rei vannak, ám az elektronikus, digitális (stb.) dokumentumok megje
lenése és elterjedése nyomán szükség van a tipológia revíziójára. A fő 
különbség ugyanis immár nem a könyv -  nem könyv, illetve a szöve
ges -  nem szöveges dokumentum, hanem az analóg -  digitális ellen
tétpár között van.
A hordozó szerinti leggyakoribb felosztás a papír, film, műanyag, 
mágneses és optikai hordozókat különbözteti meg, míg a nem szöve
ges (a textuálissal szemben speciálisnak tekintett) dokumentumokat 
legelterjedtebben ikonográfiái, hangzó, vegyes, audiovizuális és infor
matikai jellegűekre szokás felosztani. Az analóg -  digitális alapú fel
osztás ezzel szemben abból indul ki, hogy a dokumentum reális (tar-
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talma közvetlenül megismerhető), irreális (tartal
ma csak valamilyen -  pl. nagyító, leolvasó stb. -  
készülék közbejöttével ismerhető meg) vagy virtuá
lis (sem tartalmával, sem fizikai hordozójával in 
situ nem rendelkezünk, olyan eszközök és források 
közbejöttével ismerhetjük meg tartalmát, amelyek 
lehetővé teszik egy irreális „lerakathoz” való hozzá
férésünket). Ennek megfelelően az alábbi felosztás 
javasolható:
1. Közvetlenül dekódolható analóg dokumentu

mok;
2. Készülékkel dekódolható analóg dokumentu

mok;
3. Fizikailag megfogható, számítógéppel és leolva

sóval használható digitális dokumentumok;
4. Virtuális, azaz meg nem fogható hordozójú, szá

mítógép és hálózati kapcsolat közbejöttével 
használható digitális dokumentumok.

(Mohor Jenő)

Történet

02/301
LIT T LE R , Gérard: La Bibliothéque nationale et univer- 
sitaire de Strasbourg. Constitution de la collection 
dans la période allemande (1871-1918) = Bull.Bibi.Fr. 
47.V0I. 2002. 4.no. 36-46.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.

Rés. angol, német és spanyol nyelven

A strasbourgi nemzeti és egyetemi könyvtár állo
mánygyarapítása a német időszakban (1871-1918)

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Könyvtártör
ténet -nemzeti; Nemzeti könyvtár

Az 1870-es ostrom során a strasbourgi könyvtár le
égett, és a német birodalom az annektált Elzász-Lo- 
taringiában új könyvtárat hozott létre a strasbourgi 
egyetem számára. A gazdag adományoknak és a bő
séges költségvetésnek köszönhetően a könyvtárnak 
sikerült Berlin és München után a harmadik legfon

tosabb német állományt létrehoznia. Az enciklopé
dikus kategórák szerint osztályozott állomány nem
csak jelentős régi kiadványokat kínál a kutatóknak, 
hanem szinte a teljes mai szépirodalmat is tartal
mazza, és kiváló szakirodalommal is rendelkezik.

(Autor ej.)

0 2 /302
PILC H , Janice T.: Baltic national bibliography = Slav. 
East Eur.Inf.Res. 2.vol. 2001. 3/4.no. 51-94.p. Bibliogr.

