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Bevezetés

soknak részeseivé kell-e lenniük a publikációk érté
kelési folyamatainak.

Az értékelés olyan központi helyet elfoglaló tevé
kenység, amit mind az akadémiai világban (a kuta
tásban és az oktatásban), mind a javak és szolgálta
tások előállításának világában egyaránt gyakorol
nak. Egy tevékenység, egy termék (a javak valame
lyike), egy szolgáltatás vagy egy publikáció értékelé
se képezi a döntést, a kiválasztás alapjául szolgáló
eszközt, ami alapjául szolgál az új cselekvéseknek
és kezdeményezéseknek is. Valentina Comba írása
a kutatás és a széles értelemben vett tudományos
kommunikáció világát értékelő' eszközök tanulmá
nyozásához kíván hozzájárulni, s megpróbál vála
szolni arra a (szónoki) kérdésre, hogy a könyvtáro
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A szerzőt a nyolcvanas években kezdte érdekelni ez
a téma, amikor a tanszékvezetői helyekért versenyt
futó orvos-tanárok a munkáikra való hivatkozások
számát (és a bibliográfiai adatokat) keresték. Az
on-line bibliográfiai keresések abban a könyvtár
ban, ahol Comba dolgozott, meglehetősen költsége
sek voltak: az SCI-hez (Science Citation Index) való
kapcsolódás óradíja a száz dollárt is meghaladta.
Az érdekeltek líra-százezreket fizettek az adatokért
és ráadásul a keresőrendszer igényeinek megfelelő
en kellett kitölteniük saját bibliográfiai adataikat,
melyben a legkisebb hiba eredménye is „ no hits” ,
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„nincs találat”-ot eredményezett, s aztán az on-line
keresést megszakítva a hibát kellett keresgélni.
A kilencvenes évekre a hivatkozások keresése szin
te járványos betegséggé vált és terjedt, mint az inf
luenza; bubópestis-járvánnyá pedig az impakt fak
tor (IF) helytelen használatával vált, amikor azt az
egyes tudományos publikációk minőségének érté
kelésére kezdték használni. Comba sokféle módon
próbálta megértetni az indikátorok használatának
módját, sőt még napilapba is írt a témáról, hogy
minél szélesebb körben ismertesse nézeteit.
Publikációinak és előadásainak tapasztalata alap
ján kijelentette, hogy a kutatóintézetek értékelésére
jelenleg használt kritériumok irodalmából a feltett
szónoki kérdésre határozott és egyértelmű „igen!”
válasz kerekedik ki. A könyvtárosoknak teljes mély
ségben ismerniük kell a hivatkozás-indexek szerke
zetét, s ekként az indikátorok azokból való kidolgo
zásának módjait; a könyvtárosok jobban meg tud
ják ismerni a bibliometriai eszközöket, mint más
kutatók; a könyvtárosok tudják az értékelő „zsű
rik” rendelkezésére bocsátani a forrásokat, az adat
bázisokat és az indexeket, oly módon, hogy vala
mennyi lehetséges elem figyelembe vehető legyen.

