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A KUTAT ŐK KÖírm’ÁRHASZNÁIATÁtíÁK VIZSGÁLATA

A könyvtártudomány kutató munkája az utóbbi években nagyon he- 
. lyeaen a könyvtárat felhasználó személyek s ezek könyvtári igényei
nek vizsgálata felé fordult. Azok a kérdések ugyanis, miképpen kutat
ja fel az ember a szükséges ismeretanyagot, miképpen használja fel az 
Írott, illetve nyomtatott forrásmüveket, s milyenek a tájékoztatásra 
irányuló igényei, illetve szokásai, - a könyvtártudomány alapvető és 
központi problémái. A szubjektív vélekedések helyett már régtől fogva 
az ember szükségleteinek tárgyilagos vizsgálatán nyugvó könyvtárpoli
tikára volna szükség...

Annak a kérdésnek a tekintetében, hogy hogyan szokta a kutató a 
témája feldolgozásához szükséges irodalmat megállapítani, ma a doku- 
mentallsták és a természettudósok állnak az érdeklődés előterében. 
Éppen ezért a természettudósok és a műszaki szakemberek adatgyűjtő 
módszerének és tájékozódási módjának vizsgálatára fordították eddig 
a legnagyobb figyelmet, s aránylag csak kevés érdeklődés nyilvánul 
meg a társadalomtudósok és más kutatók szükségletei iránt. Öt kész 
értekezés és tudomásunk szerint egy készülő tanulmány vizsgálja a 
természettudósok, mérnökök s más többé-kevéabé természettudomány-Jel- 
legü területen dolgozó szakemberek adatgyűjtő munkájának természetét1^

^  John D. Bernaij nA tudományos irodalom felhasználására vonatkozó 
kérdőív előzetes elemzése”, az 1948. jun.2l.-től Jul.2.-ig tartott, 
3 a Royal Society Tudományos Tájékoztatási Értekezlete elé ter
jesztett Jelentés és az ctt elhangzott előadások: 46.előadás, 589- 
657.lap; D. J. Urquhart, uo.j 20.előadás, 75-89.lap; Douglas E. 
Scates én A. V. Yeomana: ”A természettudósok és mérnökök arra ' 
irányuló tevékenysége, hogy munkaterületükön állandó tájékozódás
sal bírjanak" /Washington, D. C.; Amerikai Nevelésügyi Tanács, 
1950/» Törnud: "A kutatómunkát végző természettudós szokásos 
olvasásmódja I50 kérdőív elemzésének tükrében" /lí.S.téma, Garnegie 
Institute of Technológia, Pittsburgh,1953/* Saul Herner: "A tiszta 
és alkalmazott természettudományok területén dolgozó szakemberek 
eljárásmódjai a forrásanyag szerzése terén", Industrial and 
/Lábj.folyt.lásd a következő lapon./
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viszont egyetlen ilyenfajta nuntca sem elemzi a nem-termószattudósok 
adatgyűjtő módszerét. Egy 1952-ből származó jegyzék, amely különféle 
területekre vonatkozó forrás-irodalmak elemzését adja, tizenkilenc 
természettudományi és műszaki területet sorol fel, s mindössze egyet
len más területet dolgoz fel. De azóta is mindössze néhány olyan vizs
gálódás irányult más területre, mint a természettudomány és a techno** 
lógia.

A természettudósok forráskutat ó-munkájának természetére vonatko
zó értesülések kétségtelenül nagy jelentőséggoi bírnak az olyan külön
leges könyvtárak tudományos tájékoztató munkája szempontjából, amelyek 
természettudósok és műszaki tudományok szakembereinek szolgálatára lé
tesültek. A főiskolák vagy egyetemek általános tudományom könyvtárai 
számára azonban az ilyen tájékoztatások csak részleges felvilágosítás
sal szolgálnak. Az általános tudományos könyvtárak könyvtárpolitikáját 
és gyakorlatát ui. nemcsak a természettudósok szükséglete szabja meg; 
hiszen még azok a könyvek s egyéb nyomtatványok is, amelyeket elsősor
ban a természettudósok igényűinek figyelembevételével szereztek be,bár 
más uton-módon, de egyéb tudományágak tudósai -számár a is hasznosak le
hetnek. Olyan könyvtárpolitika megállapítására tehát, amely a könyvtá
rat felhasználó szakemberek valóságos szükségleteinek figyelembevéte
lén alapszik, csak akkor kerülhet majd sor, amikor már tisztázták,mi
lyen módon deríti fel forrásait a hísztorikus, a filozófus, a matema
tikus, és sok más tudományág területén dolgozó egyéb szaktudós. E 
nagynak mondható kutatóterületen kellő tájékoztatás még nem áll rendel
kezésünkre. Ha majd a társadalomtudósoknak, s nyelv- és irodalomtudó- 
soknak is úgy ismerjük a könyvtárral szesfceni igényeit, mint a termé
szettudósok forráskutató munkájának módszereit, akkor már a siker re
ményében határozhatjuk mag könyvtárpolitikánkat. Addig azonban ennek 
hiányában kell a katalogizálásra, a könyvek hozzáférhetőségére, a ki- 
kölcsönzés feltételeire, a könyvtár decentralizálására s a könytár-lá- 
togatót érintő egyéb dolgokra vonatkozó irányelveinket megállapítani, 
l/ láb j, folyt.

