
vül fontos és népszerű hivatkozásmutató eszköz 
újabb, naprakészebb változata tett szert komoly 
szerepre. A Google-t pedig nem újdonsága (hi
szen hasonló keresőgépeket -  Citeseer, Scirus 
-  már az Elsevier is készített, s mindkettő be
épült a Scopusba), hanem népszerűsége és az 
egész Google-re jellemző ambiciózusság tette 
kihagyhatatlanná. A jól bevált Web of Science 
ily módon két hónap alatt két komoly verseny
társsal került szembe.
Természetes volt a könyvtár számára, hogy vizs
gálatot végezzen, összevetve a három adatbázist. 
A cél nem az volt, hogy sorrendet állapítsanak 
meg, inkább az, hogy kimutassák, melyik adat
bázist hogyan kell, hogyan érdemes használni, 
hiszen bármily hatékonyak, és eredményüket te
kintve több mint kielégítők is, nem garantálják 
sem az egyformaságot, sem a következetességet, 
sem pedig a valódi megbízhatóságot. A Google 
esetében (és ez ne tűnjön megbuktatásnak) nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nincs meg
határozható, konzisztens forrásháttere, ami pe
dig bármilyen, tudományos területen végzett do
kumentációs kutatás elengedhetetlen feltétele. A

web terjedelmével és egyedülálló kontrollálha- 
tatlanságával, a háttérzajok és a duplumok ké
zenfekvő veszélyével, a keresőgépek automatiz
musával, az emberi beavatkozás korlátozásával a 
Google Scholar alapvetően más jellegű produk
tum, mint két versenytársa, amelyeket inkább 
támogat, mintsem helyettesíthet.
Az internet és a kapcsolódó technológiák (XML, 
a metaadatok „intelligens” használata, stb.) ha
talmas lehetőségeket kínál, ugyanakkor, éppen 
komplexitása miatt, sokkal több a hiba, a tévedés 
lehetősége is. A hozzáférést nyújtó könyvtár szá
mára pedig hiányzik a források közvetlen ellen
őrzésének lehetősége. Másrészt, az új szereplők 
piacra (vagy a mindenki számára elérhető szabad 
hálózati világba) lépése rámutat a hivatkozás
mutatók hiányosságaira, bármely cég termékéről 
legyen is szó. Az automatikus indexelés mecha
nizmusainak összevetése (melyek oly nagy fon
tossággal bírnak, különösen a tudományos karri
er meghatározásában) legalább ezt tudatosítja, és 
felhívja a figyelmet a pontosság hiányára.

(Mohor Jenő)

Kiadói tevékenység
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Egyetemi kiadók: helyzetkép és fejlődési pers
pektívák

Elektronikus publikáció; Felsőoktatási intézmény; 
Publikálás -tudományos kiadványoké

A nonprofit egyetemi kiadók az angol-ameri

kai nyelvterületen játszanak elsősorban szerepet 
a kiadványpiacon. Az Amerikai Egyetemi Ki
adók Szövetségének (Association of American 
University Presses) 150 tagja van. Németország
ban az 1954-ben alapított weimari és az 1980-ban 
alapított frankfurti és oldenburgi után az 1990- 
es évek közepétől kezdve jelentek meg nagyobb 
számban a nonprofit egyetemi kiadók, pl. Potsdam- 
ban, Hamburgban, Berlinben, Mannheimben stb. 
A nagy magánkiadó cégek visszaélve a számuk
ra kedvező jogi lehetőségekkel, az elmúlt évti
zedben mérhetetlenül megnövelték a tudomá
nyos publikációk árát, ez a jelenség inspirálta a 
nonprofit egyetemi kiadók létrejöttét és széles
körű elterjedését. Az 1990-es évek elején a fo
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lyóiratok követhetetlen árrobbanásának hatására 
mind a kutatók, mind a könyvtárosok felismer
ték, hogy a tudományos publikálás ügye nem en
gedhető át kizárólag a magánkiadóknak. Ennek 
hatására jöttek sorra létre az egyetemi kiadók. 
Az egyetemeken belül a kiadói tevékenység a 
legtöbb esetben a könyvtár keretébe került, el
sősorban azért, mert az egyetemi könyvtárakat a 
disszertációk kezelésével kapcsolatos feladataik 
révén már korábban felszerelték azzal a számí
tógépes eszközrendszerrel, amely a kiadói tevé
kenységhez is felhasználható.
A könyvtárosok állásfoglalása az új feladattal 
szemben megoszlott. Többen úgy vélték, hogy 
a kiadói tevékenység nem tartozik a modern 
szakkönyvtár feladatkörébe, mások viszont a 
kiadványok egyre emelkedő árait és a könyvtári 
költségvetés stagnálását vagy visszaesését látva 
vállalták az új tevékenységet is.
Eldöntendő elvi kérdéssé vált, hogy a tudomá
nyos publikálás az egyetemek feladata is lehet, 
vagy ezt a szerepet teljesen át kell engedni a 
magánszektornak. A világ egyetemei, ha nem 
akarnak szemet hunyni a tudományos publiká
ció növekvő krízise fölött, nem kerülhetik meg 
ezt a kérdést.
A nonprofit kiadói szerepet vállaló egyetemek 
és könyvtáraik az egyetemes hozzáférhetőség, 
az Open Access elkötelezett hívei. A teljes körű 
hozzáférés érdekében valamennyi egyetemi ki
adó azt ajánlja szerzőinek, hogy publikációikat 
online formában is engedjék közzétenni, s ezt 
az ajánlatot csak kevés szerző utasítja el. így a 
tudományos publikációk ingyenesen, vagy cse
kély díjért is elérhetővé válnak.
Az egyetemi kiadók jelenleg elsősorban saját in
tézményük szellemi termékeire koncentrálnak. 
Kiadványaik között nagy számban szerepelnek 
disszertációk, vitairatok, projektek, jegyzőköny
vek, emlékkönyvek. Elterjedtek az Open Access 
folyóiratok is. A tankönyvek kiadása jelenleg 
csökken, az egyéb oktatási anyagok iránti igény 
viszont növekszik.
Az egyetemi kiadók teljesítik a kiadók hagyo