A bibliográfiai hivatkozás
A hivatkozáselemzés a dokumentumok és a
periodikumok, továbbá személyek, munkacsopor
tok, intézmények és nemzetek (országok) értékelé
sére használatos.
A hivatozáselemzés történetének rekonstruálásá
hoz a legjobb módszer Eugene Garfield személyes
honlapjának (www.garfield.library.upenn.edu) fel
keresése, ahol teljes bibliográfiája mellett néhány
korai írásának PDF-formátumú változatát is megta
láljuk. Ezek egyike 1955-ből való1, amelyben
Garfield egy hivatkozási index használatát javasol
ja, mely új megközelítést nyújt a tudományos iroda
lom tartalmi értékeléséhez. Ugyanebben az írásá
ban említi a hivatkozás-repertórium példájaként az
1873 óta megjelenő Shepard Citations c. kiadványt,
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mely az USA 48 államának büntetőpereit tartalmaz
za, hivatkozással az ítéletekre és azokra az egyéb
adatokra, amelyek befolyással voltak az ítéletekre.
Azt a lelkes hitet, amellyel Garfield a Science Cita
tion Indexet a tudományszociológia tanulmányozá
sa elsődleges eszközének2 és a tudományos mun
kák Nobel-díjra való érdemessége egyik b izo n y o 
kéul ajánlotta, elkezdték vitatni a tudósok, akik tar
tottak a személyek, intézmények és periodikumok
értékelésében rejlő veszélyektől3. Ettől kezdve válik
gyakori vitatémává nemcsak a hivatkozásindikáto
rok helytelen használata, hanem az a - dokumentál
ható - irányzat is, mely álnok módon „felfújja” az
impakt faktort és a hivatkozások számát, hogy meg
növelje egy periodikum, egy intézmény vagy egy
szerző értékelésének mennyiségi vonatkozásait.
A hivatkozásokkal kapcsolatos viselkedés és a hi
vatkozások értéke tanulmányozásához nagy hasz
nunkra lehet Christine Borgman és Jonathan Fur
nér szemléje4. Mielőtt részletesen áttekintenénk,
hogy a tudósok milyen kritikákkal illetik a hivatko
zások kvantitatív használatát az értékelés során, kü
lönösen hasznos a szemlének a hivatkozás-viselke
désre vonatkozó néhány részletét felidézni.
A hivatkozásokra alapozott értékelés, az „ evaluati
ve link analysis” (bár ez az elnevezés a hipertextes
linkekre vonatkozik, a szerzők alább következő
megállapításai a hivatkozások mindkét fajtájára vo
natkoznak) védelmére felhozott érvek alapjául a
Garfield által megformált „hivatkozási előírások”
szolgálnak, melyek rámutatnak, hogy mikor kell hi
vatkozni5. Ezek az érvelések azon alapulnak, hogy
azok a szerzők, akik hivatkoznak, nyilvánvalóan
pontosan meghatározzák az értékes, illetve a hivat
kozásra méltó munkákat; így tehát valamennyi hi
vatkozott mű méltó arra, hogy rá hivatkozzanak,
következésképpen a hivatkozások mennyisége a mi
nőség egyik mutatója. Borgman és Furnér viszont
arra mutat rá, hogy Garfield „mikor idézzünk” -je a
hivatkozó szerző viselkedésének nem leírása, ha
nem azt előíró útmutatás.
Az „evaluative link analysis” kritikusainak érvelése
ezzel szemben sokkal mélyebben elemzi a hivatko
zók viselkedését és motivációit. Végkövetkezteté
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sük szerint a hivatkozók viselkedését egész sor té
nyező' határozza meg, melyek nem szükségszerűen
írhatók körül a hivatkozott munkák minőségével.
Azon szubjektív tényezők között, melyek az egy
adott munkára való hivatkozást befolyásolják, van
nak személyes és politikai érdekűek vagy szemé
lyes haszonnal járók (ellentétben a szakmai vagy a
kutatást szolgáló érdekekkel). A szemle a korábbi
munkákra hivatkozó szerzőket (esetleg) befolyáso
ló tényezők következő' listáját tartalmazza:
1. a tartalom ninó'sége;
2. a szerzó' neme (azaz férfi);
3. a szerzők száma: a hivatkozott mű több szerző
publikációja;
4. forrás: a hivatkozott munka inkább folyóiratcikk, mint könyvfejezet, tézis stb.;
5. a kapott hivatkozások mennyisége;
6. téma: a hivatkozott munka friss, és „még me
leg” témával foglalkozik;
7. megközelítés: a hivatkozott dokumentum szem
le, vagy egy korábbi munka revíziója;
8. tudományterület: a hivatkozott munka inkább
az alap, mint az alkalmazott kutatások körébe
tartozik;
9. „asszimiláció”: a munka nem olyan témákkal
foglalkozik, amelyek már asszimilálódtak a köz
keletű ismeretek korpuszába.
Ha viszont a hivatkozott munkák hogy úgy mond
juk „kortársak”, vagy folyamatban lévő kutatások,
a hivatkozást befolyásolható tényezők a követke
zők:
1. tartalmi hasonlóság;
2. szakterület: a területnek, melyben a dokumen
tumok megjelennek magas hivatkozási mutatói
vannak; <
3. meggyőződés: a hivatkozott munka alátámaszt
ja a szerző állításait, vagy a hivatkozott doku
mentum szerzője nagy tekintélynek örvend, s
ezáltal „fényt ad” a hivatkozó szerzőnek;
4. rendelkezésre állás: a hivatkozott dokumentum
könnyű hozzáférhetősége;
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5. önhivatkozás: a hivatkozott munka és a hivatko
zó dokumentum szerzője azonos;
6. periodikum önhivatkozás: a hivatkozott munka
abban a periodikumban jelent meg, amelyben a
hivatkozó publikálni kívánja saját munkáját;
7. társadalmi (társasági? barátsági?) hivatkozás: a
hivatkozott munka szerzője barát, kolléga, társ
szerző, a terület szaktekintélye, a hivatkozó
szerző tanítványa, vagy éppen szerkesztője
(szerkesztő bizottsági tagja) a megcélzott folyó
iratnak;
8. nyelvi önhivatkozás: a hivatkozott munka nyel
ve azonos azzal, melyen a hivatkozó szerző ír;
9. „nemzeti” önhivatkozás: a hivatkozott munkát
a hivatkozóval azonos nemzetiségű szerző írta;
10. időbeli távolság: a hivatkozott mű kevéssel a hi
vatkozó írás előtt jelent meg.
Az önhivatkozást is részletekbe menően elemzik:
Borgman és Furnér egy sereg, az önhivatkozással
foglalkozó tanulmányt áttekintve, azt a végkövet
keztetést hangsúlyozza, hogy az önhivatkozás nem
feltétlenül jelent indokolatlan egoista magatartást,
hanem megfigyelhetően gyakoribb egyes szakterü
leteken, (pl. a fizika esetében), amit az adott szakte
rületen a felfedezések természete is magyaráz.

