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Bevezetés

1 tudományos és műszaki irodalom mennyisége az utóbbi év
tizedekben állandóan növekszik. A kutató tudós számára egyre
nehezebbé válik mindazoknak az uj közleményeknek az elolvasása,
melyek munkája szempontjából fontos dolgokat tartalmazhatnak.
A tudományos információ a kutatóknak ezt a munkáját kívánja meg
könnyíteni .
"Hogy a tudományos információt mind szélesebb területen
alkalmazhassuk és hogy hatékonyabban működő tájékoztató szol
gálatokat szervezhessünk, jobban meg kell ismernünk a tudomá
nyos irodalomkutatás, ismeretszerzés és ismeretközlés jelenle
gi formáit" - ezekkel a szavakkal nyilt meg a tudományos infor
máció Washingtonban tartott konferenciájának 1. ülésszaka.
A szakirodalommal való ellátás, a szakirodalmi tájékozta
tás Idépitésére felszabadulásunk óta hazánkban is történnek in
tézkedések. Nyilvánvalóvá vált a szakirodalmi tájékoztatás ha
tása a torvfeladatok megoldására, a termelékenység fokozására,
a szakember képzésre és továbbképzésre, a műszaki fejlesztés
egészéze. Műszaki fejlesztésünk célja, hogy a magyar ipari ter
melés a világszínvonalat elérje; meg kell tehát ismernünk az
egyes alkalmazott iparágakon belül elért eredményeket. Valuta
ellátásunk az export-tervek teljesítésétől függ: ehhez is nél
külözhetetlen a világszínvonal megismerése.
Az Igénykutatás a szakirodalmi tájékoztatáson belül ogyike a legaktuálisabb problémáknak. A tájékoztatás összetett vol
ta, az igények sokfélesége, szubjektív jellege következtében as
igény megismerése igen nehéz feledet. Hogyan dolgozik a kutató
5

tudós; milyen irodalomfajtát használ legszívesebben, mennyi idót
fordít olvasásra, hogyan szerzi meg a tájékoztatást, milyen szere
pe van a szóbeli közlésnek munkájában. Blind megannyi kórdás, mely
megszabja az igény jellegét.
Az igénykutatással kapcsolatban számos tanulmány jelent meg.
Elöljáróban a külföldön végzett tanulmányok közül szeretnénk né
hányat összefoglalólag ismertetni, majd röviden felvázolnánk a
hazai dokumentációs felmérés lefolyásét és eredményeit.
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I. A KÜLFÖLDI IRODALOM ÖSSZEFOGLALÁSA
1. Az igénykutatás értelmezéseg
a kérdés felvetése
A tudományos információ Iránti igány tanulmányozása at
1940-os évekig csupán a tudományos tájékoztatás forrásainak sta
tisztikai vizsgálatára szorítkozott. Megállapították, hogy az
egyes szakterületeken milyen kiadványokra hivatkoznak e legtöb
bet. Bár bizonyos eredményeket *gy is értek el (pl. kimutatták,
hogy mig az agrártudományi munkákban ta3álható hivatkozások
1/3-a kémiai területről crármazik, a gépészetben ez a szám 10 %re csökken), semminemű felvilágosítást nem kaptak n periodikus
kiadványok használatára vonatkozólag, továbbá természetesen nem
Ínmerhették meg a másodlagos forrásokat és azt a terjedelmes anyagot sem, melyet a kutató anélkül használt, hogy hivatkozott
volna rá.
Referáló és indexelő szolgálatok tanulmányai rávilágítottak
arra, hogy az egyes országok hasonló jellegű kiadványai között
nincs kooperáció. Kimutatták, milyen nagy bibliográfiai segítsé
get nyújtanak a szaktudósnak, de nem kösölxek adatokat arre vo
natkozólag, hogy hányszor ás milyen körülmények között használ
ták a kutatók ezt a segítséget.
Bradford
tanulmányában megállapította, hogy az általa
"hasznos"-nak nevezett tudományos munkáknak csak a tele találha
tó meg referáló folyóiratokban, ezek 50 %-a viszont átlag 3 refe
ráló folyóiratban is szerepel.
(1) Documentation. 1948.
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Ilyen és hasonló jellegű sonkák során a figyelés ráterelő
dött annak tanulmányozására, hogy hogyan szerzi be valójában a ku
tató tudós a neki szükséges ismereteket. Voltak, akik a kérdést a
kutató olvasási szokásainak megismerése alapján igyekeztek megkö
zelíteni, sások azt vizsgálták, hogy milyen információs forrásokat
használ a tudós, vagy bibliográfiák alkalmazására vonatkozó ada
tokat gyűjtöttek. A tanulmányok mindegyike megegyezett azonban
abban, hogy a kutatók igényeinek vizsgálatéból kell kiindulni,

BERNAL szerint a tudományos informáeió raktározási és viszszakoresé8l munkáját nem csupán annak kell meghatároznia, hogy a
kutató mit kíván,hanem annak is,hogyekapott anyagot mire használ
ja fel. Mindenki csak annyi tájékoztatást kapjon, amennyit fel
tud dolgoznii tehát ki kell válogatni a legfontosabb anyagot és
a speciális kérdésekre a legadekvátabb válaszokat kell megadni.
VOIGT továbbfejleszti Bernal elméletét. A kutató tudós azért
olvassa a szakirodalmat, mert arra tudományos munkájához - vala

