
98/092
CRAWFORD, John C.: Leadhills Library and a wider world =  Libr. 
Rév. 46.vol. 1997 .8.no. 539-553.p. Bibliogr.

Rés. francia és német nyelven

Egy skót munkás-kölcsönkönyvtár a 18. század első feléből

Kölcsönkönyvtár; Könyvtártörténet -nemzeti; Munkáskönyvtár

A cikk bemutatja a Leedhills Library-t, Nagy Britannia első ún. „köl- csönkönyvtárát” (subscription library), amely arról is nevezetes, hogy alapítói és tagjai a munkásosztályból kerültek ki. Eredeti ideológiája a kölcsönös intellektuális és szellemi fejlesztés, amely része volt az abban az időben Skóciában uralkodó szociális filozófiának. Szervezeti mintája modellként szolgált más könyvtárak számára. Állománygyarapítási politikája progresszív és független volt, s korai állományának nagy része máig fennmaradt. A könyvtár 1741-től egészen az 1960-as
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évekig aktívan működött, s még ma is használják. A megmaradt állomány, amelyet 1985-ben katalogizáltak, kb. 2500 kötetből áll.
(Autoref.)

Lásd még 100,124,134,138
Kutatás

Lásd 93
Tudománymetria,

bibliometria

98/093
LANDE, Ragnhild -  WESTIN, Steinar A téllé forskning 
=  Synopsis. 28.arg. 1997.6.no. 357-361 .p.

Rés. angol nyelven

A kutatás mérése. Valóban kevesebbet publikálnak 
a norvég kutatók, mint svéd, dán és finn kollégáik?

Hivatkozás; Publikálás -tudományos kiadványoké; 
Tudományos kutatás

Egy, az ISI által végzett hivatkozatelemzés nyomán a sajtóban bíráló cikkek jelentek meg a norvég kutatók teljesítményéről, mondván, hogy a svédek, a dánok és a finnek többet publikálnak és többen hivatkoznak rájuk, mint a norvégokra. Érdekes, hogy egyetlen újság sem vette észre, hogy ezek az adatok nem veszik figyelembe a lakosság számát ezekben az országokban, így az összehasonlítás értelmetlen. A kutatási tevékenységet és minőséget igen nehéz értékelni. Szóba jöhet a hagyományos szakértői értékelés és a bibliometriai elemzés, de nem biztos, hogy a hivatkozási gyakoriság tükrözi a minőséget. A hivatkozatszámlálást ugyanis sok tényező befolyásolja, pl. a folyóirat megléte, az adatbáziselőállító kiválasztásának kritériumai és kulturális tényezők. A fejlődő országokban született cikkekre például kevesen hivatkoznak, függetlenül a minőségtől. Skandináv lapok bőségesen szerepelnek a Science Cita- tion Index-ben, ám ezek legtöbbje orvosi folyóirat. Az adatbázis túlságosan elfogult Észak-Amerika és az orvosbiológia irányába. A felsőoktatási kutatás és a kutatók értékelésének messzemenő következményei vannak, ezért sajnálatos, ha a tartalom helyett még ma is a publikációk számát és az „impact fac- tort” veszik figyelembe.
(Autoref.)
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