
08/150
SOKOLOV, Arkadij Vasiievic: Bibliotecnyj dekalog nacala 21 veka -  vyzov 
postneklassiceskomu bibliotekovedeniu = Bibliotekovedenie. 2008. 1.no. 25- 
32.p. Bibliogr. 10 tétel.

A  21. század elejének könyvtári tízparancsolata -  a posztmodem könyv
tártudomány kihívása

Könyvtártudomány; Könyvtárügy

A természettudományok történetének szakaszokra bontásából át
vett „posztmodem” jelzőt és a tudományelmélettel foglalkozó 
filozófusok által megkülönböztetett posztmodem racionalitást 
javasolja E. V. Nikonorova a könyvtártudomány fejlesztésének 
következő időszakára. Ha ez sikerül, akkor a könyvtártudomány 
(beleértve a bibliográfiaelméletet és a könyvészetet is) akadémi- 
ailag elismert tudományág lesz, nő a társadalmi elismertsége és 
tudományos tekintélye, és ezzel a finanszírozása. Ez az elképzelés 
azért is megvalósíthatatlan, mert nem lehet egységes könyvtártu
dományról beszélni, csak az alkalmazott társadalmi-kommuniká
ciós tudományágakat jelentő könyvtár- és bibliográfiaelméletről. 
A jelenlegi fejlődési szakaszra azonban a modem jelzőt sem lehet 
alkalmazni, a cél eléréséhez szükség lenne elméleti kutatásokra, 
a tudományos kutatások átalakítására a racionalitás posztmodem 
formáiba, tárgyi orientáltságból probléma-orientált megközelítés
be. A több tudományágat érintő és azokon átívelő probléma-ori-
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entált kutatásokat reális követelményeknek kell 
kikényszeríteniük. A racionalitás posztmodem 
formái csak akkor alkalmazhatók, ha elősegítik 
a könyvtárügy problémáinak („parancsolata
inak”) sikeres megoldását. A tíz parancsolat a 
következő:
1. A könyvári-bibliográfiai intézmény társa

dalmi küldetésének meghatározása.
2. A könyvtári-bibliográfiai társadalmi intéz

mény egyedülálló és nélkülözhetetlen.
3. Az állam és a könyvtár kapcsolata (az ál

lam és a szakmai szervezetek szerepe).
4. A könyvtárügy helye az ország társadalmi 

szektorának gazdasági rendszerében (jelen
legi szemlélet: a könyvtár nem állít elő ámt, 
a könyvtárosok ingyenélők a társadalom 
nyakán).

5. Könyvtárak az információs társadalomban.
6. Könyvtári antropológia (a kutatás tárgya az 

olvasó ember; új antropológiai típus, a nem 
olvasó homo informations megjelenése).

7. Könyvtári informatizálás (fenyegetettség: 
az informatizálás a nyomtatott kiadványok 
megsemmisítéséhez és a könyvtárak lerom
bolásához vezet).

8. A könyvtári szakma újratermelése (könyv
tárosképzés.)

9. A könyvtárügy és a bibliográfia története 
(elsősorban a 20. századi történelem újra
írása).

10. Lehetséges-e posztmodem könyvtártudo
mány?

A fenti tíz parancsolat valóban interdiszcip
lináris, tíz könyvtári-bibliográfiai résztudo
mányágat érint. Ezek: könyvtári filozófia, szo
ciológia, politológia, közgazdaságtan, kultúra- 
elmélet, antropológia, informatika, pedagógia, 
történelem, tudományszervezés. A fenti problé
mák megoldása és a jelenlegi krízisből kivezető 
út megtalálása vezet el a könyvtártudomány és 
a bibliográfia-elmélet -  tartalmát és módszer
tanát tekintve -  posztmodem tudománnyá vá
lásához.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Kutatás

08/151
MIGON, Krzysztof: 0  wspótczesnej sytuacji badawczej 
w naukach o ksiqzce, bibliotece i informacji = Przg.Bibl. 
76.rocz. 2008.1.no. 14-21.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.

