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MAGFOLYÔIRATOK A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYBAN: 
MILYEN A HAZAI ELLÁTOTTSÁG?

HEGEDŰS Péter -  HUSZÁR Ernőné

Mint ismeretes, a hazai folyóirat-állomány összetételének vizsgálatai az 1983-ban le
zajlott — könyvtári információs berkeken kívül is nagy port felvert — folyóirat-csökkentési 
akcióval -  és az utána kialakult vita nyomán éledtek újjá. Mint ahogy azt többen leszögez
ték, az „akció” „ ... régóta esedékes v o l t s  ha nem is lehet a folyóirat-előfizetéseket 
pusztán a könyvtárak és az információs intézmények mindenkori gazdasági helyzetéhez 
közvetlenül kapcsolni, alkalmazni kell azokat a hazai és külföldi vizsgálati eredményeket, 
amelyek az ésszerű és hatékony állománygazdálkodást — intézményi és országos szinten 
egyaránt -  a folyóiratok dinamikusan alakuló állományával összefüggésben is elősegíthetik.

1985-ben fejeződött be a közgazdaságtudományi szakfolyóiratokkal való hazai el
látottságot vizsgáló elemzés, amelyet a Marx Károly Közgazdaságtudom ányi E gyetem  
K ö zp o n ti Könyvtára , az Országos K önyvtárügyi Tanács megbízásából végzett. A köznapi 
szóhasználatban „magfolyóirat-elemzésnek” nevezett vizsgálat szervesen illeszkedett azok
nak a felméréseknek a sorába, amelyek célja egyes tudományterületek — az élettudomá
nyok, a nyelvtudomány, a jogtudomány, az elektronika, a szociológia stb. -  legfontosabb 
(„mag-”) folyóiratainak kijelölés* és hazai hozzáférhetőségüknek megállapítása volt. Bár
mennyire is idő- és munkaigényesek az ilyen felmérések, meghatározott időszakonkénti 
elvégzésük — különösen az országos funkciókkal is rendelkező, szakkönyvtárak számára -- 
igen hasznos adatokkal szolgálhat a megalapozott állománygazdálkodáshoz (sajnos ma 
már közhelyként hangoztatott) növekvő folyóiratárak és az abszolút -  vagy reálértékben 
csökkenő könyvtári költségvetések körülményei között. Az ilyen elemzések szakterületek 
kooperációs erőfeszítéseit is megkönnyítik a különböző felhasználói szempontból „fontos
nak” ítélt folyóiratok átfogó listáinak rendelkezésre bocsátásával, az új folyóiratokra 
való figyelemfelkeltésével, az összehangolt állománygazdálkodási tevékenység elősegítésé
vel. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hasonló elemzéseknek rendszeressé kell válniuk, ami
hez kedvező feltételeket teremt a számítástechnika alkalmazásának örvendetesen fel
lendülőben levő terjedése a hazai könyvtárakban. (Megjegyzendő, hogy a tapasztalatok 
szerint az „alapadatbázis” feltöltése a legidőigényesebb munka, a módosítások és a külön
böző szempontú kilistázások egyszerű számítástechnikai eszközökkel viszonylag könnyen 
megoldhatók.)

Az elemzés célja és módszere

A cél a társadalomtudományok „kemény” kategóriájába tartozó közgazdaság- 
tudományi szakfolyóiratok nemzetközi listájának a meghatározása volt, amelyek az elmé-
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leti és/vagy gyakorlati közgazdászok, szakemberek szakmai érdeklődésére számíthatnak. 
Az állománygazdálkodás egyes gyakorlati aspektusait szem előtt tartva az elemzés a tőkés 
devizáért beszerezhető folyóiratokra korlátozódott. Az MKKE KK gyűjtőkörét figyelembe 
véve, valamint azt, hogy a közgazdasági szakfolyóiratok többsége nem specializálódott 
egy-egy szűkebb szakterületre, nem emeltük ki a közgazdaságtudomány egyik részterüle
tét sem. Az elemzésbe bevont folyóiratok nagy száma természetesen nem könnyítette 
meg az elemzést végzők dolgát, s éppen az előbb említett sajátosság miatt a fő profílon- 
kénti kategorizálás is esetenként nehézségekbe ütközött.

