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SZEMLE

A tudományos kutatás minősége. Szerk. Braun Tibor, 
Bujdosó Ernő. Magyar Tudományos Akadémai Könyvtára. 
Bp. 1984. 207 p. (Informatika és tudományelemzés. 4.)

Virágot a tudomány metriának !

A tudománymetriai értékelés nem kisebb lehetőséget nyújt, 
mint hogy anélkül alkossunk képet valamely kutató, kuta
tócsoport vagy intézmény, de akár egy ország tudományos 
tevékenységének színvonaláról, hogy maguknak a kutatott 
témáknak szakértői lennénk. Szakértelemre azért persze 
szükség van, éppen erről szól a fenti könyv.

A tudománymetria nyersanyaga a tudományos szakirodalom, mint olyan. Metodo
lógiai alapkoncepciója, hogy a szakirodalmi hivatkozások során az idéző és az idézett mű 
érdemi, tartalmi kapcsolatba kerül egymással. Ha tehát egy művet sokan idéznek, akkor 
annak nagy tudományos hatása van, így a benne foglaltak tudományos jelentősége is nagy.

Természetesen egyetlen szabály, pár szavas megfogalmazásban nem adhat kellő 
eligazítást a tudomány bonyolult rendszerét közvetve, statisztikai érvényességgel vizsgáló 
és értékelő tudományágunkról. Emellett azt is figyelembe kell vennünk, hogy a tudo
mánymetria mindössze 10—20 éves múltra tekinthet vissza, s bár módszerei egyre fino
modnak, alkalmazási területei egyre szélesednek, távolról sem tekinthető kiforrott, le
tisztult receptúrának. Mindazonáltal nagy az érdeklődés iránta az egész világon, s nem 
minden büszkeség nélkül említhetjük meg, hogy a tudománymetriában — az alkalmazá
sokat is beleértve -  Magyarország az élmezőnyhöz tartozik, jóllehet, ez utóbbi vonatko
zásban még igencsak a kezdeteknél tart a dolog.

Valami mindenesetre elindult, s ha vannak is nehézségek -  ezekre maga a könyv 
mutat be számos közvetlen és közvetett példát — az eredmények ígéretesek.

A kötet, amelyet most kezünkbe vehetünk, magyar és külföldi szerzők tanulmány- 
gyűjteménye. A hat külföldi tanulmány mindegyike valamilyen korábban megjelent pub
likáció. Közülük négy 1983-ban jelent meg, tehát még egy év sem kellett ahhoz, hogy az 
olvasó magyarul olvashassa őket, ami magyar viszonyainkat ismerve szinte lélegzetelállító 
bravúr. A válogatás során szemlátomást a sokoldalúságra törekedtek a szerkesztők, s ter
mészetesen a nagy nevek felvonultatására. A sokoldalúság egyrészt műfaji -  elméleti 
igényű eszmefuttatások, szemlék és esettanulmányok egyaránt megtalálhatók -  másrészt 
tematikai -  egyének, kutatócsoportok, kutatási programok (prqjectek), intézmények, 
sőt gyárak képezik a vizsgálatok alanyait.
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Az ilyen válogatás nyilvánvaló előnyei mellett hátrányokat is rejt; nevezetesen, hogy 
mivel a tanulmányok nem összehangoltan készültek, ismétlődésekre is, fehér foltokra is 
találunk példákat, s az is nyilvánvaló, hogy a bemutatott vizsgálatok korántsem tekint
hetők az egyetlen üdvözítő receptnek, még az éppen bemutatott esetekkel kapcsolatban 
sem.

A Cole szerzőpárost nem kell bemutatni a tudománymetria iránt érdeklődőknek. 
Híres-hirhedt cikkükben, amelyre a könyvben szereplő szemléjük is épít, nem kevesebbet 
állítottak, mint hogy a kutatók 80%-a felesleges a tudomány előrehaladása szempontjából. 
E megállapításuk máig is éles viták tárgyát képezi a tudomány berkeiben. Egyik itteni 
felvetésük, miszerint az idézetek súlya nem azonos, bizonyára alkalmazást és kiteljesedést 
nyer majd a jövő tudománymetriai vizsgálataiban.

Martin és Irvine tanulmánya az elméletet is, a gyakorlatot is szolgálja. Megkülönböz
tetik a közlemények minőségét, fontosságát és hatását, s rámutatnak, hogy az idézettség 
csak a hatást mutatja többé-kevésbé megbízhatóan, a minőséget -  ami alatt a végzett 
munka színvonalát értik — valamint a fontosságot, ami a tényleges tudományos jelentő
séget takarja, esetenként csak gyengén tükrözi vissza. Esettanulmányukban négy csillagá
szati kutatóintézet tudománymetriai és szakértői értékelését vetették össze.