Sngineering Chemistry, XLVI /1954/, 228-236.lap. Készülőben: Ralph
Shaw: "Az erdészeti termékek laboratóriumában dolgozó természettu
dósok adatgyűjtésének módja*' .Aíadison, Wlsccasin/.
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Az első felmerülő kérdés Így hangzik: mlképpen*gyüjtl a társada
lomtudós, illetve a humán tudományokkal foglalkozó tudós az anyagot 
azokból a könyvekből, amelyek sajátos tudományága körébe vágnak, s: mi
képpen hasonlíthatók össze az 5 közvetítő forrásai a természettudós 
közvetítő forrásaival? Közvetítő forrásokon a bibliográfiákat, kataló
gusokat , idézeteket s más olyan eszközöket értünk, amelyek felhasználá
sával a kutató a könyvekből, folyóiratcikkekből s más nyomtatott, vagy 
kéziratos anyagból a kutatómunkájával kapcsolatos ismeretanyagot össze
gyűjti* A természettudósok legfontosabb közvetítő forrásai a munkatár
saktól szerzett értesülések, a azokban a cikkekben és könyvekben talál
ható hivatkozások, amelyeket témájával kapcsolatban felhasznál, Folyó- 
iratautatók, referáló lapok, kurrens szakfolyóiratok szintén értékes 
forrásmunkáknak tekinthetők. Ugyanilyen közvetítő forrásokat használ 
fel a társadalomtudós és a humán tudományok területén működő szakember 
is, de valószínű, hogy a munkatársak által ajánlott szakmunkák, a mu
tatók és a kivonatok aránylag kevésbé jelentősek az 8 szempontjából, 
ugyanakkor azonban a hivatkozások és a bibliográfiák nagyobb fontoság
gal bírnak számára, A társadalomtudomány és a humán művelődési anyag 
területén a folyóiratmutatók és a kivonatok sokkal kevésbé teljesek és 
felhasználhatók, mint a természettudományok területén) ennek viszont az 
ellenkezője lehet érvényes a bibliográfiákra, Valószínű, hogy a humán

t

tudományok területén dolgozó szakember kutatómunkájában sokkal inkább 
magára van utalva, s éppen ezért kevésbé valószínű, hogy az ő szempont
jából felhasználható forrásművekre a bibliográfiai anyagnak más szemé
lyek által való ajánlása révén is tesz szert.

Másodszor: figyelemmel kell lenni arra, miiven természetű forrás
munkákat használ fel a társadalomtudós és a humán tudományok terén mű
ködő szaktudós, s milyeneket a természettudós,,, A természettudósok el
térő részletkérdésekkel foglalkozva is sokkal inkább használják ugyan
azokat a könyveket és folyóiratokat, mint pl, azok a történészek, akik 
ugyan pl# valamennyien az Amerikai Egyesült Államok történetét Írják,de 
különböző problémára specializálódtak. Az a bibliográfiai anyag, amely
re a természettudósnak van szüksége, sokkal inkább tömörül az illető

A szerk- aláhúzása.



munkaterületre, mint a történész által felhasznált anyag. A történész 
ul. Igen sok: olyan nyomtatott és kéziratos anyagot is felhasznál,amely 
más és más tárgytőrületbe tartozik... McAnally kimutatta, hogy az Ame
rikai Egyesült Államok történetére vonatkozó kutatómunkához felhasznált 
könyveknek és folyóiratoknak még egyharmada sem tartozott az "Amerikai 
Egyesült Államok története" tárgyszó alá. Broadus2^ az egyik társadalom
tudományi kutatómunkában közölt hivatkozásokra vonatkozó vizsgálódásában 
már összehasonlítás alapjául szolgáló következtetésekre jutott: a hivat
kozott folyóiratoknak mindössze 32 $-a, a nem folyóiratjellegű munkák
nak pedig mindössze 12 #-a tartozott a társadalomtudomány körébe. Hogy 
milyen sokféle tárgykör között oszlanak meg a társadalomtudományi kuta
tómunkában felhasznált könyvek és folyóiratok, az különösen akkor válik 
szembeszökővé, ha a természettudományi kutatómunka területén mutatkozó 
tárgykör-megoszlással, illetve ennek hiányával hasonlítjuk össze.
Fusslér kimutatta, hogy a vegyészeti kutatómunkákban az utalások 71 a 
a kémia tárgykörébe, a fizikai kutatómunkákban található hivatkozások
nak pedig 63 #-a a fizika tárgykörébe tartozó irodalomra vonatkozik.-^
Be a társadalomtudományok /humán tudományok/ területén végzett kutató
munka még aok egyéb vonatkozásban is sokkal bővebb és szerteágazóbb for
rásirodalomra támaszkodik, mint a természettudományok és szék alkalma
zott tudományainak kutatómunkája. Ilyen pl. az időkör, vagyis azoknak 
az éveknek a száma, amelyekből a kutatótudós a szükséges anyagot össze
gyűjti. A kémia területén a felhasznált irodalomnak több mint 70$-a# a 
fizika területén pedig több mint 88 <f>-a a kutatómunka időpontjától szá
mított 10, vagy még ennél is kevesebb éven belül jelent meg.^ Ezzel 
szemben az Egyesült Államok történetére vonatkozó kutatómunkában a fel
használt irodalom mindössze 34 %-a jelent meg a kutatómunka időpontja 