Az elemzés első lépése az ismertebb folyóiratjegyzékek és indexek áttanulmányozá
sa, illetve a közgazdasági és határterületi folyóiratok kilistázása volt.1’2 A  d m  szerinti 
betűrendes, a fö ldrajzi és a f ő  profil szerinti listákat a könyvtár szakreferensei rangsorol
ták az adott folyóiratok „fontossága” szerinti kategóriákba, sőt az előzetes szelekció 
„kétes” eseteiben is a szakreferensek döntöttek. A szelekciónál nem elhanyagolható körül
mény volt -  lévén közgazdaságtudományról szó -  az, hogy a földrajzi, illetve regionális 
reprezentációt is biztosítani tudjuk. így természetesen nem lehetett figyelmen kívül hagy
ni az ún. „kisországok” szakfolyóiratait még abban az esetben sem, ha tudomásunk szerint 
nemigen publikál nemzetközi hírű közgazdász az adott folyóirat hasábjain. (Mindez 
viszonylagos, hiszen az említett „kisországok” -  például a skandináv országok, Ausztria 
vagy akár Magyarország — gyakran bírálják a nagy nyugati adatbázisok gyártóit a velük 
szemben megnyilvánuló „szelektivitás” miatt...)

A listák összeállítása alapvetően manuális úton történt (bár felhasználtuk a köz- 
gazdasági gyűjtőkörű könyvtárak koordinációs körének keretében az MKKE KK által 
készített gépi listát az érdekeltek folyóirat-rendelésállományára vonatkozóan. Erről még 
később bővebben lesz szó). A folyóiratok azonosításához és kategorizálásához igénybe 
vettük a DIALOG online szolgáltató központ néhány közgazdasági jellegű adatbázisát 
is (például Foreign Trade and Economic Abstracts, Management Contents, PAIS Inter
national, ABI/Inform és Economic Literature Index). A fontossági sorrend — 1 = „nélkü
lözhetetlen”; 2 = „fontos”; 3 =, jó, ha megvan” -  kategóriáinál olyan kritériumokat igye
keztünk figyelembe venni, mint például a szellemi kiadó, a fontosabb külföldi és hazai 
indexelő és referáló folyóiratok merítési köre, a folyóiratokat minősítő szakirodalom 
megállapításai, kutatói-felhasználói szakvélemények, a könyvtár szakreferenseinek érték
ítélete stb.3

Rövid kitérő a hivatkozáselemzési módszerekről

A vizsgálat megkezdése előtt szakirodalomkutatást végeztünk a közgazdasági kuta
tásokat, illetve az ezek eredményeit tükröző szakfolyóiratok értékelésére vonatkozóan. 
A releváns szakirodalmi publikációk alapvetően két típusú módszerről, azaz a hivatkozás
elemzési eljárások valamelyik variációjáról vagy pedig az ún. megkérdezéses eljárásokról, 
esetleg a kettő valamilyen kombinációjáról számoltak be. A megkérdezéses eljárások egyik 
típusa az ún. Delphi-módszei&n alapszik, amelyben meghatározott folyóiratok rangsorolá
sát kérik a szakma elismert képviselőitől, az eredményeket összegzik, majd ezek ismerteté
sét követően a bevont szakértők ismét véleményt adnak a rangsorra vonatkozóan. A könyv-
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tári és információs szakirodalomban talán jobban ismert hivatkozáselemzési módszerek 
alapjául az adott folyóiratra vonatkozóan és/vagy folyóiratban megjelenő hivatkozások 
különböző számbavétele szolgál.