A hivatkozásmutatók értékelés
ben felhasználásának bírálata
Sokan vannak azok, akik „frontálisan” támadják a
hivatkozásmutatók felhasználását az értékelésre
(különösen személyek és intézmények esetében). A
bírálatok leginkább a ma már a Web o f Science-be
beépült Science Citation Index-bői származtatott és
az Institute of Scientific Information (ISI) által ki
dolgozva a „Journal Citation Reports” -ban (JCR)
évente megjelenő hivatkozásmutatókat érik.
A rövidség kedvéért csak két szerzőre hivatkozunk
e tárgykörben. Selgen, a bibliometriával is foglalko
zó norvég onkológus-kutató néhány, a leginkább
hivatkozottak közé tarozó írása az orvosi-biológiai
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területtel foglalkozik6. Éppen azzal, ahol az impakt
faktor (a továbbiakban : IF) használatának „bubópestise” a legjobban elterjedt, nemcsak az impakt
faktor növekedésén örvendező szerkesztőségi cik
kek megszületésére adva alkalmat, hanem arra is,
hogy ezzel kapcsolatban hamis versengések és ha
sonló jelenségek alakuljanak ki, amiken aztán cik
kekben, levelezési rovatokban vitatkoznak. Selgen
táblázatokkal, grafikonokkal pontosítja az IF-nek a
tudományos irodalom értékelésére való használatá
val szembeni motivációit, melyek a következők:
- statisztikusan az IF nem szignifikáns az egy
periodikumban megjelenő egyes cikkek értékelé
sére;
- az önhivatkozásokat semmi nem korrigálja az
ISI Journal Citation Reportjában;
- a review-k és a terjedelmesebb cikkek - melyek
re hangsúlyosabban hivatkoznak - inflálják
egyes folyóiratok IF-jét;
- az IF konstrukciós folyamataiban nem veszik fi
gyelembe a leveleket, az újságh(reket stb., ame
lyek egyes folyóiratok (mint pl. a Nature) eseté
ben releváns részt képeznek;
- az adatbázisnak hiányos a lefedettsége (se köny
vek, se webdokumentumok, se kongresszusi ak
ták stb.);
- az adatbázist az amerikai és az angol nyelvű
publikációk dominálják;
- egy cikk hivatkozási aránya befolyásolja egy fo
lyóirat IF-jét, ám ez fordítva nem áll fenn.
Selgen arra is felhívja a figyelmet, hogy a nagy gyor
sasággal fejlődő orvosi-biológiai területen a fejlő
dés hamar „túlteszi magát” egy-egy meghatározó,
sokat idézett munkán, a Journal Citation Report vi
szont két évet vesz figyelembe, így könnyen előfor
dul, hogy a biokémiában, molekuláris biológiában
egészen más hivatkozási trendek élnek.
A Római Egyetem matematika professzora, A. Figá
Talamanca több ízben szólalt fel e témában. Egyik
írásában7 (mely a Science Citation Indexben persze
nem szerepel, hiszen nem az ISI-Thomson által fi
gyelembe vett folyóiratok valamelyikében publikál
ta, és ráadásul olaszul) a Journal Citation Report in
dikátorainak teljes használhatatlanságát panaszol