----------.
* "Az American Sociolcgical Re?iaw-ben idézett irodalom elemzése",

1®P«
X /

Eussler, Hermán H.: "Az amerikai kémikusok és fizikusok által fel
használt iorrásiroüaloa jellegzetességei", Library Quarterly, XIX. 
A949/, 28,lap.

, t

Lt< U .o« 119.lap.
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C /előtti huss evett belüi^- ,..

A tudósok könyvtári igényeinek harmadik éa talán legfontosabb 
Jellegzetességét az a mód világítja meg, ahogyan a forrásmunkákat ku
tatják és felhasználják. Itt újabb jellemző különbségeket találunk a 
természettudós, a humán tudományok valamelyikével foglalkozó szakember 
és a társadalomtudós között. A természettudós a forráskutatás munkáját 
általában úgy kezdi, hogy előveszi a referáló lapok tárgymutatóit és 
más mutatókat, s Így a könyvtárban a kívánt könyveket rendszerint a 
szerző és a könyveim, a folyóiratokat pedig az illető folyóirat elmének 
megjelölésével kéri... A társadalomtudósok az irodalmat minden valószí
nűség szerint elsősorban kétféle módorn használják félj ezeket az eljá
rásokat a természettudós ritkábban alkalmazza. Az első módszer abban 
áll, hogy egy bizonyos helyen, vagy időben megjelent lapok, folyóira
tok és egyéb feljegyzések hosszú sorát vizsgálja át abban a reményben, 
hogy azokban a kutatás tárgyához tartozó anyagot talál. Ehhez a kuta
tómunkához a tudós a kívánt lapokat és folyóiratokat címük után keresi. 
A második eljárás során a vonatkozó tárgykörbe tartozó anyagot olvas 
egyrészt abban a reményben, hogy véletlenül sikerül talán valamilyen 
eddig ismeretlen, de a tárgyhoz tartozó adatot találnia, másrészt pe
dig, hogy az illető tárgy megrajzolásához szükséges hátteret megszerez
ze. Bizonyos fajtájú alkotómunka, illetve kutatás elindításához ugyan
is a tudósnak általános jellegű olvasásra van szüksége, hogy "beleélje" 
magát az illető tárgykör, illetve annak a környezetnek a szellemébe, 
amelyből tanulmányának tárgyát választotta. Az ilyen beleérzést "Ein- 
fühlung"-nak, illetve "natus alistic empathyn-nak nevezzük. Ilyenfajta 
felhasználás céljaira nagyon nehéz, vagy teljességgel lehetetlen köny
veket a szerző és a cim megjelölésével keresni, mert a tudós nem tud
hatja előre, melyik forrásmunkában fogja majd a kulcsot problémája meg
oldásához megtalálni. De egyébként is, a problémától függően ezek az 
értékes, de egymással szoros összefüggésben nem álló források nagyon 
szerteágazó tárgyszók alá tartozhatnak.

5/ MeAnaXiy; "Az Amerikai Egyesült Államok történetének Írására fel
használt forrásirodalom jellegzetességéi” /ki nem adott Ph.D. 
disszertáció, Craduate Library School, University of Chicago,
1951/, 97*la?.
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A forr ás Írod alom fölhasználásának, mindkét említett módját a meg
határozottság hiánya jellemzi, Ezért a társadalomtudósnak /a humán 
tudományok területén működő tudósnak/ meg kell adni a szabadságot, 
hogy - több-kevesebb előre megállapított céllal - sok terület könyve
it lapozhassa át; nem kívánhatjuk meg tehát tőle, hogy a keresett 
könyveket a szerző ás a cim feltüntetésével kérje. A kérdés túlzott 
leegyszerűsítését jelentené, ha azt állitanók: a természettudós soha
sem folyamodik a kutatásnak ehhez a módjához, illetve, hogy a társa
dalomtudós, /a humán tudományok művelője/ mindig Így jár el. Elfogad
hatjuk azonban azt a tételt, hogy a humán- és társadalomtudományok te
rületén folyó kutatás során gyakran folyamodnak ezekhez az eljárásmó
dokhoz, viszont a természettudományok területén folyó kutatás aránylag 
ritkán alkalmazza azokat.