milyen célbél - szüksége van. Nemcsak maga a forrásanyag, hanem
az irodalomkutatás módszere le ennek a célnak van alávetve• Volgt
szerint tehát azt kell elsősorban megvizsgálni, hogy miért van
szüksége a kutatónak a tájékoztatásra. Három kategóriát állit
fel:a/ folyamatos ismeretszerzés:a szakterületen folyó hasonló jel
gü munkák megismerését célozza;b/ mindennapi Ismeretszerzés: a na
pi munka közben felmerülő problémák megoldására irányul.(pl. va
lamely adat megszerzése, vagy egy szerkezet konstrukciójának le
írása) $ c/ kimerítő ismeretszerzés: egy meghatározott tárgykörre
vonatkozó teljes ismeretanyagot foglalja magába, üj kutatási te
rület felmerülésekor léphet fel, de még jelentősebb eredmények
összegezésekor. Ritkábban fordul elő, mint a* első kettő, azon
ban ugyanolyan fontoai elsősorban Írott forráson alapszik. E hár
mas felosztás alkalmazása - állapítja meg Vcigt - nemcsak jeleni*
gi vizsgálódásaink komplexebb megértéséhez vezet, hanem segítsé
get nyújt szakbibliográfiák összeállításakor, uj tájékoztató
szolgálatok létesítésekor. A továbbiakban Volgt részletesen ta
nulmányozza - az ismertetett felosztás szerint - az egyes szak
területek leggyakoribb tájékozódási forrásait.
HALBERT és ACKOPP felteszik a kérdést: hogyan lehet meggyor
sítani valamoly tudományos eredmény megszületését? Tapasztalatuk
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szerint a kutatásra fordított idő csökkentése régső fokon az ered
mények növekedéséhez rezet. Meg kell tehát állapítani, hogyan töl
tik el idejüket a tudósok, Így módunkban lesz olyan feltételeket
teremteni, melyek a kutató időt megrövidítik. A továbbiakban meg
kell vizsgálni, hogy a tudományos munkára fordított idő melyik fá
zisa az, amelyik leginkább rövidíthető, anélkül, hogy ez az ered
mény rovására menne, és hogy hogyan lehet ezt a potenciális re
dukciót a leghatásosabb utón realizálni.
MAIZBLL azt vizsgálja, van-e kapcsolat a műszaki irodalom
használata és as alkotó tevékenység közt? Azok a kutatók, akik
több és Jelentősebb uj eredményt érnek el, többet olvasnak-e és
mán módon használják-e az irodalmat? A kérdés eldöntése Jelentős
lehet úgy a tudományos tájékoztatás számára, mint az oktatásban.
Szoktassuk-e a fiatalokét ahhoz, hogy idejük nagyrészét olvasás
sal töltsék, vagy biztosítsunk uokik több időt az önálló gondol
kodásra, alkotásra,
SCOTT a következő elméletből indul ki: a kutatóknak is van
raktáruk, az emberi egy. Ha ez nem is hasonlítható össze a könyv
tári raktárral, alkalmasabb a gyors visszakeresésre. Szerinte e
biológiai ée mechanikai szisztémák optimális egybehangolására van
szükség, mégpedig a mechanikai módszernek kell » biológiaihoz al
kalmazkodnia. Tanulmányoznunk kell a kutató tudós és uéraök szo
kásait, megvizsgálnunk a tudományos információ szerepét munkájá
ban. (Milyen tájékoztatást kiván? Tudja-e hogyan kell ogy megha
tározott tárgy után keresni? stb.)
HE5ZKL szerint a vizsgálatokat hárem irányban kell folytatni,
e/ Megállapítani, hogy a tudósodnak milyen tájékoztatási típusok
ra van szükségük ás meghatározni, hogy milyen tekintetben marad
nak ezek kielégítetlenek, b/ Analizálni a kutatók különleges Jel
lemvonásait; mint olyan lehetőségeket,melyek a tájékoztatás irán
ti szükségletét befolyásolják; a tájékoztatás iránti igénye ki
elégítésére szolgáló alkalmakat - ezen tulmenőleg az információt
gyűjtő szokásait és hogy ezekkel ő maga mennyire van megelégedve,
c/ Po’mérri a tudományos tájékoztatás valamemyi eszközét és ?*he tőségeit, hogy kiválogassuk közülük sonkát, amelyek a legalksl
masabbak arra, hogy a kutató czámcs szükségletét kielégítsék.
GLASS megállapítja, hegy évente hatalmas összegeket költenek
9

referálásra, dokumentációra. Megéri-e ez? Eldöntésére meg kell
vizsgálni, hogy honnan szereznek tudomást a kutatók a munkájukhoz
legszükségesebb forrásanyagról.
Ugyanilyen jellegű tanulmányokat folytatnak HOGG és SMITH.
Rangsoroltatják a műszaki és tudományos irodalom különböző tipusu kiadványait és táblázatokban vetik össze az eredményeket. A
kutatók olvasási szokásait is igyekeznek felmérni.
HBRKER nemcsak azt akarja megállapítani, hogy milyen módsze
rekkel szereznek, hanem azt is, hogy hogyan közölnek egymással
tudományos ismereteket a kutató tudósok.
A tudományos kutatók ismeretszerző szokásainak mélyebb meg
értése segítségére van az egyes intézményeknek nj tudományos és
műszaki tájékoztató szolgálatok létrehozásában, kiadványprogram
juk megtervezésében.
BROWNSOH beszámol néhány tudományos intézetben folyó vizs
gálatról. A Bell Telephon Laboratories 4700 műszaki és adminisz
trációs dolgozójával töltetett ki kérdőíveket, hogy adatokat
nyerjen a könyvtár és a tájékoztató szolgálat használatáról.
Az Institute for Advancement of Medical Communication érte
kezleteken elhangzott témák felhasználásával kapcsolatban végez
vizsgálatokat, üaztönöz-e az előadás Írásbeli közlésre, és meny
nyi idő telik el az előadás meghallgatása és a kiadvány megjele
nése között.
Az American Institute of Physics nyomtatott indexek külön
böző fajtáit mutatja be fizikusoknak, hogy megállapítsák, használhatók-e ezek a gyakorlatban?
A Case Institute of Technology kémikusok és fizikusok tudo
mányos irodelomhasználatával kapcsolatos megfigyeléseket végez.
Minden nap meghatározott időpontokban (csengőszőra) fel kell je
gyezni a kutatóknak, hogy olvasnak-e éppen, és ha igen, mit ol
vasnak. A kísérlet folytatása egy előző vizsgálatnak, ahcl meg
figyelő módszert alkalmaztak.
Az University of Chicago Library azt vizsgálja, hogy vala
mely kiadvány értéke fűgg-e használatának gyakoriságától. Más tu
dományos könyvtárakkal akarja eredményét összevetni.
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2. Vizsgálati módszerek

