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BESZÁMOLÓ EGY SZAKIRODALMI ELLÁTOTTSÁGVIZSGÁLATRÓL
Pedagógiai folyóiratok

BUDAI TAMÁS

Az Országos Pedagógiai Információs Rendszer (a továbbiakban: OPIR) koncepcio
nális és fejlesztési terveinek kidolgozása során, természetesen, számos axiomatikus kiin
dulópontot vettünk fel. Egy részük valóságos axióma, bizonyításra nem szorul, hiszen a 
pedagógiai információellátás jelenlegi gyakorlatában nap mint nap igazolást nyer. Másik 
részüket azért tekintettük axiómának, mert egyrészt verifikálásuk csak rendkívül költsé
ges módon lenne megoldható, másrészt a rájuk épülő következtetések jellege folytán nem 
lényeges az a torzulás, ami az esetleg hibás kiindulópont folytán adódhat.

Az OPIR külföldi szakfolyóiratokra korlátozott szakirodalmi ellátottságvizsgálatát 
nem az motiválta, hogy kételyeink támadtak volna afelől, hogy helyes volt-e az a megál
lapításunk, mely szerint a külföldi szakfolyóiratok tematikai és nyelvi megoszlása, állo
mánystruktúrája az egyes intézményekben alapvetően a jelenlegi igényeket tükrözi. E 
megállapításunk helyességét ma sem vonjuk kétségbe. Tisztában voltunk és vagyunk 
viszont azzal, hogy a jelenségek (melyeket az OPIR helyes irányban és helyes módon való 
fejlesztése érdekében vizsgálnunk és döntéseinknél értékelnünk kell) komplex jellegűek 
és számos tényező következményeiként alakultak ki, lettek olyanokká, amilyenek.

Amikor az OPIR szakirodalmi ellátottságának vizsgálatát elhatároztuk, mindenek
előtt az alábbi megfontolások játszottak ebben szerepet:

-  A külföldi szakfolyóiratok képezik az OPIR szakirodalmi gyűjteményeinek egyik 
fontos és sok különböző hatás révén legdinamikusabban változó részét.

— A külföldi szakfolyóiratokkal való ellátottság vizsgálatának eredményeiből lehet 
a legkisebb kockázattal következtetéseket levonni az OPIR általános ellátottságára nézve, 
lévén ez az állományrész széleskörűen, sokirányúan használt, s egyúttal a leggyorsabban 
hasznosuló.

— A külföldi szakfolyóiratok állományának vizsgálata során lehetséges a legteljeseb
ben feltárni azokat a (részben rejtett) tényezőket, melyek az állománystruktúra kialakítá
sában közrejátszanak, s úgyszintén ennek során lehet következtetni -  legalább részlege
sen -  e tényezők változásaira, hatásaik módosulásaira is.

-  A külföldi szakfolyóiratokkal való ellátottságról -  a vizsgálat eredményeképp 
nyerhető kép -  alkalmasnak látszik arra, hogy hozzávetőleges elképzelést alakítsunk ki a 
teljes szakirodalmi gyűjtemény potenciáljáról, arról, hogy milyen formában és milyen 
szinteken lehetséges az egyes állományrészek alapján, széles körben hasznosítható szolgál
tatásokat kialakítani. E szolgáltatások segítik a felhasználókat lépést tartani a pedagógiai 
tudományok és tevékenység eredményeivel^ megszerezni a saját tevékenységükhöz szük
séges pedagógiai információkat.