838

ja, olyan szakterületeken, mint pl. a matematika,
ahol a tudósok megszokott kommunikációs csator
nái távol állnak a JCR által figyelembe vett tipikus
tól - vagyis a folyóiratcikktől - és a hivatkozások
döntő többsége két évesnél sokkal régebbi publiká
ciókra vonatozik.
Elég áttekinteni Selgen cikének a Web o f Science
szerinti kilencvennyolc hivatkozását, hogy észreve
gyük, a JCR adat-használata egészen más az orvo
si-biológiai szakterületen, mint a tudományban ál
talában. A Nature 2002 február 14-i számának hír
rovata rámutat arra a sok torzulásra, amiknek ered
ményeképpen egyre ritkább a konvergencia a sok
szor idézett cikkek és azok minősége között. A cikk
a JRC-t előállító cég kereskedelmi hátterével is fog
lalkozik, a Thomsont vádolva, mely az ISI-t megvá
sárolva kapitalista üzletet csinál az adatok eladásá
ból, és visszasírva a régi, romantikus időket, ami
kor még Garfield volt az ISI „gazdája” .

A hivatkozási mutatók használa
ta Olaszországban
Az ISI mutatóit számos országban használják a ku
tatóintézetek és az egészségügyi struktúra értékelé
sére. (Kari RaiviOy a Helsinki Egyetem rektora írja
a Nature-ben8, hogy tudomása szerint Finnország
az egyetlen, ahol a folyóirat impakt faktort az or
szág jogszabályaiban kanonizálták, és kiszámítja,
hogy egyetlen cikk, melyet egy nem kettes, hanem
hármas impakt faktorral rendelkező folyóiratban
publikáltak, akár 7000 dollár növekedést is eredmé
nyezhetett 2000-ben egy finn kórház költségvetési
támogatásában.)
Olaszországban is megvásárolták az ISI adatait az
1981-1999 közötti olasz publikációkról, és alapos
feldolgozás után közzétették annak eredményeit9,
lehetővé téve a különféle finanszírozó bizottságok
nak, hogy képet kapjanak a tudományos produkti
vitásról, ami számos más mutatóval együtt helyet
kapott a pénzek, támogatások odaítélésének kritéri
umai között. A kutatások értékeléséről összeállított
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kötet10 ad szélesebb képet az olasz gyakorlatról.
Megjegyzendő', hogy a tanulmányok nem az
impakt faktort használják, hanem a hivatkozásokat
(„Citation Impact”), valamint hogy az olasz egyete
mi rendszer értékelését végzó' országos bizottság
(Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario) a brit „Research Assessment Exercise”
alapján végzi tevékenységét. A kötetből az egyes
egyetemek helyi kutatási finanszírozását befolyásoló
eszközöket és módszereket is megismerhetjük.
Az egészségügyben is használják a hivatkozási mu
tatókat a tudományos jellegű egészségügyi intézmé
nyek értékelésében. Egy 2002-es minisztériumi kör
levél részletesen leírja az értékelés céljait és azokat
a kritériumok, amelyek alapján a publikációkat fi
gyelembe veszik. Habár a kritériumok rendkívül
pontosak, az alkalmazott indikátor a publikált do
kumentumok évére vonatkozó impakt faktor - ez
esetben tehát felmerülnek mindazok a problémák,
melyeket Selgen vetett fel az IF használhatóságáról,
éppen az orvosi-biológiai szakterületeken.