▲ tájékoztatás iránti igény sokféleségéből,összetett voltából,
szubjektív Jellegéből következik, hogy az igény megismerése igen
nehéz feladat, A vizsgálatok Jelenlegi állása sem döntötte még
el, melyik módszer a legalkalmasabb erre. A kérdés tanulmányozá
sának kezdeti szakaszában - de számos újabb tanulmányban is könyvtári évi Jelentéseket, reference-adásokat, könyvekben, diszszertációkban, folyóiratokban található hivatkozásokat (lábjegy
zet) analizáltak és rendeztek. Ez az un. reference-számolás mód
szere csekély értékű a tudományos irodalom használatának megér
tése szempontjából. Fény derülhet ily módon arra, hogy bizonyos
szakterületeken melyek a legtöbbet használt folyóiratok, könyvek
és ezáltal sogitségére vagyunk a könyvtárak beszerzésének. Meg
tudjuk továbbá, hogy egyes témák feldolgozására milyen szakcaoportositác a legalkalmasabb és hány évre visszamenőleg van szük
ség az anyagra: ez segit a szakbibliográfiák elkészítésében.
Csakhogy nem biztos, hogy valóban azok e munkák Járultak
hozzá elsődlegesen a r uj eredményok feltárásához, melyekre leg
többet hivatkoznak. Azok a módszerek, melyek nem a kutató teljesitményát tették vizsgálat tárgyává, hanem azt vizsgálták, hogyan
dolgozik a tudós, hatékonyabbnak bizonyultak.
Az első lökés az uj módszerek felé Vanneevar B u s h ^ nevé
hez fűződik. Bár az általa Javasolt •mernek" nevű szerkezetet m á 
ig sem valósították meg, érdeme, hogy a kutatást uj irányba te
relte.
A tanulmányokat aszerint, hogy milyen módszert alkalmaztak
a tudományos dolgozók ismeretszerző és közlő szokásainak felmé
résére, 4 csoportba oszthatjuk.
a/ Kérdőív
TÖRHUDD 100-100 dán éa finn tudóssal végzett vizsgálatot.
Minden kérdőívhez levelet mellékelt annak magyarázatára, hogy
milyen Jellegű tanulmányokat folytat. Kérdőivei 19 pontból álltak:
(1) As ve may think. ■ Atlantié Monthly. 194 b» July.
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1. Jelenlogi kutatóterület.
2. Gyakorlati problémát akor-« megoldani, vagy uj elméleti
felfedezés a célja,
3. Szakterülete fejlődését mennyire képes kéretni.
4. A kézretet x (irodalom-olvasás) ragy pedig a közvetlen
(megbeszélés,, előadások) ismeretszerző, illetve közlő forrásokat
tartja-e fontosabbnak,
5. Hány órát fordit hetente olvasásra.
6. Hány szakfolyóiratra, illetve sorozatra a/ fizet elő,
b/ hányat kap tagság fejében, c/ hányat néz át rendszeresen.
7. Milyen kiadványfajtákat olvas leggyakrabban.
8. Melyik idegen nyelven olvas,
9. Készít-e indexeket,
10. Látogatja-e a könyvtári tájékoztató szolgálatokat.
11. Milyen Jellegű tájékoztatást szokott kérni (bibliográfia,
fordítás, kölcsönzés atb.),
12. Igényel-e olyan fajta tájékoztatást, amihez az adott kö
rülmények közt nem Juthat.
13. Hány publikációja Jelent meg az elmúlt 3 évben.
14. Milyen nehézségei voltak munkája megírása közben (nyelvi,
forrásanyag hiánya stb.),
15. Milyen nehézségei vannak szakterülete fejlődésének köve
tésében (időhiány, referáló folyóiratok, ismertetések nem állnak
rendelkezésre stb.).
16. Dolgozott-e feleslegesen olyan témán, amit már más megol
dott (és ez csak késve Jutott tudomására).
17. Véleménye szerint hogyan nyújthatnának a dokumentációs
és tájékoztató szolgálatok kutatómunkájához nagyobb segítséget.
Van-e Javaslata (és mi az) fenti szolgálatok átszervezésére vo
natkozólag.
18. Tanulmányai befejezése után érezte-e szükségét annak,hogy
az irodalom kezelését Jobban megismerje.
19. Megjegyzés.
Az egyes kérdések mellé több tipus-válasst adott meg (pl. a
3. kérdéshez: nagyon Jól, kielégítően, nem Jől), hogy az eredmé
nyek Összesíthetők legyenek. A kapott adatokat táblázatokban fog
lalta össze.
MAIZBLL 70 kérdésből állő kérdőívet töltetett ki 94 ipari ku
12

tató laboratóriumban dolgozó kémikussal, az alábbi tárgykörökből:
olvasási szokásai egyetemi évei alatt, olvasási szokásai otthon,
könyvvásárlás, folyóiratelőfizetás, a nem szorosan szakmájához
tartozó olvasmányok számav melyik ismeretszerző forrást tartja
legalkalmasabbnak, könyvtárhasználat, milyen módon találja meg a
szükséges irodalmat. A kérdések mindegyikét több megfelelő felzlettlpussal látta el*
b/ Interjú
HOGG és SMITH 157 különböző kutatóintézetben dolgozó tudóesal végezték a vizsgálatot. Ugyanaz a személy vezette az összes
interjút, melyek Jcb. 45 percig tartottak. A kérdező 40 előre ki
dolgozott kérdést tett fel a következe témákról:
a/ Hogyan nyerik a tudományos és technikai tájékoztatásokat
és hogyan értékolik a különböző forrásokat.
b/ Von-e elég idejük olvasásra.
c/ Hol szerezték be az olvasott anyagot, ki ajánlótta, vásá
roltak -e maguk is könyvet és mennyit.
a/ Mi a véleményük a könyvtári jegyzékekről, nir.‘
. roferenceforráéról.
e/ Angol vagy más nyelvű folyóiratokat olvas-e sűrűbben: fo
lyóiratok közti fontcssági sorrend idő és nyelv szerint.
f/ Van-e saját adat-gyűjteménye.
g/ Ui a könyvtári tájékoztató szolgálatok fogyatékosságai
van-e elképzelése uj tájékoztató szolgálatok szervezéséről.
A kérdések nagyréazét előre kódolt válaszokkal látták el
részben, hogy gyorsítsák a kérdezek feljegyzéseit, részben, hogy
standardizálják azokat a feleleteket, melyeknél a kutatóknak a
különböző ismeretszerző forrásokat használhatóságuk szerint keli
rangsorolniuk. Az ilyen értékelő kérdőnek esetén a kérdező listát
adott a kérdezetteknek, melyről ki kellett válaeztaniuk a legadekvátabb feleletet. (Természetesen megkérdezték őket, hogy ta
lálnak-e Így megfelelő kifejezési formát: a válasz minden esetben
kielégítőnek bizonyult.) A válaszokat, melyeket a "nem használha
tódtól a nfont08"-ig lehetett rendezni, 1-ú ponttal láttái el.
(1 » nem használható, 2 - kevéssé használható, 3 = alig használ
ható, 4 ■ használható, 5 - nagyon hasznos, 6 « fontos.) így ki13