180 Budai Tamás

A külföldi szakfolyóiratokkal való ellátottság vizsgálatának tervezésekor arra töre
kedtünk, hogy elkerüljük az ilyen vizsgálatok során felmerülő buktatókat, téves értelme
zéseket. Mindenekelőtt azt a téves felfogást szeretnénk eloszlatni, mely a vizsgálatot vala
miféle objektív, azaz szubjektív döntésektől mentes eljárásnak tekinti, olyannak, melynek 
eredményei közelítő pontossággal mutatják ki a vizsgált minták és populációk egymáshoz 
viszonyított jellemzőit. Mi az ellátottságvizsgálatot inkább bonyolult minőségi értékelés
ként, semmint statisztikai eljárásokkal elvégzett méréssorozatként fogjuk fel. E felfogá
sunk fejeződik ki abban is, hogy kerüljük a statisztikai számításokat, annál is inkább, mert 
teljesen értelmetlennek tartjuk az olyan kijelentéseket, hogy pl. a pedagógiai szakfolyóira
tok világtermésének az OPIR gyűjteményeiben x %-a található, az OPKM-ben található 
külföldi szakfolyóiratok az OPIR ilyen állományának y %-át alkotják. Az ilyen kijelenté
seknek akkor lenne értelmük, ha az egyes külföldi szakfolyóiratok és hasznosításuk 
lehetőségei között semmiféle különbség nem lenne. Vagyis nem vagyunk hajlandók sem
miféle vizsgálati eredmény „kimutatása” érdekében elfogadni azt a leegyszerűsített néze
tet, hogy a külföldi szakfolyóiratokat darab-darab alapon egymással egyenlőeknek tekint
sük. Még a Bradford-féle szóródási törvény sem ad magyarázatot arra, hogy miért jelennek 
meg fontos cikkek a szakterülettel határos, azzal csak laza kapcsolatban álló diszciplína 
szakfolyóirataiban. Thomas Kuhn* könyve viszont arra utal, hogy a paradigma-váltásnak 
ez szinte törvényszerű jelensége.

Szeretnénk mindenkit óvni attól, hogy megalapozatlan következtetésekre jusson az 
általunk — vagy mások által -  végzett ellátottságvizsgálat adataiból kiindulva. Tesszük 
ezt azért, mert rossz tapasztalataink vannak arra nézve, hogyan szemlélik nálunk az ilyen 
jellegű kérdéseket. Információs kultúránk alacsony színvonala következtében még tájé
koztatási intézményeink sincsenek tudatában annak, hogy a kutatás-fejlesztés és tájékoz
tatás jövőbeni feladatainak ellátása érdekében mindenütt konkrétan, az adott szakterület 
legtájékozottabb szakembereinek bevonásával és folyamatosan vizsgálni kell, mi az amiről 
le lehet mondani, és mi az, ami a jövőben valószínűleg nélkülözhetetlen lesz, akkor is, ha 
ma még nem tűnik nélkülözhetetlennek.

Annak érdekében, hogy mind a vizsgálat lefolytatása során, mind az annak ered
ményeiből levonható következtetések megfogalmazása során rendszerint megjelenő 
buktatókat elkerüljük, a vizsgálatot és eredményeinek közzétételét a szokásostól eltérően 
terveztük és valósítottuk meg.

Az egyik lényeges eltérés, hogy nem bontottuk az általunk (Magyarország termése 
nélkül) világtermésnek tekintett listát, vagyis nem emeltük ki az úgynevezett „magfolyó
iratok” körét. Tettük ezt olyan megfontolásokból kiindulva, hogy:

— az ilyen kijelölés, bárkik, bármilyen módszerrel végezzék is, mindig szubjektív, 
mivel senki sem képes annyi nyelven, annyi folyóiratot áttekinteni. Márpedig teljes átte
kintés nélkül minden rangsorolás objektivitása megalapozatlan;

— a folyóiratok maguk is -  tartalmukban, tematikai áttekintésükben, szemléletük
ben stb. -  állandóan változnak;

* Kuhn, Thomas S.: A tudományos forradalmak szerkezete. Bp. Gondolat, 1984. 321 p. (Társadalom- 
tudományi Könyvtár)
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— a nehezedő gazdasági és kiadási körülmények között számos folyóirat szűnik meg 
és még több új indul, ezzel gyakran felborítva a már többé-kevésbé kialakult tematikai el
határolódást.

A másik lényeges eltérés, hogy az eredmények közlésén kívül nem tartjuk lehetsé
gesnek a következtetések széles körű és messzeható levonását. Legfeljebb néhány óvatos, 
majdnem teljesen megalapozottnak tűnő következtetést közlünk, lábjegyzetben.