Összegezve a mondottakat, a társadalomtudományok /humán tudomá
nyok/ terén folyó kutatómunkát a természettudományok kutatómunkájától 
a következő négy vonás különbözteti mag: Először: a társadalomtudós 
/a humán tudományok területén dolgozó szakember/ általában véve ugyan
olyan közvetett források révén jut el a tárgyához tartozó bibliográ
fiai anyaghoz, mint a természettudós, viszont valószínűleg kevésbé tá
maszkodik a munkatársaktól nyert és a referáló lapokból merített tájé
koztatásokra. Másodszor: a társadalomtudós /a humán tudomány művelője/ 
sokkal több irodalmat használ fel, mint a természettudós. Harmadszor: 
a társadalomtudós /a humán tudományok valamelyikét művelő tudós/ által 
felhasznált forrásmunkák mind tárgykör, xnlnd a megjelenés ideje, mind 
pedig alakjuk tekintetében sokkal szétágazóbbak, mint azok, amelyeket 
a természettudós használ fal. S negyedszer: azonfelül, hogy a /különféle 
közvetett források utján talált/ szükséges anyagot a szerző és a cim 
utján keresi meg, a társadalomtudósnak /a humán tudományok valamelyi
két művelő tudósnak/ újságok s folyóiratok hosszú sorozatait és előre 
meg nem határozható igen különféle könyvek nagy mennyiségét kell elol
vasnia, illetve átböngésznie, hogy további anyaghoz jusson. Sajnos,er
re a problémára vonatkozóan nem áll elegendő ismeret a könyvtáros-tu
dós rendelkezésére ahhoz, hogy biztos alapon állva szabhatná meg műkö
dése irányát. Azok a módszertani eltérések, amelyeket itt felsoroltunk, 
nagyrészt feltevésen'alapulnak, s ezért nem is tekinthetők végérvényes 
megállapításoknak.
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A tudományos kutatemunkénak azok a feltételezett jellegzetességei 
kihatással vannak a könyvtár dolgozóinak munkásságára ía. A közvetítő 
segédanyag /bibliográfiák sth*/ ul. sokkal több problémát jelent a tár
sadalomtudós /a humán tudományok művelője/ számára, mint a természet- 
tudós szempontjából. Mert általában véve a természettudósnak kevés ne
hézséggel kall megküzdenie, amikor problémáját tudományköre referáló 
lapjában és bibliográfiai segédeszközeiben végignyomozza, s amikor a 
tanulmánya körébe vágó korábbi publikációkat összegyűjti. A társadalom
tudós /a humán tudományok területén dolgozó szaktudós/ számára viszont 
általában csak éppen az elindulást jelenti ez a módszer ahhoz, hogy a 
tárgyához szükséges irodalmat megismerje. A szabványos bibliográfiákon 
ég tárgymutatókon felül ai, türe&emmal végig kell nyomoznia a felhasz
nált könyvekben és folyóiratcikkekben található hivatkozásokat, át kell 
néznie a könyvtárak és magángyűjtemények különleges bibliográfiáit és 
katalógusait, továbbá más, ritkábban felhasznált tájékoztató munkákat, 
s egyéb különféle uthoz-módhoz kell folyamodnia, hogy a lehető legtöbb 
forrásanyagot tudja a kutatás tárgyát képező problémához megtalálni. 
Abból a célból, hogy a könyvtár az ilyen jellegű kutatómunkát támogat
ni tudja, bibliográfiai munkákból és egyéb segédkönyvekből a körülmé
nyei tekintetbevételével a lehető legnagyobb gyűjteményt kell biztosí
tania... Kolostori könyvtárak katalógusai, nagymértékben specializált 
tárgyi és szerzői katalógusok, társaságok kiadványainak jegyzékei,könyv 
árverési jegyzékek, magánkönyvtárak katalógusai, távoli országok nemze
ti bibliográfiái: mind megannyi, esetleg értékes tájékoztatást nyújtó 
forrás a tudós számára. Ha komoly támogatást akar nyújtani a könyvtár 
a társadalomtudományok /a humán tudományok/ területén folyó kutatás 
számára, akkor a lehető legtöbb ilyenfajta munkát kell magában foglal
nia.