számítva minden kérdésre az átlag értéket, a forrásokat fontossá
guk szerint rangsorolhatták,
HERHER hasonló kísérletében egyszerűen rangsoroltatott, ami
arra indikálhat, hogy különböző forrásokat egyformán fontosnak te
kintsenek. Ez kb. ugyanahhoz az eredményhez vezetett, mintha csu
pán azt kérdezték volna meg, hogy használta-e a forrást, igen • 1,
vagy nem ■ 0. Ezért az előző módszerről le is mondott az utóbbi
Javára.
HENZEL 77 amerikai egyetemen dolgozó biokémikus, kémikus és
zoológus ismeretszerző- és közlő szokáséit vizsgálta interjú mód
szerrel. A vizsgálatok kb. 1 órát vettek igénybe.
Képzett kérde
zők tettek fel meghatározott kérdéseket. A feltett 100 kérdés kér
dőív formában szerepelt, az interjuvolóknak azonban módjukban
állt - ha ez szükségesnek mutatkozott - kiegészítő kérdéseket is
feltenni. Kétféle módszert alkalmaztak a válaszok feljegyzésére.
Az egyértelmű és rövid választ igénylő kérdésekre a feleletet
rögtön a kérdőívre Jegyezték fel (pl. min dolgozik?). A többi esetben (pl. előfordult-e már, hogy valamely, munkájához szükségéé
ismerőt megszerzése nagyon sokáig tartott? mikor történt ez utol
jára? hogyan szerzett végül tudomást róla?) külön papirosra Írták
a feleleteket, szószerint, ahogyan elhangzottak és összesítésük
re utólag, az értékeléskor került sor.
GLASS és NORWOOD egyéni beszélgetések során felkértek 50 kü
lönböző szakterületen dolgozó kutató tudóst, hogy jelöljék meg né
hány saját kiadványukat. Az ezekben megadott hivatkozásokból ki
kellett 5-6 olyan cikket választaniok, melyek leginkább hozzájá
rultak idézett munkáik előbbrevlteléhez. Ezután két kérdést intéz*
tek a kutatókhozi 1/ Honnan szerzett először tudomást fenti cikkek
létezéséről? 2/ Ha előbb szerzett volna tudomást róluk. Jelentett
volna-e ez valamilyen változást saját munkája előbbrevitele szem
pontjából? Az első kérdést a különböző ismeretközlő források fel
sorolása kisérte (pl. alkalmi beszélgetés, beszámoló, előfizetett
folyóirat, könyvtárban rendszeresen átnézett folyóirat, referáló
folyóirat, szakjegyzékek, különlenyomat, bibliográfia, könyv,
kollegától hallotta, valahol olvasta, •••)• A válaszok alapján
fontossági sorrendet állapítottak meg az ismeretközlő források
közt. A 2. kérdésre kapott feleletek nem bizonyultak alkalmasnak
semmilyen eredmény kimutatására. .
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HBfiHER 500 kutatóval folytatott Interjú alapján állította
össze tanulmányát. A vizsgálatokat gyakorlott interjúvoló* vezet
ték (kb. 1 1/4 óra) meghatározott kérdések alapján. A kérdések
többsége előre kódolt, de voltak nyitott kérdések is, melyekre
nem anticlpált válasz várható. Ezekre Igyekeztek a lehető leg
részletesebb feleletet nyerni. A feltett kérdéseket konkretizál
ták (pl. ha azt akarták megtudni, hogyan öli meg a kutató olyan
problémát .melynek megoldásához saját Ismeretei nem elegendők, meg
kérdezték, hogy a legutóbb előfordult ilyen esetben hogyan Járt
el?). A kérdező minden választ szó szerint feljegyzett.
YOIGT a kémia, fizika és biológia területén dolgozó tudomá
nyos kutatókkal és könyvtári tájékoztató szolgálatok tudományos
munkatársaival végzett vizsgálatot. (Összesen 225 esetben.) Két
fajta kérdezési módszert alkalmazott. Az interjúk többsége lazán
meghatározott kérdésekből állt, melyeket általában specifikusan
kötött kérdéscsoport követett. Azonban ez utóbbi is elég szabad
volt ahhoz, hogy az interjú témája a kutató érdeklődéséhez és ta
pasztalataihoz igazodjék. Ezzel elkerülték azt, hogy időt tölt
senek olyan kérdésekkel, melyek a tudós érdeklődési körén kivül
esnek és sikerült figyelmét végig fenntartani A minta-kérdések
közti sorrendet nem tartották be szigorúan: ha a kutató valamely
tárgykörre önként rátért, felbátorították a téma folytatására.
A kérdéscsoportok a következők voltak:
1. A kutató szakterülete, képzettségi foka, külföldön meg
jelent tanulmányai atb.
2. Nyelvismerete.
3* Milyen könyvtárakat látogat.
4. Milyen irodalmi forrásokat használ fel:
a/ saját szakterülete referáló folyóiratai
b/ általános indexek
c/ speciális referáló folyóiratok és indexek
d/ tudománya határterületeinek referáló folyóiratai
e/ cikkjegyzékefc, folyamatosan megjelenő referátumok
f/ évkönyvek, folyóiratok