Saját hivatkozáselemzésen alapuló rangsorolást nem végeztünk, részben a vizsgálat
ba bevont folyóiratok igen nagy száma, részben pedig azok miatt a módszerben rejlő 
„torzítási” lehetőségek, illetve a módszerrel szembeni fenntartások miatt, amelyekre nem 
ritkán éppen a hivatkozáselemzést végzők, alkalmazók hívják fel a kevésbé avatottak 
figyelmét. (Itt csupán néhány fenntartásra utalnánk Laband4, L iebow itz  és Palmer5 
munkái nyomán, akik kifejezetten a közgazdasági szakfolyóiratok hivatkozáselemzéseivel 
foglalkoztak.) Az említett megállapítások szerint például a szerzők nem mindig az eredeti 
cikkre, hanem annak „népszerűsített”, „értelmező” változatára hivatkoznak; a technikai
lag, módszertanilag pontatlan, „rossz” cikkeket is gyakran idézik a vitacikkekben; az igazán 
nagy horderejű publikációk rövid idő alatt „mindenki által ismert” közkinccsé válnak, s 
így nem is hivatkoznak rájuk. Nyilvánvaló az is, hogy még egy ugyanazon tudomány- 
területen belül is a különböző diszciplínák hivatkozási szokásai eltérőek: így például a 
gazdaságtörténettel foglalkozók általában több hivatkozással élnek, mint a gazdaságpolitika 
vagy a tervezés elméleti és gyakorlati kérdéseire szakosodó kutatók. Sajnos nem küszöböl
hető ki az sem, hogy bizonyos publikálási és hivatkozási magatartások mögött „hátsó 
szándékot” tételezzünk fel; hogy csak a legkézenfekvőbbek egyikét említsük, elképzelhető, 
hogy a kéziratot publikálásra benyújtó szerzők nagyobb számban hivatkoznak a publiká
lásra kiszemelt folyóiratban megjelent cikkekre a kedvezőbb fogadtatás reményében. 
Mindez persze nem biztosítja azt, hogy a hivatkozáselemzés -  legalábbis a tendenciájuk
ban megragadható jelenségekre nézve -  ne lenne alkalmazható módszer, de a fenntartások 
arra utalnak, hogy a társadalmi lét, az ideológia és a politika által erősebben áthatott, s 
gyakran erősen nemzeti vagy országos kérdések felvetéséhez és megoldásához kötött 
közgazdaságtudományok terén a hivatkozáselemzés eredményeinek értékelésekor az 
óhatatlanul is jelentős befolyást gyakorló szubjektív elemekkel számolni kell.

Az elemzések eredményei6 ’7

Az általunk figyelembe vett források alapján azonosított periodikumállományból 
több, mint 1 600-ra tehető a „magfolyóiratnak” tekinthető devizás közgazdasági folyó
iratok száma. Ezek különböző szempontú megoszlásait az alábbi összefoglaló táblázatok 
szemléltetik:
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1. táblázat

A közgazdasági magfolyóiratok témák szerinti megoszlása 
(1+2+3. kategória)

téma cím

Gazdaságtörténet 23

Közgazdasági elméletek, általános kérdések 202

Gazdasági helyzet, konjunktúra 195

Gazdaságpolitika, tervezés 123

Pénzügy, bankügy 128

Munkaügy 85

Beruházás, műszaki fejlesztés 26

Ipargazdaságtan 47

Agrárgazdaságtan 62

Közlekedés, hírközlés i6

Kereskedelem 117

Szociális ellátás, infrastruktúra 39

Vállalati gazdaságtan 158

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 67

Statisztika (alkalmazott) 40

Számvitel 24

Matematika (alkalmazott) 28

Számítástechnika 40

Társadalomtudományok (pl. szociológia, politológia) 161

Referáló folyóiratok, statisztikai adattárak, bibliográfiák 54

1635
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2. táblázat

Közgazdasági magfolyóiratok földrajzi megoszlása 
(1+2+3. kategória)

Ország V. nemzetközi szervezet cím Ország V. nemzetközi szervezet cím

Amerikai Egyesült Államok 489 Japán 36

Argentína 11 Jordánia 1
Ausztrália 25 Kanada 46
Ausztria 42 Kenya 2

Belgium 19 Kolumbia 3

Brazília 9 Libanon 2

Chile 1 Libéria 1

Dánia 4 Luxemburg 2

Dél-Afrikai Köztársaság 9 Mexikó 6
Dél-Korea 7 Nepál 1

Dominika 1 Nigéria 4
Ecuador 2 Norvégia 2

Egyesült Királyság 224 NSZK 167
Egyesült Nemzetek Szövetsége 39 Olaszország 51
Egyiptom 2 Pakisztán 8