A társadalomtudós /a humán tudományok területén dolgozó tudós/ ku
tató munkásságához 3zükséger. irodalomnak mind nagy terjedelme, mind pe
dig nagymérvű változatossága kihatással van a kutatókönyvtárak személy
zetének munkásságára. A könyvtártudományok elméleti részével foglalkozó 
minden szakember jól ismeri azt a figyelmeztetést, melyet Fremont Rider 
hallatott, a amely úgy szól, hogy a kutatókönyvtárak könyvállománya 
exponenciális arányban növekedik, és hogy a hazai legnagyobb és legré
gibb egyetemi könyvtárak méreteikben minden tizenöt év, vagy még ennél
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rövidebb idő aialíli megkétszereződnek. * A könyvtártudomány szakemberei 
azokkal a technikai eljárásokkal is tisztában vannak, miképpen lehet 
könyveket és folyóiratokat mikrofilmre, alkrosztatra és mikrokártyákra 
másolni, s jól ismerik azokat a könyvtárközi együttműködésen alapuló 
szakosító /specializálódáéi/' terveket és körzeti raktárterveket,amelyek 
a kutatókönyvtárak gyarapodásával kapcsolatban felmerülő problémák: 
egyik megoldásaként felmerültek.••

6 1

A busán tudományok és a társadalomtudományok terén folyó kutató
munka jellegzetességei közül az a mód befolyásolja legjobban a könyvtár
személyzet tevékenységét, ahogyan ezeknek a területeknek szaktudósa ma
gukat a forrásmunkákat felhasználja. Ha ui. a tudós a bibliográfiákban 
és mutatókban, vagy az általa felhasznált egyéb könyvekben talált ada
tok utján, vagy a munkatársakkal folytatott megbeszélések révén olyan 
forrásmüvekre bukkant, amelyek számára értékesek lehetnek, akkor ezeket, 
mint mondtuk, a szerző és a cim megjelölésével tudja tovább keresni,vagy 
legalábbis olyan kiadványadattal rendelkezik, amely a nemzeti bibliográ
fiák, szakmai bibliográfiák s nagy könyvtárak katalógusai révén már kö
zelebbről is meghatározható. Az olyan kiadvány megszerzése, amelynek 
elkerült a teljes meghatározása, nem jár különösebb nehézségekkel.Azok 
a módszerek ul. amelyre a legtöbb könyvtár működése támaszkodik, ezt a 
célt szolgálják, akár magában az illető könyvtárban van a keresett ki
advány, akár más könyvtárból, vagy valamely körzeti raktérkönyvtárból 
/storage library/ kell is kikölcsönözni. A társadalomtudós /a humán tu
dományok területén dolgozó tudós/ mindaddig, amig ezen az utón tud 
forrásanyaghoz jutni, a könyvtárát hasonló módon veszi igénybe, mint 
a természettudós. Igényei nem sokban különböznek a természettudós igé- 
nyeitőij a különbség a könyvek és folyóiratok tárgykörében, illetve a 
szükséges anyag mennyiségében és szétágasottságában mutatkozik. Ha a 
könyvtárat valamennyi olvasó ilyen módon venné igénybe, akkor a könyv
tár működése lényegesen egyszerűbb volna. A társadalomtudós /a humán 
tudományokat művelő tudós/ azonban csak ritkán szorítkozik arra, hogy 
anyagát a szerző és a könyveim megjelölésével kérje* Sokszor elhagyja
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Rider, Fremont: "A tudós és a. kutatókönyvtár jövője", /föaw York,
Hadham Press, 1944./ J-19.1ap.



az irodalomkutatás jól kitaposott ösvényét, s abban a reményben,hogy 
további olyan tájékoztatást talál, amely esetleg problémájának megöl- 
dósához vezet, sötét mellékutak kikutatására vállalkozik, vagy az ál- 
talános háttér megszerzése végett azélsaebbkörü olvasásba fog, Ilyen
kor aztán olyan kérésekkel fordul a könyvtárhoz, amilyenek a termé
szettudós részéről ritkán hangzanak el. Ha elismerjük, hogy a könyv
tár ilyenfajta felhasználás-módJa szükséges bizonyos kutatómunkák el
végzéséhez, akkor as is szükséges, hogy a társadalomtudós /a humán 
tudományok területén dolgozó szakember/ mindahhoz az irodalomhoz 
könnyen hozzáférhessen, ami az 5 szempontjából esetleg jelentőséggel 
bírhat, Nem támaazkodhatik tehát csak e bibliográfiákra, mutatókre, 
kartonkatalógusokra e más közvetett tájékoztatási forrásokra, hogy 
ezek segítségével bukkanjon mindarra a közzétett és kéziratos anyag
ra, amely kutatómunkájával kapcsolatban állhat, hanem módjában kell 
állnia annak iá,’ hogy az “anyag hagy részét közvetlenül is megvizsgál-—. /. C ■ \ * -» ' - - - - — Q  ;  — C — . r- •. - - -1 t  ”  -

hassa s Így személyes tapasztalat révén tüdja annak esetleges értékét 
lemérni, A tudósnak tehát szábaü hozzáférhetőséget kell biztosítani 
a mag nem határozott kiadványfájtákhoz. Ahol üli/"az anyag már megha
tározható, ott c szükséges könyvet könnyen elő 'lehet teremteni vagy 
az illető könyvtár gyűjtemény-anyagából, vagy ha az illető könyvtár
ban nem állna rendelkezésre, valamely más könyvtárból, illetve nagy- 
raktár ozóközpontból /storage-library/, ~