Nemzeti bibliográfia a balti államokban

Nemzeti bibliográfia; Nemzeti bibliográfia története

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A cikk áttekinti a nemzeti bibliográfiák helyzetét a 
balti államokban. Felvázolja a fejlődés fő vonalait, 
és ismerteti azokat a fő kiadványokat, amelyek for
rásként szolgáltak, illetve szolgálnak ma is Észtor
szág, Lettország és Litvánia nemzeti bibliográfiái 
számára. A 16. századtól kezdődően a nyomtatott 
kiadványok terjedése nyomán már jóval a hivata
los nemzeti bibliográfiák kezdete előtt történtek 
egyéni erőfeszítések az észt, lett és litván nyomda- 
termékek számbavételére. A 19. században és a 20. 
század elején az irodalomban az uralkodó osztá
lyok nyelve helyett a köznyelv került előtérbe, és fo
kozódott az igény a nemzeti bibliográfia létrehozá
sára. A két világháború közötti függetlenség idősza
kában a nemzeti bibliográfia virágzott, főleg függet
len szervezetek és egyéni erőfeszítések nyomán. A 
szovjet rendszerben -  az ideológiai elnyomás elle
nére -  sok jó minőségű nemzeti bibliográfia ké
szült, ami jó alappal szolgált a mai bibliográfiai te
vékenységhez. A szovjet uralom 1991-es bukása 
után a tudósok és könyvtárosok igyekeztek a múlt 
értékeit helyreállítani, és az észt, lett és litván törté
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nelemnek, nyelvnek és kultúrának megfelelő nem
zeti bibliográfiákat készíteni.

(Autoref.)

Lásd még 311, 337

Kutatás

02/303
MABE, Michael A. -  AMIN, Mayur: Dr Jekyll and Dr 
Hyde: author-reader asymmetries in scholarly publish
ing = Aslib Proc. 54.V0I. 2002. 3.no. 149-157.p.

Doktor Jekyll és Doktor Hyde: hogyan viselkednek 
a tudományos kutatók mint a folyóiratok szerzői 
és mint olvasói?

Folyóirat-kiadás; Kutató -mint olvasó; Publikálás -tu
dományos kiadványoké

A tudományos publikálás egyik alapvető aszimmet
ria-jelensége az Amerikai Egyesült Államokban, 
hogy a könyvtárak költségvetése és ezzel vásárlóké
pessége jóval kisebb mértékben nőtt, mint a kuta
tásra költött összeg, amely a kutatók és publikáció
ik számát meghatározza. Ez az olló az elmúlt 30 év
ben egyre jobban kinyílt.
Jelentős különbség van abban is, hogy mit tekinte
nek fontosnak a szerzők és mit az olvasók, bár sok 
az azonosság is. A szerzők egy-egy (általában meg
határozott) folyóiratra koncentrálnak, olvasóként 
ugyanők nagy cikk-és folyóirat-gyűjteményeket sze
retnének böngészni. A szerzők pontosan ismerik 
cikkeik minőségét. Ennek megfelelően keresnek 
szakterületükön folyóiratokat, amelyeket (cikkeik
hez hasonlóan) kiváló, jó és elfogadható kategóriá
ba sorolnak az impakt faktoruk, a szakértői bírálat 
színvonala és gyorsasága, a szerkesztő és a szer
kesztőbizottság összetétele, a közlés gyorsasága, a 
folyóirat fizikai minősége és a kiadó szolgáltatásai 
alapján. Miután a folyóiratokat így kategorizálták, 
az, hogy aktuálisan melyik folyóirat mellett dönte

nek, számos marginális, a korábbi tapasztalatokból 
fakadó tényezőtől függ. Ezek közé tartozik a szer
zői útmutatók világos megfogalmazása, továbbá 
az, hogy miként kezeli a kiadó az illusztrációkat, 
milyen a korrektúra minősége, milyen tapasztalato
kat szereztek bírálóként a lapról. Érdekes módon, 
ha a szerző egyik legjobb írását elutasítják a felső 
osztályba tartozó valamelyik folyóiratnál, nem a kö
zépső, hanem az alsó osztályba tartozó folyóirathoz 
küldi azt. Ezt azért teszi, hogy mielőbb közlésre ke
rüljön a cikk, hiszen a visszautasítással több hóna
pot veszít. A minőség ilyen hármas osztása gyakran 
arra készteti a kutatókat, hogy azt gondolják, az ala
csony minőségű publikációknak nem kell megjelen
niük, továbbá, hogy az ilyen anyagokat közlő folyó
iratokat meg kell szüntetni. A kérdés mélyebb elem
zése azonban azt mutatja, hogy ez tévedés.