Az értékelő tudománymetria egyik kiválósága, J  D. Frame kutatási programok ki
értékelésére vállalkozott. Érzésünk szerint ezúttal halványabb az eredmény, mégpedig 
azért, mert csak a közlemények száma alapján értékelt. Az elmélet szempontjából is érde
kes munkájának az a része, amelyben hat nagy szakterület kutatóinak publikációs termé
kenységéről szolgáltat adatokat.

Fauser és munkatársai egy tanszékvezetői pályázat négy jelöltjének sokoldalú tudo
mánymetriai összevetéséről tudósítanak. Kissé levon a munka érdekességéből az a körül
mény, hogy az egyik jelölt -  vélhetőleg a későbbi győztes -  nagyon kiemelkedik a 
mezőnyből.

Koenig vállalkozása úttörő jellegű, amennyiben gyógyszergyárak gazdasági, gyógy
szerkibocsátási és publikálási jellemzőit veti össze. A mi szempontunkból érdekes korrelá
ciók egy része ígéretesen magas.

Garfieldtól, aki a Science Citation Index létrehozója s a tudománymetria egyik 
atyamestere, itt egy átfogó szemlét találunk, amelyben mellesleg azt is megemlíti, hogy az 
általa vezetett Institute for Scientific Information 500 és 1000 dollár közti összegért vállal
kozik személyek és csoportok tudománymetriai káderezésére, s felhívja a figyelmet a be
fektetés gazdaságosságára. Vélhetőleg virágzik az üzlet.

E ponton kapcsolhatjuk össze a külföldi és magyar kutatásokat, mégpedig úgy, 
hogy kiderüljön: „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók.” Schubert András és Zsindely 
Sándor egy magyar kutatócsoport értékelése során a Garfield által leírthoz némileg ha
sonló módszert használtak, amely sokkal érdekesebbnek tűnt számunkra, mint amit magá
ról a vizsgált csoportról megtudhattunk. A módszer lényege, hogy a kutatócsoport publi
kációiban hivatkozott szakirodalomra ugyancsak hivatkozó más publikációk képezik az 
összehasonlító etalont, így épp a legnehezebb feladatot, a saját szakmabeliekkel való 
összehasonlítást valósíthatjuk meg automatikus, megbízható, ám Kolumbusz tojásához 
hasonlóan egyszerű és szellemes módon. A módszer variálható, pontosítható, azaz egyelő
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re alig felbecsülhetően finom jelzőműszeiré alakítható, sőt minden feltétel megvan ahhoz 
is, hogy a hagyományos módszereket sokban felülmúló információvisszakereső eszköz
ként alkalmazzák. Sajnálatos módon eddig sem ötszáz, sem ezerdolláros ajánlatoknak 
nem vettük h íré t.. .

Schubert András és Náray-Szabó Gábor a szerzője a Chinoin gyár dolgozóinak pub
likációs tevékenységét kül- és belföldi kutatóhelyekkel összehasonlító tanulmánynak. 
Adataik alapján a gyár a magyar mezőnyben igen jó, a külföldiben elfogadható teljesít
ményt nyújt, bár úgy érezzük, hogy az alkalmazott folyóirat-szelektálás némileg a gyár
nak kedvez, a kontroll kutatóhelyekkel szemben.

Három akadémiai kutatóintézet beszámolója következik a sorban, az Állatorvos
tudományi Kutató Intézet, a Központi Kémiai Kutató Intézet és a Szegedi Biológiai 
Központ. Ezekben az intézetekben a tudománymetriai teljesítmény már pénzt is ér, a 
kutatók jutalmazásánál, sőt a KKKI-ben a kutatócsoportok finanszírozásánál is figyelem
be veszik. E három közlemény (szerzőik: Lomniczi Béla, Mészáros János, Winkler Péter és 
Marton János) együttesen érdemes az áttanulmányozásra, így bepillantást nyerhetünk a 
helyi körülmények és szempontok, valamint az objektivitás és az érdemiség érvényesíté
séért folytatott, nemritkán komoly gondokkal szembenéző küzdelembe, amit az értéke
lést végzőknek vállani kell, hogy eljárásukat elfogadhatóvá tegyék az intézmény kutatói 
gárdája számára. Az örvendetes tanulság az, hogy ha a leleményesség és a körültekintő 
elmélyültség megfelelő, akkor a legkülönfélébb körülményekhez is alkalmazható a tudo- 
mánymetria, s a legkülönbözőbb utak is eljutnak Rómába.