Egyik legkézenfekvőbb eljárási mód, mellyel a könyvtár biztosít
ja, hogy a társadalomtudós /a humán tudományok terén dolgozó t4udós/ 
a könyvekhez közvetlenül hozzáférhessen, abban áll, hogy a könyveket 
tárgykörök szerint osztályozva helyezik el a polcokon. Tov.ábbí segít- 
ség, hogy a kutatótudősokat nem tartják vissza az olvasóteremben, é3
* ~ "i.H •
nem kényszerítik arra, hogy a szükséges könyveket a szerző megjelölé
sével kérjék s egyszerre csak néhány könyvet használhassanak,, hanem 
lehetővé teszek, hogy a_ könyveiket az állványokon nézhessék végig. En
nek a megoldásmódnak egyik következménye az is, hogy a könyvtár a . 
társadalomtudós /a humán tudományok területén működő tudós/ kutató
munkájában esetleg felhasználható könyveket,,.folyóiratokat a egyéb.
anyagot nem küldi központi, raktárépületbe, különöaeq, ha ez a raktár-% -j* ■' * ■ j * - c/."jOjJ r* . ** *  ̂ *... . . v..u  ̂ n . *.
épülőt távólesik a könyvtártól, 3 igy nem könnyen közelíthető meg,vagy
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ha a könyveknek a raktár központban való tárolása a poleokon nagysága 
vagy egyéb meohanikns szempont szerint történik. Abban az esetben ui., 
ha a kutatás szempontjából számbajöhető anyag agy része a táv©lesó rak
tárközpontba kerül, akkor a társadalomtudós számára elveszettnek tekint
hető, kivéve, ha szerző és óim megjelölésével tudja a munkákat kérni# 
Ugyanezeket a szempontokat lehet hangoztatni az olyan könyvtárak sza
kosított könyvtárközi együttműködésben való részvételével szemben is, 
ahol van olyan könyvanyag, amely értékkel bírhat a társadalomtudományok, 
vagy a humán tudományok terén folyó kutatómunka szempontjából. Ugyan
így minden olyan könyvtárpolitika, amely azzal a veszedelemmel jár,hogy 
a tudóst az ő szempontjából szükségesnek látszó könyvektől elválasztja, 
revideálásra szorul, a tudós azon igényének azem előtt tartásával,hogy 
forrásmuniáihoz közvetlenül hozzáférhessen.

Az előzőek során nyilvánvalóvá vált, hogy minden tudományszak te
rületén szükség van a kutatőtudósok könyvtári igényeinek további vizs
gálatára, Ezt a problémát a könyvtártudósok és a dokumentalisták újab
ban két oldalról próbálják megközelíteni. Az első esetben közvetlenül 
fognak hozzá a kérdés megoldásához: ilyenkor a hangsúly magára a tu
dósra, a forráslrcdaloa keresése során megnyilvánuló igényeire és 
ezen a téren kialakult szokásaira esik, A másik eljárásnál a természet
tudós és más kutatótudósok által felhasznált forrásÍroda Imát veszik 
elemzés alá, ahogy arra a közzétett munkákban található hivatkozásaik, 
utalásaik révén következtetni lehet. Ez az utóbbi eljárás nélkülözi az 
első módszer közvetlenségét, s azon a kérdéses értékű feltételezésen 
alapszik, hogy a hivatkozott munkák olyan források, amelyeket a kutató 
tárgya szempontjából legértékaaebbnek tartott. Ezeket a hátrányokat vir 
szont kiegyenlíti azzal, hogy nagyobb objektivitást biztosit, mintha a 
kutatótudóst közvetlenül kérdezzük ki munkamódszerei felől. Leghelye
sebben talán akkor járunk el, ha a két eljárásmódot együtt alkalmazzuk. 
Mindegyik alkalmas ui. arra, hogy az általános tárgyra vonatkozóan 
olyan tájékoztatást nyújtson, amelyet a másik eljárással nem sikerül 
megszereznünk.