g/ monográfiákban, kézikönyvekben, folyóiratokban talál
ható bibliográfiák
h/ egyéb nyomtatott források (pl. könyvtári szakkataló
gus).
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5» Milyen értékűnek tartja szakterülete fejlődésének követé
se és a szakirodalom megismerése szempontjából a személyes kontak
tust t beszélgetést, előadásokat, rendszeres folyóiratolvasást•
6. Mennyi időt fordit a szakirodalom olvasására.
7. Fény % ebből a/ kurrens anyagra fordított idő
b/ a régi anyagra fordított idő.
8. Mennyi időt tölt el referáló folyóiratok és Indexek
retrospektív átnézésével.
9. Készít-e magának szaklndexet - kb. hány cédulából áll és
használhatónak tartja-e.
10. Kér-e segítséget a3szisztonsektől,könyvtárosoktól,vagy
másoktól a szakirodalom átnézéséhez.
11. A kutató szakterületére vonatkozó dokumentációs ée refe
ráló anyag megvitatása - megfelelőeége, gyengeségei, perspektí
vája.
Nem minden esetben került sor az összes kérdés megválaszo
lására. Ha a kutatót a felvetett téma nem érdekelte, elejtették
azt. A könyvtárak tájékoztató szolgálatainak munkatársaival csak
az 1., 2., 4. ás 12. pontokat tárgyalták meg.
Az interjúk 20 perctől 1 1/2 óráig tartottak. Többségük
30-40 perces volte
Miután a fent ismertetett kérdezési módszer segítségével
megfelelő szánni adatot nyertek, a továboi interjúk kötetlen b e 
szélgetések formáját öltötték fel. (Pl. c kisérletvezető részt
vett a kutatók áltw.1 rendezett teadélutánokon és ott végzett
megfigyeléseket.) Az interjúvoló igyekezett ugyan a beszélgetést
az ó általa érdekelt témák felé irányítani, de a kutató annyit
beszélt tudományos munkájáról, amennyit akart. Minden esetben
megkérték a tudóst, hogy sorolja fel,milyen irodalmat használt
munkájához. Természeteden ezt a módszert csak olyan tapasztalt
kérdezők alkalmazhatták, akik pontosam ismerték az egyes szak
területek bibliográfiai segédeszközeit. Ha ugyanis a kutatót sza
badon engedik beszélni, nem sorolja fsl az összes forrásokat. Az
interjuvolóknak kell ezökre rákérdezéssel felhívni a figyelmet,
pontos elmeket felemlítve.
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c/ HaPló
A napló módszert minden esetben kiegészítésként alkalmaztak
a* interjú vagy a kérdőiv mellett,
HOGG éa SMITH interjú kiegészítéseként, a kutatók olvasási
szokásainak felmérésére vezettették. Segítségével számszerű ada
tokat igyekeztek nyerni arra vonatkozólag, hogy a kutatók milyen
mennyiségű és fajtájú tudományos és műszaki irodaimat olvasnak
14 nap alatt és hol olvassák est. Továbbá, hogyan szereztek tu
domást a számukra legfontosabb irodalomról és hogyan, használták
fal a szerzett információkat.
A naplót 14 napig (otthon és munkahelyen egyr.ránt) olvasás
közben kellett vezetni. Pelkérték s kutatókat, hogy azonnal fog
janak hozzá a kitöltéséhez, függetlenül attól, hogy betegek-e,
szabadságon vannak, vagy éppen olyan munkájuk van, hogy viszony
lag keveset olvasnak. Ennek ellenére csak egy jelentés érkezett
vissza azzal a megjegyzéssel, hogy semmit sem olvasott a 14 nap
alatt. Viszont megmutatkozott, hogy egyenek a bejegyzéseket nem
olvasás közben, hanem jóval később eszközölték,
A napló t.k, 4 táblázatból állt és a kutatóknak mindössze
a megfelelő rovatokba kellett egy jelet termiök. Az első táb
lázat referáló folyóiratok cimeit sorolta fel. Minden alkalom
mal, amikor a tudós valamelyik folyóiratot használta, be kellett
art jegyeznie a táblázaton, megjelölve, hogy régi irodalmi hi
vatkozásokat, végy uj anyagot keresett-e a folyóiratban. A többi
táblázat folyóiratok, kutatási jelentések és könyvek olvasási
gyakorlatára gyűjtött adatokat a kővetkező m ó d o m
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olvasta
könyvtárban
laboratóriumban
irodában
útközben, munkahelyen
otthon
munkatárs adta tájékoztatásul
munkátárától kérte kölcsön
könyvtárból kérte kölcsön
egyéb forrásból
sajátja
szerző, munkatárs
emlékezett rá. látta valahol
bibliográfiában találta
referáló folyóiratban találta
más kiadványban hivatk. rá
könyvtári tájékozt. szóig. ajánl.
kutatási Jelentés Írásához
munkatársat táJékozt. róla
kurrens, vagy Jövőbeli kút. munkához
általános ismeretszerzés
könyv, cikk Íráséhoz
semmire
túl késön Jutott hozzá - semmire