A publikációk számának növekedése demográfiai 
okokra vezethető vissza, nem pedig arra, hogy a 
publikációikat a legkisebb még közölhető egységek
re bontva, „szalámiként felszeletelve” közölnék. 
Nőtt ugyanis a kutatók száma. Az Institute of 
Scientific Information (ISI) által regisztrált közle
mények vizsgálata alapján az is megállapítható, 
hogy egyre nő a kutatók közötti együttműködés, 
ami az egy-egy kutatóra jutó publikációk számá
nak némi csökkenését hozza magával.

Ha meg akarjuk tudni, hány szerző van egyáltalán, 
bonyolult kérdéseket kell vizsgálnunk. A kutatók 
társzerzőkkel, hierarchikusan szervezett csoportok
ban dolgoznak, amelyekben a nevesebb, vezető ku
tatók több kutatásban vesznek részt, és több cikket 
jegyeznek, mint fiatalabb kollégáik. Ugyankkor van
nak jobb és kevésbé jó kutatók, és vannak, akik 
többet publikálnak. Egyszerűsítve a kérdést, a kö
vetkezőkkel számolhatunk. Ha mintegy 14 ezer élő 
folyóiratot veszünk alapul, ahol cikkenként mint
egy 4 társzerző működik együtt, és az átlagos folyó
iratok az ISI által vizsgált folyóiratok átlagával azo
nosan évi 100 cikket közölnek, évente egymillió 
egyedi szerző publikál, továbbá 2,5 millió szerző
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publikál legalább ötévenként egyszer. A minden év
ben publikáló szerzők száma csekély.
Még nehezebben meghatározható a folyóiratok ol
vasóinak száma és az olvasás mélysége. Az Elsevier 
kiadó 1998-as felmérésében 5000 válasz alapján azt 
állapították meg, hogy a kutatók átlagosan évi 97 
cikket olvastak: a klinikai kutatók 121, az egyetemi 
kutatók 95, az ipari és kormányzati kutatók 90 cik
kel szerepeltek. 204 referátumot és 1142 címet ta
nulmányoztak (vélhetően tartalomjegyzék-szolgál
tatások útján).

(Koltay Tibor)

0 2 /304
BA TES, Marcia J. -  HULSY, Catherine -  JO ST, 
Geoffrey: Multimedia research support for visiting 
scholars in museums, libraries and universities = Inf. 
Technoi.Libr. 21.vol. 2002. 2.no. 73-81.p.

Hogyan látják el az amerikai múzeumok, könyvtá
rak és egyetemek a vendégkutatókat multimédiás 
kutatási eszközökkel?

Felmérés [forma]; Kutató -mint olvasó; Multimédia; 
Szolgáltatások

A cikkben ismertetett kutatás azt vizsgálta, milyen 
multimédiás eszközöket bocsátanak az amerikai 
kulturális intézmények a vendégkutatók rendelke
zésére. A Getty Research Institute által felügyelt ku
tatás során interjúkat készítettek kutatókkal, a kul
turális intézetekről pedig kérdőíves felmérést végez
tek. A következőket állapították meg: a legtöbb mú
zeumban és könyvtárban a kutatók multimédiás, il
letve korszerű információtechnológiai berendezé
sekkel való ellátása még mindig vagy hiányzik vagy 
minimális, az egyetemeken viszont jóval kedve
zőbb a helyzet. A vizsgált intézményekben a ven
dégkutatóknak nyújtandó multimédiás támogatás 
felelőssége jelenleg szét van szóródva a különféle 
vezetői pozíciók között.

(Autor ej.)

Tudománymetria,
bibliometria

0 2 /3 0 5
RO W LA N D S, lan: Journal diffusion factors: a new ap
proach to measuring research influence = Aslib Proc. 
54.V0I. 2002. 2.no. 77-84.p. Bibliogr.