A közvetlen módszert, amelynek eszközei közé kérdőívek, naplók, 
illetve intervjuk tartoznak, Angliában Urquhart és Bernal, az Amerikai
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Egyesült Állagokban pedig Scates és Yeomai:, TÖrnud és Herner alkalmaz
ta.1'' Ugyanazt az eljárást alkalmazta Ralph Shaw is a tudósok forrás** 
irodalom felkutatási módszereiről szóló, a National Soisnoe Foundation 
támogatásával készült tanulmányában /Erdőtarmékek laboratóriuma, Madi- 
son, Wisconsin/. Ezek a tanulmányok mind a természettudósok és techno
lógusok forrásirodslom-kutató módszereivel s felhasználásának módjával 
foglalkoznak. Ezekhez hasonló elemzésekre - tudtommal - nem került még 
a társadalomtudomány és humán tudományok területén sor. Megjelent ugyan 
már néhány olyan cikk is, amely ezeknek a tudósoknak a könyvtárral szem
ben támasztott igényeivel foglalkozik, ezek azonban nem pótolhatják a 
problémának olyan módszerekkel való rendszeres feltárását, amelyek a. 
természettudósok igényeinek megismeréséhez már alkalmazásra kerültek.A 
kérdőív, a napló vagy intervja felhasználása révén a tudós kutatómunká
jának olyan vonásaira irányíthatjuk a figyelmet, amelyek a vizsgálatot 
végző személy megítélése szerint jellemzőek, A nyert válaszok felhasz
nálhatóságát azzal lehet növelni, hogy minden személynek ugyanazt a 
kérdést tesszük fel* A.kérdőívek feldolgozása révén kielégítő pontosság
gal lehet megállapítani, hogy bizonyosfajta /vagy bizonyos területek fo
lyó/ kutatómunkához alkalmáénak vélt forrásirodalom milyen százalékát 
sikerült bibliográfiák, referáló lapok mutatói, vagy könyvtárak karton- 
katalógusa utján - kartársak javaslata és más munkákban talált hivatko
zások, - ugyanazon és más tárgykörbe tartozó könyvek találomra való át
forgatása, - vagy más források révén megtalálni.

A másik módszer a müvek elemzése. Itt azt a módszert követték,hogy 
megszámlálták a hivatkozásokat. Ennek során elemeztek a közzétett kuta
tómunkában megemlített valamennyi könyvet, amely egy bizonyos időn be
lül jelent mag s amely kiválasztott tárgykörökre oszlott, abból a szem
pontból, hogy milyen különböző jellegzetességeket mutat*. Pl. mennyi a 
különféle könyvek és tárgykörök száma, amiből idézeteket vettek, milyen 
az Idézett irodalom megjelenésének ideje, nyelve és alakja. Az ilyen? 
fajta vizsgálódások mintáiul Fussler és MoAnally doktori értekezései 
szolgáltak; ezek ez .Amerikai Egyesült Államok vegyészei és fizikusai, 
illetve az Amerikai Egyesült Államok történetének területén működő tör
ténészek által idézett irodalmat ölelték fel. Azok az egyetemi hallga
tók, akik vállalkoznak olyan területek forráairodalmának tanulmányozd-
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sara, amelyeket ilyen szempontból még nem dolgoztak fel, vagy ha igen, 
ezt a munkát nem megfelelőképpen végezték el, helyesen járnak el, ha a 
Fussler és McAnally által alkalmazott eljárásmódokat veszik át*

v * » * o «

Bár a kérdőív-, napló-., intarvju-módszer a kérdés közvetlen meg* 
közelítését teszi lehetné, s a vizsgálódás tárgyául szolgáló kutató- 
tudósokra vonatkozóan egész sor értesülés megszerzéséhez nyit utat, 
mégsem lehet soha teljesen mentes a megkérdezett személy szubjektív 
véleményétől, illetve azoktól a hibalehetősegektől, amelyek a szubjek
tív vizsgálódásokkal együttjárnak® Ennek kockázatát a lehető legnagyobb 
mértékben úgy küszöbölhetjük ki, ha biztosítjuk, hogy a megkérdezett 
személyek valamennyien csak egyféleképpen érthetik a feltett kérdése
ket s ezért a rájuk adott válaszok is összehasonlíthatók lesznek* A 
hivatkozások Ssszeszámlálása viszont nem ad választ arra a kérdésre,mi
képpen jut a kutatótudós a tárgyával kapcsolatos adatokra* Széniéiül 
még az oíyan területeken is, ahol ez az eljárás feleletet keres erre a 
kérdésre is, <,zt azzal a kéteaértékö feltételezéssel teszi, hegy a ku
tat ót uő ős közzétett munkájában mindazokra a munkákra hivatkozik,amelyek 
kutatása tárgyával kapcsolatban állnak én hogy'egy olyanra sem történik 
utalás, amelyik ne állna kapcsolatban az adott kérdéssel. Senki ne fog
jon hozzá a hivatkozásokat számláló módszernek alkalmazásához addig,

n ,
amig az- ellene felhozott érveket Brodoríok tanulmányában el nem olvasta. 
Módszertani tanulmányok segítségével bőséges lehetőségünk nyílik ezen 
a területen további vizsgálódások folytatására.