Etiópia 1 Paraguay 1
Európai Gazdasági Közösség 21 Portugália 5
Finnország 5 Rhodesia 1
Franciaország 159 Spanyolország 19
Fülöp-szigetek 4 Sri Lanka 2
Görögország 3 Svájc 45
Guatemala 2 Svédország 8

Hollandia 72 Szenegál 1
Hongkong 4 Szingapúr 2
India 49 Szíria 1
Irán 2 Uganda 1
Írország 4 Uj-Zéland 1
Izrael 2 Zaire 2
Jamaika 1 Zambia 1
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3. táblázat

A közgazdasági magfolyóiratok kategóriák szerint

Kategória Cím

1. „nélkülözhetetlen” 1 000

2. „fontos” 408

3. , jó, ha van” 227

1635

4. táblázat

A közgazdasági magfolyóiratok megoszlása hozzáférhetőség szerint és kategóriánként

4/a (1. kategória)

Hozzáférhetőség Cím Példányszám

Magyarországra jár 607 2 393
Budapestre jár 603 2 137
Vidékre jár 169 256

4/b (2. kategória)

Hozzáférhetőség Cím Példányszám

Magyarországra jár 132 383
Budapestre jár 131 332
Vidékre jár 33 51

4/e (3. kategória)

Hozzáférhetőség Cím Példányszám

Magyarországra jár 96 126
Budapestre jár 96 121
Vidékre jár 5 5



254 Hegedűs Péter -  Huszár Emó'né

A számítások szerint a listára felvett 1 635 folyóirat 61,2%-a tartozik az első 
kategóriába, 25%-a a másodikba, 13,8%-a pedig a harmadik kategóriába. Magyarországon 
hozzáférhető az első kategóriába tartozó folyóiratok 60,7%-a, a második kategóriába 
tartozó folyóiratok 32,3%-a, s a harmadik kategóriába tartozó folyóiratok 42,3%-a. 
Az összes példányszám túlnyomó többsége — 89,2%-a -  Budapesten található meg, míg a 
vidéken is közvetlenül hozzáférhető közgazdasági magfolyóiratok aránya a számítások 
szerint 10% körül van. A csak vidéken hozzáférhető folyóiratok aránya elenyésző.

Az 1 635 magfolyóiratból 835 cím jár Magyarországra 2 902 példányban a hazai 
hozzáférhetőség tehát átlagosan -  s címenként vizsgálva -  meghaladja az 50%-ot.

Az MKKE KK állománya és az állományépítés gondjai

Az MKKE KK, mint országos feladatkörű, első osztályú tudományos szakkönyvtár 
vállalkozott a közgazdasági magfolyóiratok és hazai hozzáférhetőségük problémakörének 
vizsgálatára. Nyilvánvalóan praktikus szempontok is közrejátszottak abban, hogy e fel
adatot -  az Országos Könyvtárügyi Tanács ösztönzésére -  a könyvtár munkatervében is 
szerepeltettük. A számítások szerint az összes magfolyóiratnak mintegy 40%-a az MKKE 
Központi Könyvtárában (vagy ott is) hozzáférhető. A kategóriánkénti százalékos arányok 
a következők szerint alakultak a Központi Könyvtárban: 1. kategória — 45,6% 2. kate
gória -  15,6%, 3. kategória -  59,5%. (A 100%-ot ebben az esetben a Magyarországon 
hozzáférhető folyóiratok adják ki az egyes kategóriákban.) Általában véve — a hazai 
hozzáférhetőségi mutatókhoz viszonyítva -  az MKKE KK hozzáférhetőségi adatai jónak 
minősíthetők. Figyelemre méltó a 3. kategóriába tartozó folyóiratok hazai hozzáférhető
ségi adatainak valamelyest magasabb aránya: ez nem feltétlenül negatív jelenség, ha tekin
tetbe vesszük a határterületeken megjelenő folyóiratok egyre növekvő fontosságát a köz- 
gazdasági kutatásokban.