mányos feladatait: az adatok formális és techni
kai ellenőrzését, a kötelespéldány-szolgáltatást, 
a recenziós példányok szétküldését, az új kiad
ványok propagálását.
A kiadás költségei lényegesen alacsonyabbak, 
mint a privát cégeknél. Szélsőséges esetekben 
egy-egy disszertáció kiadási költségében 8000 
euró különbség is lehet.
A nonprofit egyetemi kiadók tevékenysége egy
re sikeresebb, kiadványaik száma egyre növek
szik, a kezdeti kritikus fogadtatással szemben a 
legtöbbjük megnyerte közönségét kiadványainak 
minőségével, külalakjával és kedvező árával.

(Katsányi Sándor)
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Rés. angol nyelven

Spanyol jelenlét a nemzetközi tudományos folyó
iratok szerkesztő és tanácsadó bizottságaiban: a 
hazai tudomány promóciójának egyik eszköze

Szerkesztés -tudományos kiadványoké

Az SCI szerinti első száz tudományos folyóiratot 
vizsgálták meg a szerkesztőbizottságokban való 
spanyol részvétel szempontjából. Kiderült, hogy 
általában az európai kutatók, tudósok jelenléte 
alacsony, ezek a testületek főleg amerikai és brit 
kutatókból állnak. Az összesen 3474 szerkesz
tő-, tanácsadó bizottsági tag közül mindössze 16 
spanyol tudós van jelen 9 folyóirat testületéiben. 
Mindazonáltal ezekben a folyóiratokban sem 
magasabb a spanyol publikációk aránya, mint 
a hasonló tudományos jellemzőkkel rendelkező 
olaszországi, vagy holland kutatóké.
Lásd még 62 (Mohor Jenő)
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Az ismertetett cikkek forrásai

Aslib Proc. -  Aslib Proceedings (GB)
Bibliotékára -  Bibliotékára (PL)
Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)
Boll.AIB -  Bolletino AIB (IT)
Bottom Line -  Bottom Line (US)
BuB -  BuB Forum für Bibliothek und Information (DE)
Cat.Classif.Q. -  Cataloging and Classification Quarterly (US)
Coll.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US)
Coll.Undergrad.Libr. -  College and Undergraduate Libraries (US)
Collect.Manage. -  Collection Management (US)
Ctenár -  Ctenár (CZ)
Dial.Bibl. -  Dialog mit Bibliotheken (DE)
El.Libr. -  The Electronic Library (I)
IFLA J.-IFLA  Journal (I)
Inf.Outlook -  Information Outlook (US)
Inf.Serv.Use -  Information Services and Use (I)
Interlend.Doc.Supply -  Interlending and Document Supply (GB)
IT lib. -  IT lib: Informacné technológie a kniznice (SK)
J. Access Serv. -  Journal of Access Services (US)
J.Am.Soc.Inf.Sci.Technol. -  Journal of the American Society for Information Science and 

Technology (US)
J.Bus.Fin.Librariansh. -  Journal of Business and Finance Librarianship (US)
J.Inf.Sci. -  Journal of Information Science (GB)
Kirjastolehti -  Kirjastolehti (FI)
Kniznica -  Kniznica (SK)
LIBER Q. -  LIBER Quarterly (I)
Libr.Adm.Manage. -  Library Administration and Management (US)
Libr.Hi Tech -  Library Hi Tech (US)
Libr.J. -  Library Journal (US)
Libr.Q. -  Library Quarterly (US)
New Rev.Inf.Net. -  New Review of Information Networking (GB)
Online Inf.Rev. -  Online Information Review (I)
Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)
ProLibris -  ProLibris (DE)
Prag. Bibi. -  Praeglad Biblioteczny (PL)
Rev.Esp.Doc.Cient. -  Revista Espanola de Documentación Cientifica (ES)
Tech. Serv.Q. -  Technical Services Quarterly (US)
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