HAIZELL kérdőív (ld* ott) kiegészítéseként un. "napi infor
mációt gyűjtő Jelentés"-t töltetett ki. Ez tulajdonképpen egy
1 lapból álló Jegyzők, melyen a kérdések mellett ott álltak az
előre nyomtatott válaszok la. 10 egymást követő munkanapon ke
resztül minden nap végén kellett a naplót kitölteni. Célja annak
megállapítása volt, hogy a kutató tudós milyen tájékoztatási for
rásokat használ és milyen gyakran olvassa őket.

PISCHENDEIÍ a Harwell-1 Atomenergia Kutató Intézet 63 munka
társával folytatott hasonló célú tanulmányokat. Interjú mellett
alkalmazta a napló módszert 2 hónapon keresztül. Szerinte sz a
módszer csupán akkor vezsthet eredményre, ha a Jelölést igen egj18

szerűvé tesszük. Nyomtatott Űrlapon a megfeleli rovatokba kellett
a kutatóknak megadott jelet tenni: a nyert adatokat Hollerith
lyukkártyák segítségével dolgozták fel.
4/ Megfigyelés
HALBERT és ACKOPP a kutató tudósokat találomra választott
időpontokban figyelték meg. Ezeknek a megfigyeléseknek az alap
ján felbecsülték időbeosztásukat és következtettek arra, hogy mi
lyen időpontok a legmegfelelőbbek huzamosabb megfigyelések elvég
zésére, valamint, hogy hányszőri megfigyelés szükséges ahhoz,hogy
az eredmények megbízhatóak legyenek. Világossá vált, hogy evvel
a módszerrel egyszerre csak egy tudományszakon belUl lehet tanul
mányokat folytatni. A /álasztás a kémiáira esett, mivel egyrészt
a kémikusok képviselik az egyik legszámottevőbb tudós csoportot,
másrészt őket érdekelte legjobban a tudományos információ prob
lémája.
50 csoport (45 különböző ipari vállalatnál és 5 csoport egye
temen dolgozó) kémikussal folytattak kísérletet, összesen 1500
kémikust figyeltek meg és 25 000 adatot gyűjtöttek össze. A meg
figyeléseket 9 egymást követő munkanapon naponta kétszer végez
ték. A megfigyelők a vállalatok, illetve az egyetem dolgozói vol
tak, akiket előzetesen kiképeztek. (Ez redukálta a megfigyelt sze
mélyekre vonatkozó kérdéseket.) A kisérletvezetők megfigyeléseiket
2 űrlapra jegyezték. Az elsőn a kémikusok tevékenységét regisztrál
ták (tudományos munka, kísérletezés, gondolkodás, nem tartózkodik
munkahelyén stb. ...). A másodikat csak abban az esetben töltöt
ték ki, ha a kutató éppen tudományos munkát végzett. Ez utóbbin
a tudományos munka formáit jegyezték fel az alábbi módon:
A tudományos munka leírása
Kérdést hall
Kérdést olvas
Munkájához olvas
Általános tájékozódásul olvas
Tájékoztatást hall
Anyagot dolgoz fal
Kiadványon dolgozik

kitől
kitől
kitől
kitől
kitől
kitől
kitől

1
2
3
4
5

6
7
19

Tájékoztatást közöl (Írásban)
Tájékoztatást közöl (szóban)
Válaszol (Írásban)
Válaszol (szénán)
Általános megbeszélés

kivel 1
kivel 2
kinek 3
kinek <
kikkel 5

Kapott kiadvány megbeszélése
Azért olvas, hogy beszámoló*
készítsen az anyagról
Egyik sem (hanem ml!)

kitél - kivel 6
feltől - kinek 7

A tudományos munkában résztvevők száma és szakterülete
leitől

kinek, kii
matematikusok
statisztikusok
fizikusok
ugyanazon területen dolgozó kémikusok
maa területen dolgozó kémikusok
biológusok, orvosok
pszichológusok, közgazdászok
titkárok, technikusok
a vállalat más dolgozói
egyéb (feli)

A tudományos munka fajtája
kitől
1
2
3
<
5
6
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kinek, kivel
szóbeli
kiadatlan,Írott
könyv
cikk
folyóirat
egyéb (mi!)

7
8
9
0
X
Y

3» Eredmények, következtetések
A tudományos Tájékoztatás komplex volta, a tanulmányozásakor
alkalmazott módszerek változatossága igen nehézzé teszi az egyes
tanulmányok eredményeinek általánosítását.
Hégls leszűrhetünk bizonyos következtetéseket, melyek igen
sok tanulmányban hasonló módon Jelentkeztek.
Az olvasás relatív értéke, a
véletlen asszociáció szerepe
Szinte ??lndegyik tanulmányban felvetődött az a kérdés, hogy
milyen információs forrásokat használnak a kutatók. A válaszok
igen nagy változatosságot mutatnak. Vickery nyers átlagot számít
va a következő táblázatot közli:
Az irodalom folyamatos átnézése:
Eáa irodalmi munkákban található
hivatkozások:
Szóbeli közlés:
Előzó ismeret (pl. saját index):
Index, referáló folyóirctok,
bibliográfia, katalógus:

27 %
19 %
21 %
S %
25 %

F táblázat szerint megmutatkozik, hogy az ismereteknek csu
pán 1/4-e alapesik szisztematikus keresésen és hogy igen nagy a
szóbeli közlés Jelentősége is. Vizsgáljunk meg most néhány tanul
mányt ebből a szempontoól.
HALBERT és ACJCQFF megállapítják, hegy 9o órás hátból (bele
értve a hétvéget ée az estéket is) az át3 agkémikus csak 3 és 1/2
órát tölt olvasással, szemben a kollegáival folytatott 5 és 1/2
órás megbeszélés jellegű vitákkal. Többi ideje megoszlik az Írás,
gondolkodás, laboratóriumi munka; kísérletezés atb. között.
EERBAL szerint ezzel szemben angol ée amerikai kutató inté
zetben dolgozó tudósok naponta 4-5 órát töltenek a tudományos és
aii*sa*i irodalom olvasásával.
HSRTZ és HDBIHSTEIH amerikai mérnökökkel végzett kísérletek
alapján összeállítótt tanulmányukban azt bizonyítják, hogy a ku21