Idézve a könyvtár tőkés folyóirat-állományára vonatkozó feljegyzést8 megállapítható, 
hogy még a viszonylag jó ellátottság is valamelyest romló helyzetet tükröz. „Az MKKE 
Központi Könyvtára 1975-től kezdve érvényesítette a megrendelések koordinálásánál a 
takarékossági elveket. E takarékossági megszorítások különösen az utóbbi 5 évben hova
tovább az egyetemi és országos feladatok ellátását veszélyeztetik.” A takarékossági törek
vések következtében a könyvtárnak 1982-től 1985-ig 311 import folyóiratról kellett le
mondania. Ez a csökkenés -  különösen a folyóiratok árának évi átlagban 20-30% os 
emelkedésével együtt -  fokozhatja a periodikum-állomány dinamikus építésének gondjait, 
kiváltképp akkor, ha figyelembe vesszük a közgazdaságtudományi diszciplinák körében 
a viszonylag fiatal (bár igen fontosnak értékelt) tudományágakban oktatásgazdaságtan, 
kutatásgazdaságtan, művelődésgazdaságtan, egészségügygazdaságtan, információgazdaság
tan stb. -  megjelenő folyóiratokat. Egyre inkább lendületet nyernek emellett azok az 
erőfeszítések, amelyek a közgazdászképzés korszerűsítését célozzák: a koncepció eredmé
nyes végrehajtása nyilvánvalóan nem valósítható meg a dokumentumbázis statikus fejlesz
tése mellett. (Természetesen a fejlesztés nem az állandó mennyiségi értelemben vett 
növelést jelenti, vagyis gondolni kell az állomány ésszerűsítésérő, azaz a felhasználói
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vizsgálatok alapján végrehajtott, az országos feladatköröket is figyelembe vevő apasztásra 
is.) Mindezen gondok megoldását megkönnyítheti a gyűjtőköri kooperációban rejlő 
lehetőségek mind szélesebb körű kiaknázása, de a beszerzési kereteknek az országos szak- 
irodalmi ellátásban betöltött szerep alapján való, a tudományos minősítések megfelelő 
elosztása is.

A közgazdasági gyűjtőkörű könyvtárak folyóirat-rendelési kooperációjáról

Az MKKE KK az MKE Társadalomtudományi Szekciójának kezdeményezésére 
1982 óta rendezi meg évente azt az értekezletet, amelynek feladata a közgazdasági gyűjtő
körű könyvtárak tőkés folyóirat-rendeléseinek'koordinálása. A könyvtárak közötti együtt
működés viszonylag laza formája lehetővé teszi azt, hogy csak azok vegyenek részt az 
együttműködésben, akik valóban értékelik is a kooperációból fakadó előnyöket. Alap
vető cél, hogy a nehezedő gazdasági feltételek között lehetőség szerint ne kelljen olyan 
jelentősebb közgazdasági -  ha úgy tetszik „magjellegű” — folyóiratról lemondani, ami a 
koordinációs körön belül csak egy példányban található. Ugyancsak alapvető célként 
tűzték ki a koordinációban érdekelt könyvtárak, hogy az újonnan induló folyóiratok 
közül a legfontosabbakat valamelyik könyvtár — részben profil szerint, részben pedig a 
rendelkezésre álló keretek adta lehetőségek szerint — feltétlenül rendelje meg. Mindehhez 
az MKKE KK számítógépes kapacitásainak -  beleértve az adatrögzítést is! — egy részét 
(a számítógépes listák összeállítása céljából), valamint olyan központi szolgáltatásait 
ajánlotta fel, mint a tájékoztatás (ennek keretében cikkmásolatok megküldése), illetve a 
tartalomjegyzék-másolat (current contents) készítés és szolgáltatás. A rendszeresen részt 
vevő mintegy 20 könyvtár — köztük más országos feladatkörű könyvtárak, hálózati köz
pontok, vezető könyvtárak -  képviselői általában véve elégedettek az eredményekkel, bár 
azt is elismerik, hogy még távolról sem sikerült az összes potenciális lehetőséget kihasznál
ni. Noha ezzel kapcsolatban szisztematikus vizsgálatra még nem került sor, valószínűsít
hető, hogy részben az érintett könyvtárak funkciója, profilja, részben pedig az eltérő 
finanszírozási helyzet más és más feltételeket teremt az egyes könyvtárak számára. 
A tényleges feltételek pedig erősebben éreztetik determináló hatásukat, mint az esetleg 
ki nem használt lehetőségekből áttételesen fakadó, várható előnyök.