A hipertextes linkek és a nyitott
archívumok hozta újdonságok
Borgman és Furnér szemléje a hivatkozásoknak a
hipertext-linkeken keresztüli módjait is bemutatja,
hangsúlyozva, hogy a linkek nyilvánvalóan többdi
menziósak: születhettek kutatási motivációból
(vagy nem), lehetnek „szociális” és lehetnek tech
nológiai motivációik is. Azok az új lehetőségek
azonban, amelyeket a linkek kínálnak a kutatómun
kában, igen nagy érdeklődésre tartanak számot,
mind a tudomány, az új információk visszakeresé
se, mind az értékelés terén. A web használatának
bibliometriai tanulmányozása (ami „webometria”
nevet kapott11) meg tudja adni a használat mérté
két, a hivatkozásokhoz egészen hasonló értelem
ben (ezért is hívják web impakt faktornak - WIF).
Ám épp oly tekintélyes mértékben vitatják is, első
sorban a keresőmotorok működése miatt, melye
ken ezek a számlálások alapulnak. A keresőmoto
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rok saját „lefedettsége” ugyanis igen változatos,
sőt, működésük is igen változékony, ingatag és gyé
ren dokumentált.
Mindenesetre az a kijelentés, miszerint szükség
van a bibliometria olyan irányú fejlődésére, hogy
magába foglaljon mindent, ami a hálózatokon jele
nik meg, és „linkje van” más releváns tanulmá
nyokhoz, szinte tautológiának tűnik, tekintettel
mindarra, amit eddig az ISI indikátorairól elmond
tunk. Elég még egyszer aláhúznunk, hogy Selgennek a British Medical Journalban publikált és on-li
ne ingyen hozzáférhető cikke a Web of Science sze
rint 98 hivatkozást kapott, míg Figá Talamanca
szintén „free online” munkája, melyet egy konferen
ciakötetben publikált, egyet sem. Egyébként a
WOS kizárólag a kereskedelmi jellegű folyóiratok
ban megjelent publikációkat veszi figyelembe (és
leginkább az amerikaiakat, és leginkább az angolul
írottakat) és ignorálja a nyitott archívumok világát,
a csak a weben közzétett konferenciai közleménye
ket, a folyóiratokon kívüli, a hálón publikált PDF
dokumentumokat és így tovább.
Az elektronikus publikációkkal kapcsolatos kutatá
sok párhuzamosan indultak az elektronikus forrá
sok használatára vonatkozó kutatásokkal, ami a ke
reskedelmi elektronikus folyóiratok konzorciumi licensz-tárgyalásainak sarkalatos gazdasági témája.
A kevésbé használt folyóiratok meghatározására
szolgáló használati statisztikákat az értékeléstől
csak egy kis lépés választja el, hiszen a szerzők
nem szívesen helyezik el munkájukat archívumok
ban, ha nem tudják statisztikailag dokumentálni,
hogy ki (hányszor, honnan és milyen módon) hasz
nálta kézirataikat.
A digitális könyvtárak használatának tanulmányo
zása teljes egészében a szükségleteknek ebben az új
közegében mozog, és sok tanulmányból azt láthat
juk, hogy az információk rendelkezésre állása a
nyűt archívumokban (sokkal inkább, mint a
licenszekkel fedett elektronikus periodikumokban)
hatalmas mértékű könnyebbséget eredményezett a
hozzáférésben és a használatban.
Alapvető fontosságú a használati szokások (usage
pattern) tanulmányozása, azonban szükséges egy
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olyan kezdeményezés, mely ellenáll a használat
mennyiségét számláló log file elemzés folyamatos
kényszerének. Lényegében tehát szükséges egy
JCR, azokról a publikációkról, melyek a nyílt archí
vumokban vannak elhelyezve, sőt, netán a szemé
lyes honlapokon lévőkről (amelyekről könnyen hát
térbe tudnak szorulni, persze számos különböző
okból kifolyólag).
Ezt a célt kívánja elérni az OpCit13 projekt, a
CiteBase létrehozója, mely jelenleg a fizikai, informa
tika, információtudomány szakterületek archívu
mokba helyezett munkái „linkelésének” fázisában
van. A projekt eredményeit a D-lib magazine-ban
publikálták: S. Hitchcock D. Bergmark T. Brody, C.
Gutteridge, L Carr, W. Hall, C Lagoze és S. Harnad
„ open citation linking'-ről (nyílt hivatkozási kapcso
latról) beszélnek, szemben a CrossRef14 által megva
lósított „ citation linking'-gd, ami viszont csak
azoknak működik, akik olyan gazdag egyetemen
dolgoznak, amely sok elektronikus periodikum
licenszét engedheti meg magának (egy igen fontos
kivétellel: a WHO sikeres licensz-alkujának köszön
hetően a HINARI projektbe bevont szegény orszá
gok több mint 3000 elektronikus folyóirathoz és
számos adatbázishoz tudnak hozzájutni).
A CiteBase a nyílt archívumokban elhelyezett publi
kációkból kiindulva hozza létre a munkák hálóza
tát, ahol idézetek és hivatkozások, kommentárok,
kritikák, levelek és recenziók egyaránt „linkelve
vannak”, így tehát mérhetővé válik a nyílt archívu
mokban publikált dokumentumok befolyása
(„impaktja”). Mindenképpen szükséges lesz azon
ban, hogy minden aktív nyílt (szabad hozzáférésű)
archívum csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez.

Zárszó
Az internet korában a projektek sikere nagyrészt in
kább az együttműködésen alapul, mintsem a belső
és külső versengésen. A bevezetőben feltett, a
könyvtárosoknak az értékelő tevékenységben való
szerepét érintő szónoki kérdést mindezen körülmé
nyek közepette kell értelmezni. Az információs
szakemberek abban a helyzetben vannak (ha jól ta
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nultak és jól dolgoztak), hogy cselekvőén kísérhe
tik az elektronikus publikálás átalakulását az okta
tás és a kutatás területén.
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