A folyóiratok „diffúziós tényezője” : új módszer a 
kutatási hatás mérésére

Bibliometria; Folyóirat; Hivatkozás

A cikk bemutat egy új bibliometriai eszközt, az ún. 
diffúziós tényezőt (diffusion factor). A szerző hang
súlyozza, hogy a kutatás minőségének mérésére ál
talában használt bibliometriai mutatók (impact 
factor, immediacy index, felezési idő) nem adnak 
megfelelő információt a folyóiratok interdiszcipli
náris fogadtatásról, szélesebb körű hatásáról. Ezt a 
hiányt pótolná a szóban lévő diffúziós tényező, 
amelyet a már létező és jól bevált mutatók kiegészí
tőjeként, azokkal együtt kellene használni.

(Autoref.)

0 2 /3 0 6
CHU, Heting -  HE, Shaoyi -  TH ELW A LL, Mike: Libra
ry and information science schools in Canada and 
USA: A  webometric perspective = J.Educ.Libr.Inf.Sci. 
4 3 .V0 I. 2002. 2.no. 110-125.p. Bibliogr.

Könyvtárosképző iskolák Kanadában és az 
USA-ban: webometriai megközelítés

Bibliometria; Honlap; Könyvtárosképző intézmény; 
Könyvtártudományi kutatás [forma]

53 amerikai könyvtáros iskola webhelyeinek látoga
tottságát vizsgálva megállapították, hogy a legtöbb 
bejövő kapcsolat ORG, EDU és NET domain nevek
ről érkezett. Az 53 iskolából a külvilág felé indított 
kapcsolatokat is felmérték, és az eredményeket 
diagramokon ábrázolták. A szerzők szerint az 
ilyen, „webometriának” nevezetett vizsgálatok a
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bibliometriához hasonlóan fontos méréstípusnak 
tekinthetők, jóllehet az eredményeket óvatosan kell 
kezelni, mert mind az adatforrások (a világhálóról

gyűjtött adatok), mind az adatgyűjtés eszközei (ke
resőgépek) még nyilvánvaló hiányosságokkal ren
delkeznek.

(Autoref. alapján)

Általános kérdések

02/307
T O R ST E N SS O N , Magnus: Libraries and society -  the 
macrostructural aspect of library and information 
studies = Libr. Rev. 51. vol. 2002. 3/4. no. 211-220. p. 
Bibliogr.

Res. francia és német nyelven

Könyvtárak és társadalom -  a könyvtár- és infor
mációtudományi tanulmányok makrostrukturális 
aspektusa

Könyvtárosetika; Könyvtárosképzés -felsőfokú; Tan
terv, óraterv; Társadalmi követelmények

A cikk azt a kérdést vizsgálja, hogyan kell az okta
tást és a kutatást a könyvtárügyön belül megszer
vezni, milyen szerepet kell játszania a tanulásnak 
és a kutatásnak a könyvtárak és a társadalom kap
csolatának jövője szempontjából, valamint hogyan 
fejlődnek az amerikai, a brit és a skandináv társa
dalmak a demokrácia tekintetében. Kitér arra is, 
mit tesznek a könyvtáros egyesületek és az IFLÄ a 
demokráciáért folyó munka erősítéséért a könyvtá
rakban, milyen érdekek irányítják a könyvtár- és 
információtudomány fejlődését, valamint azt vizs

gálja, fennáll-e az a veszély, hogy az oktatók és ku
tatók professzionális státuszba kerülésükkel elveszí
tik fogékonyságukat a társadalmilag hátrányos 
helyzetűek kulturális és információs igényei iránt 
Mindezeket a kérdéseket a szerző a svéd 
könyvtárosképző intézet tapasztalataival és gyakor
latával összefüggésben elemzi.

(Autoref. alapján)

Nemzeti könyvtárügy

0 2 /3 0 8
BA LL, Rafael: Der kleine Drache mit der digitalen 
Kraft. Taiwans Bibliotheken -  ein kurzer Überblick = 
BuB. 54.Jg . 2002. 5.no. 317-320.p. Bibliogr. lábjegy
zetekben.

Res. angol és francia nyelven 

Tajvan könyvtárai

Könyvtárügy

A 22 milliós Tajvan nemzeti könyvtárát (Központi 
Nemzeti Könyvtár) 1933-ban Nankingban nyitot
ták meg, majd könyveit a japán invázió elől nyugat
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