tató mérnökük inkább hajlanak a szóbeli, mint az Írott közlés fe

lé. Azt kérdezvén, honnan nyerik a legfontosabb tájékoztatást ar
ra nézve, hogyan végezzék munkájukat, a sorrend a következő volts
1. idősebb munkatársak, 2. kézikönyvek, 3. hasonló munkát végző
munkatársak, 4. fiatalabb munkatársak.
HOGG és 5HITH 157, a természettudomány gyakorlati területén
dolgozó tudóssal rangsoroltatták tudományos és technikai ismeretszerző forrásaikat és eredményeik összesítése után kitűnt, hogy
a személyi megbeszélés jelentősége megelőzi az irodalomét. A vá
laszokban kiemelték a hasonló témán dolgozók kooperációjának fon
tosságát .
ÜENZSL amerikai egyetemeken dolgozó tudósoknak adta fel azt
a kérdést, hogyan szereztek tudomást valamely Őket érdeklő cikk
ről, vagy munkáról, anélkül, hogy a kérdés irodalmát keresték
volna. 30 választ csoportosítottj a/ más irodalmi munkában ta
lálható hivatkozás formájában: 4, b/ egy kollegámtól, akinek mun
kámról beszéltem, hallottam róla; 13, o/ egy munkatársam alkalmi
beszélgetés során említette: 4, d/ egy munkatársamtól, akit
szintén érdekel a kérdés, hallottam: 9*
E2?áIZR amerikai orvos-tudósokhoz intézett kérdést afelől,
hogy mi adta kutatási témájukhoz az alapötletet. A válaszok ma
tematikai összegezése után a következő eredményeket kapta:
40 3 előző munka, 35 % más emberektől hallott rőla, 25 % olva
sás utján.
Hasonló Jellegű vizsgálatokat végzett SCOTT az angol villa
mossági ipar technikusai közt. 7álaszai számszerű kifejezése az
alábbi volt: 33 % olvasás utján, 23 5S kigondolta, 13 % kísérle
tek, megfigyelések során adódott, 31 % megbeszélés (azaz más
emberektől hallott róla).
'-d u-yanezoc iparág mérnökeihez 2 kérdéssel fordult:
a/ ”i az első lépés, amellyel valamely kérdés megoldásához fog?
55 % gyakorlati tevékenység, 27 ~o megbeszélés, 12 % olvasás,
b * gondolkodás, b/ Honnan szerzi legtöbb ötletét? 38 % olvasás
utján, 26 jó gondolkodás utján, 15 % gyakorlati tevékenység által,
15 % megbeszélések során.
Úgy MOSS, mint SCOTT vizsgált személyei azt állították,hogy
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az olvasás utján több ötlethez lehet Jutni, mint megbeszélések
során, mégis, mindkét csoport több időt fcrditott arra, hogy be
széljen problémáiról, semminthogy olvasson róluk.
GLASS és NORWOOD 50 amerikai tudóshoz intéztek kérdést,
hogyan szereztek tudomást néhány olyan fontos adatról, melyet
saját munkájukban felhasználtak. A válaszok a következők voltak:
Alkalmi beszélgetés
Rendszeresen olvasott folyóirat
Előfizetett folyóirat
Irodalmi hivatkozás
Nem emlékszik
Szerzői különlenyomat
Referátum
Munkatárs említette
Kézikönyv, monográfia
Folyóiratcikk-kivonat
Előadás
Véletlenül
Bibliográfia
Index
Megbeszélés közben
Könyvjegyzék

22,6 %
22,0 %
8,4 %
6,9 %
6,4 %
5 »8 %
5*2 %
4,3 £
4,3 %•
4,0 %
2,6 %
2,6 %
1,7 %
1,2 %
1,2 %
0,9 %

B tanulmányban különösen kiemelkedik a megjelölt források
közül a szóbeli tájékoztatási források nagy száma. Peltünik to
vábbá, hogy ha kiemeljük azokat a forrásokat, amelyekhez a kuta
tó kimondottan munkája előbbrevitele céljából fordult - és nem
a véletlen hozta útjába - ezek együttesen sem haladják meg a
20 *-ot.
IAz irodalmi forrásanyag különböző fajtáit
I használatuk gyakorisága; .jelentőségük
A tudományos és műszaki irodalom sokféle alakban jelenik
meg és számos tanulmány foglalkozott az egyes kiadványfajták
relatív jelentőségével. 2 tanulmányokat is igen nehéz közös ne
vezőre hozni, mert részben a kutatók más-más csoportjával végez
tek vizsgálatokat, részben különböző szempontok szerint dolgos23

tálé fel az anyagot. Ennek ellenére nem mutatkozik érdektelennek
Heraor, Moss és Soott értékelésének összevetése-,
MOSS az angol elektromos ipar mérnökeivei, HBRHEH amerikai
egyetemeken dolgozó tudósokkal rangsoroltatta használattik-gyako
risága szerint az egyes kiadványokat. S C O W arra kérte fel az an
gol elektromos ipar technikusait, jelöljék meg, milyen kiadvány
fajtából nyerték leghasználhatóbb gondolataikat. Az eredmények
nyers analízisét alább közöljük*
HERKRB_______ MOSS.______ SCOTT
Jelentések, közlemények
Szövegkiadások, monográfiák
Folyóiratok
Kézikönyvek, táblázatok
Szemlék, ismertetések
Kereskedelmi irodalom
Értekezések
Szabadalmak
Hirdetések
Újságok
Szótárak
Szabályzatok