Rés. angol nyelven

A  könyv-, könyvtár-és információtudományi kutatá
sok mai helyzete

Bibliológia; Könyvtártudományi kutatás

A könyv, a könyvtárak, a könyvtárügy, az infor
máció és az írásbeli kommunikáció az utóbbi 
időben számos tudományterület érdeklődését 
felkeltette. Ezek a területek folyamatosan vál
toznak, fejlődnek, egymással szorosan össze
függnek, az egyes országokra jellemző egyedi 
sajátosságokkal rendelkeznek, így nehéz egy
séges képet alkotni jelenlegi helyzetükről. A 
könyv-, könyvtár- és az információtudomány 
területén a folyamatos integráció, szeparáció 
és specializáció új konstrukciók kialakulásá
hoz vezet az elmélet, a módszertan és a kutatói 
gyakorlat terén. A jelenlegi helyzet bemutatását 
hátráltatja az a káosz is, amely az egyes tudo
mányterületek, ágazatok terminológiájában ta
pasztalható, amit tovább súlyosbít a többnyel
vű irodalomból fakadó jelentésbeli árnyalatok 
megjelenése, valamint a definíciók és koncep
ciók pontatlan használata. A kutatások jelenle
gi helyzete az alábbi szempontok szerint jelle
mezhető:
1. Rendkívül nagy számuk és különbözősé

gük miatt lehetetlen egy nagy csoportba 
(könyv-, könyvtár- vagy információtudo
mány) sorolni az egyes szakterületeket. Az 
említett szakterületek külön tudományággá 
fejlődtek, bár néhány kapcsolódási pont és 
együttműködés továbbra is összeköti őket.

2. Minden új szakterület, amely az elmúlt év
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tizedekben keletkezett, függetlennek szá
mít egyedi témája, koncepciója és módsze
re miatt, mert egyedi módon kapcsolódik a 
többi szakterülethez, valamint kognitív és 
gyakorlati célkitűzései miatt.

3. A könyv-, könyvtár- és információtudomá
nyi témák más tudományterületek kutatá
sának is tárgyai, különösen érvényes ez a 
humán tudományokra és a szociológiára, 
és ez visszahat a könyvészeti, könyvtári és 
információs kutatások elméletére és gya
korlatára. Külön figyelmet érdemelnek a 
művelődés-, a kommunikáció- és a média- 
kutatások.

4. Tisztán elkülöníthetők a történelmi kérdé
sekkel illetve a jelennel foglalkozó szak
területek. Az egyik legelismertebb terület 
a könyvtörténeti kutatás, mely a könyvet, 
mint az emberi civilizáció produktumát és 
korszakokon átívelő kommunikációs esz
közét vizsgálja.

5. A tényszerű tudás növekedését a könyv-, 
könyvtár- és az információtudomány terü
letén még nem követték a helyesen kidolgo
zott elméleti és módszertani ismeretek, ame
lyek intenzívebb kutatásokat és magasabb 
színvonalú tanulmányokat eredményezné
nek ezen a tudományterületen.

(Autoref. alapján)

08/152

GONZÁLEZ-ALCAIDE, Gregorio -  CASTELLÓ - 
C 0 G 0LL0S, Lourdes [et al.]: Library and information 
science research areas. Analysis of journal articles in 
LISA = J.Am.Soc.Inf.Sci.Technol. 59.vol. 2008.1.no. 
150-154.p. Bibliogr.

Könyvtár- és tájékoztatástudományi kutatási terüle
tek a LISA-ban megjelent cikkek alapján

Felmérés; Könyvtártudományi kutatás; Referáló lap

A szerzők a könyvtár- és tájékoztatástudomány 
főbb kutatási területeit a LISA (Library and 
Information Science Abstracts) adatbázisban 
2004-2005-ben megjelent 11 273 indexelt pub
likáció tárgyszavainak megjelenési gyakorisá
ga, valamint ezek együttes előfordulása alapján 
határozták meg. A vizsgálat három fő kutatási 
területet különített el: a World Wilde Web, a 
Könyvtárak és az Oktatás. További 12 terüle
tet is megkülönböztet, amelyek nagymértékben 
fejlődtek az elmúlt időszakban. Ezek közül egy 
a könyvtári szférával, 11 pedig az internettel van 
kapcsolatban: Hálózatok, Számítógép-védelem, 
Információtechnológia, Elektronikus források, 
Elektronikus publikációk, Bibliometria, 
reskedelem, Számítógép-alkalmazások, Orvos- 
tudomány, Keresések és Online információke
resés.