Annak már a vizsgálat megkezdése előtt is tudatában voltunk, hogy a hazai gyűjte
mények többségében — ha nem mindegyikében — a gyarapítást alapvetően meghatározó 
tényező a gyarapításra fordítható összeg nagysága. Ennélfogva eleve elvetettük, hogy az 
eredményeket abból a szempontból értékeljük és meghatározónak tekintsük: kielégítő-e 
az ellátottság vagy sem. Ebből következik, hogy azt sincs értelme felvetni, milyen pót
lólagos ráfordítás lenne szükséges és azt mire kellene fordítani, hogy tájékozottságunkat 
lényegesen javítsuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy már csak a nyelvtudásbeli hiányos
ságaink folytán is, az országban megtalálható, de nem referált külföldi folyóiratok rosz- 
szul hasznosulnak.

Azon már inkább érdemes lenne elgondolkozni, hogy milyen, a külföldi folyóira
tokra épülő szolgáltatásokat kellene szélesíteni (fordítás, referálás, annotálás, tartalom- 
jegyzék- és rezüméfordítás stb.), illetve milyen új szolgáltatásokat lehetne bevezetni.

Az ellátottságvizsgálatot az Ulrich's Periodical Directory 1984. évi kiadásának 
Pedagógiai fejezete, valamint a Current Index to Journals in Education 1984. évi évfo
lyama egyik találomra kiválasztott füzetében felsorolt címek alapján összefésült (mergelt) 
lista alapján végeztük. Ezt a 2559 címet tartalmazó listát tekintjük az 1984. évi pedagógiai 
folyóiratok világtermésének. (Magyarország termése nélkül.)

A magyar könyvtári gyűjteményekben megtalálható címekre és példányokra vonat
kozó adatokat az Országos Széchenyi Könyvtár Külföldi Folyóiratok Központi Katalógu
sának munkatársa/ Kákay Anna gyűjtötte ki, a lista alapján. Mivel azonban a KFKK az
1984. évre vonatkozólag akkor még nem rendelkezett komplett adatokkal, az 1983. és az 
1982. évre vonatkozó adatokat gyűjtötte ki, s ezeket „vetettük össze” az 1984. évi világ
termés listával. Gyakorlati szempontból annak vizsgálatát tartanánk a jövőben hasznos
nak, hogy mely, ma az országban még nem található folyóiratok megszerzésére kellene tö
rekedni, hogyan lehetne ezeket megszerezni, hol és milyen módon hasznosítani.

A z OPIR központi intézményeiben 1982-ben, illetve 1983-ban a folyóiratok száma

1982 1983

OPKM* 129 110
OPI 12 14
OKI 65 34
OOK 23 15
TII 5 3

* Úgy tűnik, hogy az OPKM az országos könyvtárak sorában gyenge pénzügyi ellátottságával is -  nevé
nek megfelelően -  a legnagyobb koncentrációt valósítja meg az országban lévő külföldi pedagógiai 
folyóiratok körében.

Könyvtári Figyelő (33) 1987/2
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Az alábbi pedagógiai gyűjtőkörrel is rendelkező könyvtárak pedagógiai folyóiratállomá
nyának adatai (a világtermésnek tekintett lista alapján válogatva):

1982-ben 1983-ban

ELTE Egyetemi Könyvtár 40 39

ELTE Neveléstudományi Tanszék 
Könyvtára 9 8

BME Központi Könyvtára 18 19

KLTE Központi Könyvtára 14 12

KLTE Neveléstudományi Tanszék 
Könyvtára 1 1

Ho Si Minh Tanárképző Főiskola 
Könyvtára 1 2

Bessenyei György Tanárképző 
Főiskola Könyvtára 6 5

JPTE Központi Könyvtára 4 2

JPTE Tanárképző Kar Könyvtára 1 2

JATE Központi Könyvtára 13 4

JATE Pedagógiai-pszichológiai 
Szakcsoport Könyvtára 11 10
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Proveniencia összesítés

1983 1982
USA 146* 160*

Egyesült Királyság 4̂ О * 44*

NSZK 20 22

Nyugat-Berlin 1 2

Franciaország 13 18
Lengyel Népköztársaság 10 10
NDK 10 10
Csehszlovák SZK 11 12

Szovjetunió 8 8

Svájc 6 7

Kanada 4 6

Hollandia 4 4

Olaszország 2 4
Ausztrália 2 2
Román SZK 2 2
Belgium 1 2
Ausztria 2 3
Jugoszláv SzSzK 2 3
Kubai Köztársaság 1 2
Spanyolország 1 1