A vizsgálat néhány tanulsága

A közgazdasági magfolyóiratok hazai hozzáférhetősége sok vonatkozásban mutat 
hasonlóságot más tudományterületek ellátottságához. Ahogy arról már szó esett, a köz
gazdaságtudományok jellege következtében meglehetősen tágra kellett szabni a szelekció 
sablonját. (A jelzetteken kívül ez sem ellentmondásmentes: van olyan nemzetközi hírű 
közgazdász professzor, aki „egy kezén meg tudja számolni” a számára valóban fontos 
folyóiratokat, mások még a több mint másfélezer folyóiratot is kevésnek tartják — figye
lembe véve persze a közgazdaságtudomány egészét és az információfeldolgozó szervezetek 
kapacitását.) Ha információhiány nem is fenyegeti közvetlenül a közgazdasági információk
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iránt akár professzionálisan, akár laikus módon érdeklődőket, mindenképpen figyelmet 
érdemlő tény, hogy a magfolyóiratoknak értékelt periodikumok hazai hozzáférhetősége 
50% körül van. Kedvező jelenségként értékelhetjük azt is, hogy az 1. kategóriába tartozó 
folyóiratok hozzáférhetősége ennél magasabb. Ez arra mutat, hogy még az „ösztönös” 
állománygazdálkodás évei9 sem jelentettek a szó igazi értelmében ösztönös állomány
építést. (Értve ezalatt azt, hogy a könyvtáraknak sikerült jórészt a valódi igényeknek, 
illetve a szakirodalom fejlődésének megfelelő, azt tükröző állományt kialakítaniuk.) Más 
tudományterületekhez viszonyítva az sem meglepő, hogy a magfolyóiratok hazánkban 
hozzáférhető állománya döntően a fővárosba koncentrálódik. Tekintettel arra, hogy a 
közgazdasági kutatóműhelyek jó része is Budapesten működik, ez önmagában nem jelent 
negatív tényezőt, főként abban az esetben, ha a megyei, vagy más nagyobb vidéki könyv
tárak minden tőlük telhetőt megtesznek a közgazdasági szakirodalmi információk haté
kony és célratörő közvetítése érdekében. (Ehhez természetesen szükség van a megbízható 
alapszolgáltatásokra is.)

Nem véletlenül emeltük ki az együttműködésben rejlő lehetőségeket: a hazánkhoz 
sok tekintetben -  például viszonylag kisszámú népesség által beszélt nemzeti nyelv, 
országnagyság -  hasonló skandináv országokból sokkal hatékonyabb, nemzetközi mére
tekben is eredményes kooperációkról hallhatunk. Nyilvánvaló, hogy - nemcsak a gyűjtő
köri, de a ma még kevésbé elterjedt egyéb — kooperációk útján is törekedni kell hozzá
férhetőségi mutatók további javítására. Bármennyire is kedvezőnek tűnhet -  kiváltképpen 
egy széles spektrumú társadalomtudományi ágazatban -  első pillantásra az 50% osnál 
magasabb hozzáférhetőségi arány, a közgazdasági kutatások intenzívebbé válása, fókuszuk 
módosulása, s az új információs technika -  elsősorban az online információszolgáltatások
ra gondolunk — gyors terjedése a szélesebb körű hozzáférhetőséget igényelheti, ami az 
állományok valóban dinamikus alakítását követeli meg. S ez nem csupán szisztematikus 
elemzéseket, de kritikus önvizsgálatot is igényel.
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* *  *

MÁS PÁLYÁK KÖNYVTÁROSOKNAK. Ilyen című könyvet adott ki az anírikai 
könyvtári egyesület 1985-ben. Szerzői elemzik hogyan és milyen munkakörben hí sznosít- 
hatja valaki a könyvtári munkában kifejlesztett képességeit vállalati alkalmazottként, álla
mi hivatalban vagy közoktatásba. Gyakorlott tanácsokat is adnak az álláskereséshez, elhe
lyezkedéshez. (SpeciaList, 1986. május)
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