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Az információtudományi kutatások története, jelenlegi helyzete és 
perspektívái Szlovákiában

Könyvtártudományi kutatás

A Szlovákiában (a Comenius egyetemen) folyó könyvtár- és tájékozta
tástudományi képzés és kutatómunka hátterét ismerteti a tanulmány 
szerzője, a tanszék docense, a tengerentúli olvasókkal; beszámol a tíz 
év változásairól. Felsorolja azokat a szakmai rendezvényeket, projek
teket, szervezeteket és kiadványokat, amelyek jelentős szerepet ját
szottak több közép- és kelet-európai ország szakmai fejlődésében, és 
kitér a szlovákiai projektekre is.
A rendszerváltás (1990) óta az „állandó változás” jellemzi a tanszé
ken folyó munkát: új tantárgyak és témák jelentek meg, a korábbi ide-
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ológiai háttért nélkülöző új tanterv készült, és ter
mékeny külföldi szakmai kapcsolatokat alakítottak 
ki; a nemzetközi kutatásokhoz való felzárkózás is 
komplex feladatot és tematikát jelentett számukra. 
A „struktúra-váltás” az alábbiakból állt:

-  Legelőször is a tanterv átdolgozása került napi
rendre (közel tíz évig tartott), ehhez sok segítsé
get adott az EUCLID (European Association for 
Library and Information Education and 
Research). A Kelet és Nyugat közötti eszmecse
rét több fórum (BOBCATSSS) és európai pro
jekt (TEMPUS-PHARE, SOCRATES, ERASMUS) 
is segítette; új továbbképző központok létesül
tek a régióban (OSI), új távoktatási formák és 
programok kidolgozására is sor került.További 
szerkezeti változásokra volt szükség az informá
ciótudomány kulcsfogalmainak (tudás, kulturá
lis emlékezet, digitális könyvtár stb.) a megérté
séhez, ennélfogva újra kellett fogalmazni a 
könyvtár- és tájékoztatástudomány terminológi
áját és koncepcionális szerkezetét; ennek a mun
kának lett az egyik eredménye a terminológiai 
és enciklopédikus szakszótár kiadása (Bratis
lava, 1998), de több kutatásuk is foglalkozott ez
zel a témával.

-  A kutatási módszerek változása volt a harmadik 
fontos tényező; kiderült, hogy csak az interdisz
ciplináris (társadalomtudományi, pszichológiai 
stb.) megközelítés lehet igazán termékeny. Kez
detben csak a könyvtárgépesítés gyakorlati kér
déseivel foglalkoztak több projekt során -  en
nek egyik eredménye lett a CASLIN (Czech and 
Slovak Library and Indormation Network), de 
további együttműködési programokra is sor ke
rült (az IFLA és az OSI támogatásával).

1991-től a tanszék számos projektje részesült támo
gatásban; az eredményeket -  a már említett termi
nológiai szótár mellett -  egy monográfiában össze
gezték „A könyvtár- és tájékoztatástudomány az in
formációs társadalom közepén” címmel. A tanul
mány végül a legújabb, hároméves (2002-2004)

projektet ismerteti igen részletesen, amely az em
ber és információs környezete közötti párbeszéd 
(interakció) komplex vizsgálatára vállalkozik, majd 
a régió közös kutatási irányait vázolja fel (kiemelve 
a digitális könyvtárakat, az információs folyamat 
kognitív és társadalmi szempontjait, az informá
ció-továbbítás és -használat különböző kulturális 
szempontú megközelítését).

(Murányi Lajos)
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A web használata tudományos célra. Milyen té
nyezők befolyásolják a folyóiratok weblapjaihoz 
való csatolások létrehozását

Bibliometria; Elektronikus folyóirat; Hatékonyság; 
Honlap

Annak ellenére, hogy az információs szakemberek 
már legalább hat éve tanulmányozzák a web-kap- 
csolatokat, csak az elmúlt két évben nyert bizonyí
tást, hogy a tudományos webhelyekre (egyetemek 
és egyetemi tanszékek) vezető kapcsolatok száma 
szignifikáns arányban áll a tudományos kutatás vo
lumenével. A cikk egy tanulmány eredményeit is
merteti, amely azt vizsgálta, milyen tényezők befo
lyásolják kapcsolatok létesítését egy bizonyos folyó
irat honlapjához. Nevezetesen arra voltak kíváncsi
ak, hogy a webhely kora és tartalma hatással van-e 
ilyen kapcsolatok létesítésre. Ennek mérésére a 
kapcsolatok számának és a folyóiratok hatásténye
zőjének (impact factor) arányát használták. Az 
eredmények azt mutatják, hogy mind a webhely
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kora, mint tartalma jelentős tényező a vizsgált két 
szakterületen (könyvtár- és informáviótudomány, 
jog). A kutatóknak és a kiadóknak különösen tisztá
ban kell lenniük azzal a ténnyel, hogy egy folyóirat 
webhelyének gazdag tartalma előmozdítja a hozzá 
vezető kapcsolatok létesítését, és ezáltal a webhely 
forgalmának növekedését.

(Autoref alapján)
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A könyvtárosok szerepe a tudásmenedzsmentben 
és használóképzésben

Használók képzése; Információszervezés

A könyvtárosok szerepe a tudásmenedzsmentben 
(információs rendszerek tervezése, osztályozási

rendszerek létrehozása, bevezetése és működteté
se) nyilvánvaló. Nem ennyire nyilvánvaló a könyv
tárosok feladata a használók oktatásában és képzé
sében. A KPMG (nemzetközi tanácsadó cég) nemré
giben tanulmányt készített a tudásmenedzs
ment-rendszerek bevezetéséről és használatáról. A 
tanulmány felfedi, hogy sok sikertelen használat és 
csalódottság oka az elégtelen használói képzés (jól
lehet ezt általában nem említik az érintettek). A 
könyvtárosok értenek a használók oktatásához és 
képzéséhez, tehát kézenfekvő lenne, hogy kielégít
sék ezt a nyilvánvaló szükségletet. A szerző részlete
zi a könyvtárosok vonatkozó teendőit, és összegzés
ként irányelveket ad a képzés megszervezéséhez.

(Autoref. alapján)
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