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Bibliometria

94/001
BLISS, Nőnie Janet: International librarianship: a 
bibliometric analysis of the field = Int.Inf.Libr.Rev. 
25.VOI. 1993. 2.no. 93-107.p. Bibliogr.

A nemzetközi könyvtárügy irodalma: biblio- 
metriai elemzés

Bibliometria; Könyvtártudományi szakirodalom; 
Nemzetközi helyzetkép

Az elemzést a Library Literature által 1958 és 
1990 között indexelt dokumentumok hivatkozá
saira alapozva végezték el. Négy kérdésre keres
tek választ: 1. mely tudományágak járultak hoz
zá a nemzetközi könyvtárügyhöz, 2. hogyan in
gadoztak a nemzetközi könyvtárügyi publikációk 
az évek során, 3. mely országokból származnak 
a témával foglalkozó publikációk, 4. kik a főbb 
szerzők.

Az adatgyűjtést hivatkozáselemzéssel végez
ték el. Leíró statisztikai módszerekkel elemezték 
az adatokat és adták közre az eredményeket.

A főbb megállapítások a következők: 1. a 
nemzetközi könyvtárügy interdiszciplináris jelle
gét vizsgálva kiderült, hogy a más tudomány
ágak hozzájárulása csak 13,02%, ez azt sugallja, 
hogy a terület önellátó; 2. a publikációk száma 
némileg rendszertelenül ingadozik; 3. a cikkek 
földrajzi megoszlását illetően az iparosodottabb 
országok dominálnak, ezekben jelent meg a do
kumentumok legtöbbje; és 4. a kulcsfontosságú 
szerzők meghatározásakor kiderült, hogy ez a 
terület rendkívül elkülönült.

(Autoref.)
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94/002
The depreciation of knowledge = Libr.Trends. 
41-vol. 1993. 4.no. 545-736.p. Bibliogr.

Az ismeretek értékvesztésének folyamata. 
(Tematikus szám, 9 tanulmány)

Állományvédelemi; Avulás; Bibliometria; Informá
ció; Szakirodalmi szemle [forma]

A cikkek címe: Kochen munkásságának hatá
sa a bibliometria tükrében; Az információ és az 
ismeretek értéke és gazdaságtani értelmezése; 
Az információk megőrzése különféle adathordo
zókon; A tudományos ismeretek élettartama; A 
frisseség értéke; A dokumentumok minőségi el
lenőrzése; Időbeli változások az irodalom hasz
nálatában -  még egyszer az avulásról; A publi
kációk értékének időbeli változása; A szabadalmi 
hivatkozások élettartama.

KÖNYVTÁR- -
ÉS TÁJÉKOZTATÁSÜGY

Nemzeti könyvtárügy

94/003
DAHLO, Rolf: Norwegian research and special 
libraries = LIBER Q. 2.vol. 1992. 4.no. 
385-400.p. Bibliogr.

Tudományos és szakkönyvtárak Norvégiában

Egyetemi könyvtár; Gépi könyvtári hálózat; 
Könyvtárügy; Nemzeti könyvtár; Tudományos és 
szakkönyvtárak

Norvégiában a földrajzi adottságok miatt rend
kívül nehéz és drága a korszerű infrastruktúra 
kiépítése. Becslés szerint 1988-ban 900 millió 
NOK-t költöttek a tudományos és szakkönyvtá
rakra. A norvég lakos átlagosan évenként 200- 
250 NOK-t fizet szolgáltatásaikért. A tudomá
nyos és szakkönyvtárak az 50-es évektől indul
tak gyors fejlődésnek, s megnövekedett az igény 
a nemzeti könyvtári központi szolgáltatások 
iránt. A fejlesztést a nemzeti könyvtárként szol
gáló Oslói Egyetemi Könyvtárral és a Rana-ban 
megnyitott új részleggel kezdték. 363 tudo
mányos és szakkönyvtár működik a norvég 
könyvtári rendszerben. Állományuk: 15 millió kö
tet könyv és időszaki kiadvány, 4 millió mikrofor- 
ma, 750 047 audiovizuális anyag és 151 584 
kurrens folyóiratcím. A kölcsönzések száma 2,3 
millió, a gyarapításra fordított összeg 129,6 millió 
NŐK, a foglalkoztatottak száma 2392 fő.

A kormányzat szerepe a könyvtárpolitikában

Minthogy a rendelkezésre álló források fel- 
használásában a könyvtárak önállósága megnö
vekedett az utóbbi években, és minthogy egy ál
lami bizottság által készített jelentés kimutatta, 
hogy az új anyag beszerzésében drasztikus 
csökkenés mutatkozik a 80-as évek végétől, 
javaslat született egy könyvtári törvény megalko
tására. Annál is inkább indokolt ennek kidolgozá
sa, mert 1991 őszétől két minisztérium felügyele
te alá kerültek a könyvtárak. A Kulturális Minisz
térium felelős a közkönyvtárakért és a nemzeti 
könyvtárért, az Oktatási, Kutatási és Vallásügyi 
Minisztérium majdnem az összes tudományos 
és szakkönyvtárért, amelyek ugyanakkor nem 
önálló intézmények, hanem általában egy oktatá
si intézmény keretein belül működnek. Az in
tézmény szabja meg, hogy teljes működési költ
ségéből mennyit fordít a könyvtárra. Ugyanez a 
minisztérium felügyeli a Tudományos és Szak- 
könyvtárak Országos Hivatalát, valamint a 
könyvtárosképzést.
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