A kérdőívet-, naplót-, intervjut alkalmazó módszer s a hivatkozá
sokat számláló módszer legsúlyosabb hátrányé abban rejlik, hogy mind
kettő a forr ágírodslom keresésének és felhasználásának szokásos módját 
állapítja meg, mintegy föltételezve, hogy az e téren kialakult gyakor
lat jó, az a gyakorlat a jövőben is ilyen marad és hogy ilymódon .a 
könyvtári személyzet eredményes működésének alapjául szolgálhat. Ezek 
az eljárások, au eredményeikből levont következtetésekkel s az ezekre 
a következtetésekre alapított tevékenységekkel ciraulus vitiosus-t al-

•'* Brodériók, Estelié; "Fiziológiai folyóiratok kiválogatása". = Hédi- 
ual Library .nasooiation Bulletin, XiQf.II. /1?42/, 479-483*lap.
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kotnak. Ebből csak agy tudunk szabadulni, ha un. "eljárás-vizsgálat- 
bői kiinduló" kutatómódszer technikájához folyamodunk* Ennek az eljá
rásmódnak alkalmazásakor "a tevékenységet... az általa kitűzött célok 
ás az elért eredmények szempontjából vizsgáljuk, s kutató eljárásunk 
részletes kialakítását addigra halasztjuk, amig a kitűzött célokat és 
az- elért eredményeket tökéletesen meg nem értettük. Ha ezekkel már 
tisztában vagyunk, akkor a már meglevő módszereket abból a szempontból 
tudjuk elbírálni, milyen értékkel bírnak a kitűzött célok elérése, te
kintetében, s mennyiben tudják a kívánt eredményeket biztosítani. A 
meglevő módszerek helyett gyakran kínálkoznak más, uj módszerek, - de 
ezeket is megint csak a célok és a kívánt eredmények szemszögéből sza
bad elbírálnunk.Ha ezzel az "eljárás-vizsgálatból kiinduló" mód
szerrel vizsgáljuk a forrásirodalom felkutatási módjának kérdését, 
akkor olyan kutató-eljárásokat alakíthatunk ki, amelyek alaposabbak, 
nagyobb eredménnyel járnak és kevesebb időbe kerülnek, mint a most 
használaton módszerek. Az előbbiek során felvetettük a kérdést, vajon 
szükség van-e arra, hogy találomra kutassanak a szükséges forrásanyag 
után, - mórt az általános felfogás szerint ezt az eljárást széles kör
ben alkalmazzák a humán tudományok és a társadalomtudományok területén. 
Erre a kérdésre - legalábbis részben - választ kaphatunk a humán tudo
mányok és a társadalomtudomány különféle ágaiban található bibliográ
fiai forrásmüvek alaposan átgondolt és gondosan végrehajtott kiértéke
lése utján, amint erre jó példát nyújt Swank doktori disszertációja.^ 
Az ilyenfajta kérdésekkel foglalkozó egyetemi hallgatók figyelmét Kent, 
Berry, Luehrs és Perry tájékoztatást nyújtó rendszerek kiértékelésére 
vonatkozó kiiünő cikkeire is felhívjuk. “C//
ti — —  -----
‘ Ridenrur, Louis N.: "Bibliográfia a természettudományok korában," 
/ürbana, Univ. of Illinois Press, 1951/- %

9 /' Swank, Raynard: "Az angol irodalom területén folyó kutatómunka 
könyvtári anyagának megszervezés^’. = Library Quarterly, XV./1945/, 
49-74.lap.

Xo/ ,‘ Allén Kent, M. M. Berry, F. U. Luehrs és J. W, Perry: "Az irodalom-
kutatás gépesítése. VIII. üperational eriteria fór designing infor- 
aational retrieval system." = American Documentation, VI./1955/, 
93-101»lap»
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Köztudomású dolog, hogy különleges problémák megoldását gyakran 
nem is sejtett oldalról kapjuk mag, esetleg olyan diszciplína r észé
ről, amely a szóbanforgő tárgykörrel csak távoli kapcsolatban áll.Ha 
a forrásirodaiam felkutatásának problémájával kapcsolatban gyümölcsöző 
gondolatokra kívánunk jutni, akkor nem azabad figyelmen kívül hagynunk 
a pszichológia területét, különösen azokat a tanulmányokat, amelyek a 
kutatás pszichológiai tényezőivel foglalkoznak, s azokat a munkákat, 
amelyeknek tárgya az emberi agy szervezete és mechanizmusa* Az utóbbi 
tárggyal kapcsolatban újabban igen sok uj megállapítás történt az 
elektromos agyvelőgráf használata r é v é n . É r d e m e s  ezzel kapcsolat
ban az elektromos számológép szerkezetének elvét is megismerni, nem
csak azért, hogy felmérjük értékét a tájékaaódás-nyujtás szempontjá
ból, hanem azért is, hogy általában megérthessük, milyen uton-módo& 
tárolhatók az adatok, és miképpen lehet ezeket uj alakban kombinálni*

« The Library Quarterly, 1956. l.sz* 4l-5l»l*P.

■“ ' Willian (írey Walter: wAs élő agyvelS,*/Hew York, W. W#í Norton,- 
2-955/1 John S. Pfeiffsrs *Az imberi agy" /New Yorkl> Harper & 
Bros,, 1955/.