Végére hagytuk ismertetésünknek a könyv első közleményét, Beck Mihálynak és 
Gáspár Vilmosnak a KLTE TTK-ról készített tudománymetriai felmérését. A munka igen 
sokoldalú és éles képet ad a vizsgált kutatóhelyről, itt azonban mégsem a módszerekre 
térnénk ki, hanem a tudománymetriának a cikkből tükröződő, ma Magyarországon leg
súlyosabb problémájára. Nevezetesen arra, hogy az érintett kutatóknak itt csak mintegy 
egyharmada vett részt önként a felmérésben, aminek nyilván az az oka, hogy a bemuta
to tt adatok alapján meglehetősen gyenge színvonalúnak mutatkozik a KLTE TTK publi
kációs tevékenysége általában. Ez a körülmény, a felmérendő munka gyenge színvonala 
manapság a tudománymetria neuralgikus pontja, térhódításának legfőbb akadálya. A mé
réshez ugyanis nemcsak mérleg kell, hanem az is, hogy lehúzza a mérleg karját az, amit a 
serpenyőbe tesznek. Igaz, hogy a negatív eredmény -  a szegénység megállapítása -  is 
eredmény, dehát ezért nem érdemes precíziós műszert csinálni. Sajnálatosan sokszor 
fedezhetjük fel az eredménytelenséget a szemérmetes elzárkózás, vagy a mérleg hitelessége 
fölötti viták mögött. Ráadásul e kör könnyen tud rövidre zárulni: a javításhoz a megisme
rés kell, de e megismeréstől éppen azok húzódoznak legjobban, akiknek a legnagyobb 
szükségük lenne a javulásra.

Az ismertetett könyv jól szolgálja szűkebb célkitűzését, a tudománymetriai értéke
lés bemutatását, így jól szolgálhatja magasabb küldetését, a magyar tudomány javítását is. 
Ehhez azonban kevés egy könyv, s kevés a tudománymetria. Szükség van a megmérette
tésre, a verseny vállalására, a tényekkel való szembenézés bátorságára is.

A könyv függelékében a tudománymetria egyik klasszikusa, M. J. Moravcsik két 
tanmeséjét találjuk. Nem közvetlenül a tudománymetriáról szólnak ugyan, de tagadhatat-
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lanul szellemesek, s csak így elmondva banálisán hangzó mondanivalójuk is megszívlelen
dő: a tudomány kertjének virágzásához nem a nagy felhajtás, nem is a divatok majmolása 
kell, hanem komoly tudósok elmélyült munkája.

Ezt hivatott segítem a tudománymetria, akkor is, ha koszorúi időnként nem ba
bérból, hanem tövisből vannak.

MARTON János

DEUTSCHE STAATSBIBLIOTHEK

B I B L I O G R A P H I S C H E
M I T T E I L U N G E N

Verzeichnis von Dissertationen und Abschlussarbeiten zum 
Bibliotheks- und Buchwesen. . . [hrsg. von der Dt. Staats
bibliothek u. dem Institut für Bibliothekswissenschaft u. 
wiss. Information der Humboldt-Universität zu Berlin in 
Zusammenarbeit mit. . . ]. Bearb. von Gertraud Stein, 
Friedrich Nestler und Friedrich Michael Schimmel. Berlin, 
1984. XVI, 398 p. (Bibliographische Mitteilungen)

2a
Verzeichnis 

von D issertationen 
und A bsdilußarbeilen 

zuin Bibliolheks- 
und Buchwesen

1960-1980

Könyv- és könyvtárügyi disszertációk és szakdolgozatok 
jegyzéke 1960—1980

A retrospektív könyvtártudományi disszertáció-bibliográfia 
a Humboldt Egyetem Könyvtártudományi és Tájékoztatási 
Intézete, a berlini Tájékoztatási és Könyvtárügyi Szak

főiskola, valamint a lipcsei Erich Weinert Könyvtárosképző Főiskola birtokában lévő szak- 
dolgozatokat és doktori disszertációkat tartalmazza, összességében mintegy 3000 tételt. 
A tárgyidő az 1960-1980-as éveket fogja át, kiegészítve néhány 1959-ből származó mun
kával. A tételeket a kissé átalakított szovjet könyvtári és bibliográfiai osztályozás (BBK) 
szerint rendezték. A címfelvétel adatai: szerző, cím, megjelenési hely, a képzőintézmény 
rövidített neve, a megjelenési idő és a terjedelem adatai. Doktori disszertációk esetében 
ezt a tényt külön is feltüntetik a leírásban. A bibliográfia használatát szerzői betűrendes, 
tárgyi és földrajzi mutató segíti, melyben a művek tételszámára történik az utalás. (Sz. Zs.)
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