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06/198
MIGUEL, S. - MOYA-ANEGÓN, Félix de - HERRERO-SOLANA, Victor: 

Approximáción metodoiógica para la identificación del perfii y patrones de 

colaboración de dominios científicos universitarios = Rev.Esp.Doc.Cient. 29-vol. 

2006.1.no. 36-55.p. Bibliogr. 35 tétel.

Res. spanyol nyelven

Módszertani megközelítés egy egyetem tudományterületi jellemzőinek 
és együttműködési formáinak meghatározásához

Bibliometria

Az argentin egyetemek tematikai sokfélesége és strukturális bonyo
lultsága nehézzé teszi tudományos profiljuk meghatározását. Ennek 
és az egyetem együttműködési formáinak felderítésére az intézmé
nyek (az egyetemi karok) tudományos teljesítményének bibliometriai 
módszerekkel való feltárása látszik alkalmasnak. Mindazok a meny- 
nyiségi és minőségi mutatók, amelyek az egyetemek kutatási egy
ségeinek (tanszékek, intézetek, laborok) a kutatási tevékenységét, 
a tudományok fejlődéséhez való hozzájárulását jellemzik és mérik, 
nemcsak az adott egység (és a kar) tudományos erejét mutatják meg, 
hanem arra is alkalmasak, hogy meghatározzák azok tematikai pro
filját, relációikat a tudományos együttműködésben és kapcsolataikat 
az egyetemen belül, valamint országos és nemzetközi tekintetben is. 
Az Universidad Nációnál de La Plata természettudományi és mú
zeumi karának tudományos teljesítményét a Science Citation Index 
CD-ROM változatán az 1991 -2000 közötti adatok alapján elemezték 
tematikai és kapcsolati szempontokból, mely vizsgálódások alapján 
a fenti kijelentések beigazolódtak.

(Autoref. alapján)
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06/199
URBAN0, Cristobal - BORREGO, Ángel [et a lj:  Análisis 

bibliométrico de la bibliográfia citada en estudios de filológia 

espanola = Rev.Esp.Doc.Cient. 28.vol. 2005.4.no. 439- 

461.p. Bibliogr. 7 tétel.

Rés. angol nyelven

A spanyol filológiai szakirodalom bibliometriai 
elemzése

Bibliometria; Szakirodalom -nyelvtudomány

A referensz-művekben, kézikönyvekben és a 
kongresszusi aktákban található hivatkozások 
bibliográfiai elemzése lehetővé tette mind a do
kumentumtípusok, mind a szakfolyóiratok va
lamint a kiadók „rangsorolását”, és a kiadók 
szakosodása mértékének meghatározását. Az 
eredmények nagy hasonlóságot mutatnak a ko
rábbi vizsgálatok megállapításaival. Megjegy
zésre érdemes, hogy a tíz első helyre rangsorolt 
szakfolyóirat közül kettő, az első húsz közül pe
dig kilenc nem szerepel az ISI adatbázisában, 
ugyanakkor 11 olyan folyóiratot tár fel, mely a 
rangsorban a 21-40. helyen szerepel.

(Mohor Jenő)

06/200
TORRES RAMÍREZ, Isabel de - TORRES SALINAS, 

Daniel: Tesis doctorales sobre estudios de las mujeres en 

Espana (1976-2002). A prospósito de un indicator definitivo 

en investigation = Rev.Esp.Doc.Cient. 28.vol. 2005.4.no. 

479-499-p. Bibliogr. 9 tétel.

Rés. angol nyelven

A nőkkel foglalkozó doktori értekezések Spa
nyolországban 1976-2002 között

Bibliometria; Disszertáció

1976 és 2003 között összesen 491 (1976-ban egy, 
1990-ben tíz, 1996-ban huszonnyolc, 2002-ben

ötvenöt) olyan doktori értekezés készült a spa
nyol egyetemeken, melyek a nemzetközi szak- 
irodalomban „women studies” néven emlegetett 
témakörbe tartoznak, azaz -  valamilyen szem
pontból -  a nőkkel foglalkoznak. A 40 egyetem 
közül 9-ben készült 15 vagy annál több érteke
zés, a legtöbb a madridi Complutense, a valen
ciai, barcelonai, a barcelonai Autonoma és a 
Pais Vasco egyetemeken. A tézisek szerzőinek 
nagy többsége (88%) nő, és csak 12%-uk férfi. 
Ugyanakkor a témavezetőknek csak 43%-a volt 
nő. A bírálók között az első években csak férfi
ak voltak, 1986 óta a bírálóbizottságok tagjainak 
többsége nő.
Tudományterületek szerint a disszertációk meg
oszlása a következő: szociológia 18,42; történe
lem 18,26; irodalom és művészet 17,81; pszi
chológia 16,74; pedagógia 4,86; nyelvészet 4,26 
százalék. Ezeket követi az antropológia, orvos- 
tudomány, gazdaságtan, politikatudomány, jog, 
földrajz.
Az adatokból leszűrhető, hogy a „nőtudomá
nyok”, noha nincs nagy hagyománya, konszo
lidált és emelkedőben lévő szakterületnek mu
tatkozik Spanyolországban. Az egyetemek közti 
eloszlás vizsgálata kimutatta, hogy egyikükben 
sincs olyan központ (akár kutatócsoport, akár 
erre specializálódott szak), amely kifejezetten 
erre a témára koncentrálna. Az a tény, hogy 
noha a szerzők nagy többsége nő, a témaveze
tők többsége férfi, része annak az általánosabb 
körülménynek, hogy az egyetemek döntéseket 
hozó helyein a nők alulrepreneztáltak. A téma 
erősen interdiszciplináris jellege megmutatko
zik a bírálóbizottságok összetételében is (ahol az 
utóbbi években állandósult a női többség).
Záró megjegyzés: A szakterület fejlődésére és 
megszilárdult voltára való tekintettel célszerű 
lenne, ha a különféle adatbázisokat, illetve az 
azokban használt osztályozó-indexelő-visszake- 
reső rendszereket (mint pl. a TESEO, illetve az 
Unesco tezaurusz) e tény figyelembe vételével 
aktualizálnák.

(Mohor Jenő)
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