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Kézikönyv a jó doktori disszertáció elkészítéséhez

Bár a könyv a "Books in library and information 
sciencé’ című neves sorozat 43. köteteként jelent meg, az 
előszó szerint a könyvet egyrészt az egyetemi oktatóknak, 
másrészt az egyetemi hallgatóknak szánják, akik utolsó 
évesként szakdolgozatot, diplomamunkát (thesis) írnak a 
Master’s degree (M.A.), vagy pedig doktori disszertációt 

(dissertation) készítenek a doktori fokozat (Ph.D.) elérésére.
A szerzők,1* akik közel 500 cikket és könyvet soroltak fel a bibliográfiában, nem

csak ezt az irodalmat dolgozták fel, hanem több mint 100 olyan egyetemi oktatót is meg- 
inteijúvoltak, akik legalább 5 disszertációnál konzulensként közreműködtek. Vélemé
nyük szerint ugyanis az irodalomban talált adatokat szükségesnek látták az életből vett, 
valóságos adatokkal is kiegészíteni.

A kötet nem kutatás-módszertani kalauz akar lenni és nem is fogalmazási útmutató. 
Mindezeket a tudnivalókat igyekszik ötvözni sok hasznos, egyéb ismerettel.

A szerzők fontosnak tartják, hogy a dolgozat készítője ütemtervet állítson össze 
(és erre sémát is bemutatnak), majd rátérnek a konzulens kiválasztásának fontosságára 
és a konzulens feladataira.

Ezután hosszú fejezeteket szentelnek a téma kiválasztásával kapcsolatos kérdések
nek, majd a könyvtárak és adatbankok használatára vonatkozóan adnak útbaigazítást. 
Részletesen kifejtik, mit kell tartalmaznia a disszertáció vázlatának, tanácsokat adnak, 
hogyan állítsák össze (bevezető, a probléma megállapítása, eleme, a hipotézis felállítása, 
meghatározások, áttekintés a kutatásokról, az irodalomról, a tárgyalás módszerei stb.). 
Mindehhez megadják a tartalomjegyzék mintáját is.

Ezek után 42 pontban sorolják fel mindazokat az ismérveket, amelyeknek a disszer
tációnak meg kell felelnie, vagyis mindezekre figyelnie kell nemcsak a disszertáció készítő
jének, hanem bírálójának is. Majd azt a 10 pontból álló listát közlik, amellyel a bizottság 
egyezteti a vázlatot, hogy hiánytalanul megfelel-e a disszertáció a különböző kívánalmak
nak (például a hallgató képes-e egyáltalán a tanulmány megírására stb.).

Ezután következhet a disszertáció anyagának összegyűjtése, kijegyzetelése. Felhív
ják a figyelmet az időbeosztásra, ajánlják, hogy a kutatásról folyamatábra készüljön. 
Bemutatják, milyen a helyes cédulázási módszer, mi hova kerüljön a jegyzetelés során.

*A pennsylvaniai Pittsburgh-i Egyetem (University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA) professzorai.
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Megemlítik, hogy bizonyos témákban a számítógép segítségét is igénybe vehetik az 
irodalomkutatásnál.

Az utolsó három fejezet a megírás formai és stilisztikai kérdéseivel foglalkozik, be
mutatja a fejezetek, a cím, a címlap, a tartalomjegyzék, az ábrák és illusztrációk, függelé
kek célszerű beosztását és elkészítését.

A szerzők helyesnek tartják, ha az első fogalmazványt még több szempontból ellen
őrzi, s csak azután önti végleges formába a jelölt. A megvédés szóbeli vizsgán történik.

A szerzők tanácsa, hogy a disszertációban foglalt kutatások és ismeretek további 
hasznosításáról is gondoskodni kell. A disszertációt át kell dolgozni és publikálni lehet 
folyóiratcikk formájában vagy önálló műben. Ehhez azonban tudni kell, hogy ezek a 
publikációk más stílust és tárgyalásmódot kívánnak meg, melyhez szintén útmutatást 
adnak. A kötetet bibliográfia, név- és tárgymutató egészíti ki.

LÉCESNÉ MESTERHÁZI-NAGY Márta

Könyvtári Figyelő 31(1985)4
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