Svédország 1 1
Norvégia 1 1

Finnország 1 1
Magyar Népköztársaság 1 1

Írország 1 1

Bolgár Népköztársaság 1 0
Japán 1 1

293 328

* Az adatokból kitűnik, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság adja ki az ország
ban található külföldi pedagógiai folyóiratok döntó' többségét.
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Nyelvi összesítés

Cím db*

1983 1982 1983 1982

Angol 204** 221** 430 534

Német 33 38 73 92

Francia 9 9 14 25
Szerb-horvát 2 3 3 5
Román 1 1 3 5
Svéd 1 1 1 1

Olasz 2 4 2 6

Spanyol 2 3 4 5

Cseh és szlovák 8 9 17 21

Orosz 8 8 30 31

Lengyel 9 11 14. 19

Angol, francia, német 2 2 10 12

Angol, francia, spanyol 4 4 8 7

Angol, német 1 1 1 1

Angol, francia 3 3 3 4

Angol, francia, spanyol, 
kiadás 1 1 4 6

Angol, francia, német 
spanyol kiadás 1 1 4 7

Francia, spanyol kiadás 1 1 2 2

Angol, francia, német 
kiadás 1 1 1 1

624 783

* A darabszámok nem adnak érdemlegesen több információt, mint a címek, itt mégis feltűntettük az 
arányok érzékeltetése végett.

** Az adatokból kitűnik, hogy a külföldi pedagógiai folyóiratokban közölt információk zöme csak az 
angol nyelv ismeretében tárható fel.
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Regionális megoszlás

1983* 1982**

I . Nyilvános pedagógiai gyűjteményben Unikális címek Címek Unikális címek Címek

Budapesten a ) 66 70 83 109
Dunántúlon (2) 3 10 - 21
Tiszántúlon (3) - - - -

Tiszán innen és az Alföldön (4) - 1 1 6

II Felsőoktatási pedagógiai gyűjteményben

1 22*** 42** * 10 30
2 4 20 - 27
3 5 27 4 32
4 1 24 1 24

III, Nyilvános, nem pedagógiai gyűjteményben

1 28 26 27 28
2 - 2 - -

3 10 1 - -

4 1 1 - 2

IV. Felsőoktatás, nem pedagógiai gyűjteményben

1 3 i * * * 12** * 15 4
2 - - 3 5
3 - 3 - 5
4 - 2 1 2

összesen: 171 241 145 295

*41 cím az 1982-es listában nem szerepel 
** 7 cím az 1983-as listában nem szerepel
*** A felsőoktatási gyűjtemények (különösen, ha nem pedagógiai gyűjtőkörűek) nem elérhetőek min

den pedagógiai érdeklődésű felhasználó számára.

Régiók szerinti összesítés Unikális címek Címek Unikális címek Címek

Budapest ад)*** 66 70 83 109
(П/1) 22 42 10 30
(III/l) 28 26 27 28
(iv/1) 31 12 15 4

összesen: 147**** 150** ** !35 **** 171**

Dunántúl (1/2) 3 10 - 21
(II/2) 4 20 - 27
an/2) - 2 - -
(IV/2) - - 3 5

összesen: 7 32 3 53
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Tiszántúl (1/3) - - - -

(И/3) 5 27 4 32
(IH/3) 10 1 - -

(IV/3) - 3 - 5

Összesen: 15 31 4 37

Tiszán-innen és az Alföld (1/4) — 1 1 6
(П/4) 1 24 1 24
(III/4) 1 1 - 2
(IV /4 ) - 2 1 2

Összesen 2 28 3 34

*** Könyvtártípusok és régiók jele,
**** a z unikális címek Budapesten koncentrálódnak
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A PLAYBOY BRAILLE-KIADÁSÁRA előirányzott 103 000 dollárt az USA képviselő
háza törölte a Kongresszusi Könyvtár költségvetéséből. A könyvtár tiltakozott a cenzúra 
ilyen megnyilvánulása ellen; hivatkozott rá, hogy ez a legnépszerűbbek közé tartozik a 
vakok által használt folyóiratok közül -  bár a Braille-kiadás természetesen nem tartalmaz 
fényképeket. (New Library World, 1986. február)