(Autoref.)

08/153
FENNEWALD, Joseph: Research productivity among li
brarians. Factors leading to publications at Penn State = 
Coll.Res.Libr. 69.vol. 2008. 2.no. 104-116.p. Bibliogr. 
jegyzetekben.

A  könyvtárosok tudományos tevékenységének 
hatékonysága. Milyen tényezők ösztönzik 
a publikációk megjelenését a Pennsylvania State 
University-n?

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Könyvtártudományi 
kutatás; Publikációs tevékenység

A Pennsylvania State University (röviden: 
Perm State) könyvtárosai hagyományosan a 
legtermékenyebb szerzők között vannak a fel
sőoktatási könyvtárak problémáival foglalkozó 
szakfolyóiratokban.
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Korábbi felmérések már igazolták azt, hogy 
ahol a kutatási tevékenységet elvárják, az elő
léptetés és a határozatlan idejű alkalmazás fel
tételéül szabják, ott több publikáció születik. 
Továbbá: ahol az intézményen belül szervez
nek a publikálást segítő kurzusokat, ott azzal 
egyben a könyvtárosok kutatói munkásságát is 
ösztönzik.
Ez alkalommal személyes interjúk során 77 
könyvtárost kérdeztek meg arról, hogy milyen 
tényezők segítik, illetve akadályozzák kuta
tómunkáját, és minderről egy konkrét projekt 
kapcsán kellett beszámolniuk.
A Penn State-en elvárják, hogy a könyvtáro
sok szakmai kutatással is foglalkozzanak; ez az 
előléptetés és a véglegesítés feltétele, és a téma 
része a könyvtárosok évenkénti személyes ér
tékelésének. Konferenciai részvételhez és a 
kutatások céljára támogatást nyújt a könyvtár, 
további támogatási forrást jelentenek a pályá
zatok. A kutatásra fordított idő kérdését nem 
szabályozzák, a kutatást a munkatársak szerves 
feladatának tekintik.
A kutatást a vizsgálat szerint a munkahelyi elő
menetel mellett a következő személyes ténye
zők motiválják: a szakmai ismeretek gazdagí
tása, a szolgáltatások fejlesztése, intellektuális 
kíváncsiság, szakmai elégedettség.
Kutatást speciális előképzettség nélkül is vé
geznek a könyvtárosok. Kutatásaik számában 
nincs különbség aszerint, hogy könyvtár szakon 
szerezték mesterfokozatukat, posztgraduális 
kurzuson tanultak-e vagy doktoráltak könyv
tár szakon. Ha az összes publikációt tekintjük

(könyvek, tanulmányok, lektorált folyóiratok 
cikkei), akkor a doktorátus már befolyásoló té
nyezőnek bizonyul. Azok, akik például történe
lem vagy angol szakon végeztek, már tanulmá
nyaik során értékes előgyakorlatot szerezhettek 
a kutatás és publikálás területén, ami megnö
velte önbizalmukat.
A Penn State-en a legjelentősebb tényezőnek 
a kollegiális támogatás, formális és informá
lis mentorálás bizonyult. Ez publikálási ja
vaslatokban, közös szerzőség felajánlásában 
mutatkozik meg. A kollegiális segítség sokat 
jelent azoknak is, akik motivációval rendelkez
nek, és azoknak is, akik még tapasztalatlanok 
a publikálás területén. A kutatás támogatásá
hoz nincsenek előírt témák vagy programok. 
A kutatást elvárják, de a könyvtáros szabadon 
választhatja meg témáját (ezek között vannak 
gyakorlati szempontúak, az intézményre vagy 
egy-egy tudományterületre vonatkozóak) és 
módszerét. Az erre fordított időről kollégáival 
és főnökeivel kell konzultálnia. A vizsgálatot 
végző szakemberek szívesen fogadnák más in
tézmények hasonló felméréseinek eredményeit 
összehasonlítás céljából.

(Hegyközi Ilona)

Információszervezés

Lásd 157
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