15
19
11
22
7

-

14

4

24
17

76

11

9
14

4
1
6
4

16
6
-

-

4
11
4
-

Mint látjuk, Herner és Moss eredményei hasonlók voltak, el
tekintve attól, hogy a jelentéseket és a szótárakat ceak az egye
temi kutatók, az újságokat és hirdetéseket pedig csupán a mérnö
kök említették. Soott eredményei eltérőek; nála magasan kiemelke
dett a folyóiratok fontossága. Ez az eltérés a kérdés feltevésé
ből adódott.
GLASS és NORWOOD kérdésfeltevése SCOTTal egyezett meg. Fent
ismertetett táblázatukban az Írásbeli közlés forrásai közül szin
tén a folyóiratok ezerepeitek a legnagyobb számmal.
VOIGT - mái- közölt elmélete szerint - az Írott forrásanyag
egyes fajtáinak jelentőségét attól tette függővé, hogy mi az is
meretszerzés célja. A biológia, kémia, fizika és elektromosság
területén folytatott vizsgálatai megegyező eredményekre vezettek.
A kimerítő ismeretszerzés szempontjából VOIGT legjolentősabbnek a referáló folyóiratokat tartja. Mégpedig ezek értéke an«
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nál nagyobb, minél szélesebb nemzetközi bázison nyugszanak. A
személyi indexek szerepe is ebben a csoportban lép előtérbe,
A folyamatos ismeretszerzés számára nem olyan lényeges a
nemzetközi kooperáció - Írja VOIGT. A szűk szakterületet felöle
lő, helyi színvonalhoz alkalmazkodó bibliográfiák nyújtják a leg
több segítséget a tudósnak speciális kutatási területe fejlődé
sének követésében. Nem véletlen, hogy egyes ipari vállalatok r e 
feráló közleményei annyira kedveltek. A folyamatos ismeretszer
zés részére nélkülözhetetlen a gyors megjelenés, fontos követel
mény a szűk határterület, a használat egyszerűsége, ajánlatos a
saját nyelv. Helyes, ha ezt a feladatot ellátni kívánó bibliog
ráfiák hazai folyóiratokban Jelennek meg: Így a leghozzáfórhetőbbek és ez a módszer a leggazdaságosabb.
VOIGT a két ismeretszerző tipus összevetésére a "Chemical
Abstracts" példáját említi. A Chemical Abstracts hosszú ideig
kielégítette úgy a kimoritő, mint a folyamatos ismeretszerzés
szükségletét. A kémiai irodalom gyors növekedésével én speciali
zálódásával azonban a folyamatos Ismeretszerzés 6gyre kevésbé
hagyatkozhatott rá. Amennyiben a Chemical Abstracts továbbra is
el óhajtotta volna látni mind a két célt, úgy veszített volna
értékéből az egyes témákra vonatkozó kimerítő ismeretek nyújtá
sa esetén. Az értékveszteség máris megmutatkozott az Indexek
megjelenésének késésében és a szakrendszer változtatásának hiá
nyában. Evvel a szerkesztők is tisztában voltak. Ezért indítot
ták el a "Chemical Titles" c.folyóiratot, mely a folyamatos is
meretszerzés szükségletét óhajtja kielégíteni. Bér a Chemical
Tltlee-nak ie vannak gyengeségei - elsősorban a szakosoportosltás hiánya - fontos lépést Jelent a gyors ismeretközlés szem
pontjából.
VOICT megjegyzi-, hogy a folyamatos ismeretszerzést ellátó
szolgáltatásokra kell a legnagyobb gondot fordítani, mivel a ku
tató tudósnak szakterülete követése okozza a legnagyobb gondot.
A* utóbbi 10—15 évben az irodalom retrospektív feltárására irá
nyították elsősorban a figyelmet. Ha már a kurrens Irodalom kö
vetésének problémája lépett előtérbe.
Végül a mindennapi ismeretszerzéssel kapcsolatban szerzőnk
a lexikonok és kézikönyvok használatának gyakoriságára utal. Fsl~
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említi a mechanikai módszerek Jelentőségét, melyeknek szerinte
elsősorban ebben az esetben - az erősen specializálódott problé
mák következtében - van létjogosultságuk.

4. Értékelés

Az ismertetett tanulmányok távolról cem ölelik fel mindazo
kat a vizsgálatokat, melyeket a tudományos igénykutatás megisme
rése céljából végeztek. Csak a téma szempontjából legjellegze
tesebbeket emeltük ki közülük. Célunk csupán annyi volt, hogy
bemutassuk a tudományos tájékoztatásnak ezt az u j , igen jelentős
területét, mely most van kifejlődőben.
Bár a tudós kapcsolatát irodalmához nem kell már ismeret
lennek tekintenünk, messze vagyunk még attól, hogy olyan eredmé
nyeket mutassunk fel, melyekre építeni lehet, amelyekre hivat
kozva akár a tájékoztató szolgálatok jelenlegi szervezetét, akár a dokumentációs munkát megváltoztathatnánk.
A vizsgálatok jelenlegi állása még azt sem tisztázza,meljik
a legalkalmasabb módszer a tudományos igénykutatás megismerésé
re. A kérdőív és az interjú módszer erősen szubjeKtiv jellegűek#
és ezt a szubjektivitást az interjúnál a kérdezővel való szemé
lyes kapcsolat is befolyásolja. A válaszok bizonytalan emlékeze
ten alapulnak és ezáltal egyes k é m e s e k elmosódnak, mások túlsá
gosan nagy jelentőséget nyernek. TÖRHTJDD szerint szegényes a
kapcsolat a tények és a bejegyzett adatok között. Az interjú
módszer előnye viszont úgy a kérdőívvel, mint a naplóval szem
ben, hogy hajlékonyabb, a kérdezett számára kellemesebb, a sze
mélyes érintkezés során nyert válaszok ellenőrizhetőbbek. A tu
dós egyéni óideklődéee az interjúban inkább helyt kap és vi
szonylag gyors választ nyerhetünk kutatómunkájának általános
szokásait és gyakorlatát illetően. Kétségtelen hátránya, hogy
az egyéni beszélgetés révén begyűjtött adatokat nehezebb össze
hasonlítani, értékelni.
A naplómódszer függ legjobban a kutató kooperációjától:
általában nem vezetik czive3en. A kutató munkájáról alkotott is
mereteink evvel a módszerrel szegényesebbek lesznek, isivel a nap-
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ló természeténél fogva nem térhet ki annyi adatra, mint a kérdő
ív, vagy az interjú. Hátránya továbbá, hogy hosszú ideig tart.
Előnye azonban az előző két módszerrel szemben, hogy - miután f
bejegyzett adatok többsége nem az esij-ékezeten alapszik - a napló
reálisabb képet ad a naplóvezető olvasási szokásairól. TORKÚDÉ
azt állítja, hogy ez a módszer sem Jobb az előző kettőnél, tel
jes képet még kontrollált körülmények között sem kaphatunk. Más
vélenények szerint a kitöltés módja annyira egyéni, hogy az ered
mények értékelése illuzórikus. Ezzel szemben igen érdekes ada
tokat nyerhetünk FISHENDEH tanulmánya alapján. Egyidejűleg al
kalmazta az interjú és a napló módszert ugyanazon kísérleti
személyeknél. Azonos kérdéseket tett fel, a kapott válaszokat
azonban külön értékelte. Az eredmények mindkét esetben megegyez
tek. B8zerint az egyes módszerek fogyatékosságéit nem kell olyan
számottevőnek tekintenünk.
A megfigyelés módszerével juthatunk a legobjoktivobb ada
tokhoz, mivel a választ nem a tudós maga jegyzi fel, mint a kérdő
ívnél és a naplónál;a kutató konzultációjára sincs szükség,mint
az interjúnál, legfeljebb olyan esetekben, melyek ténykérdésre,
nem pedig véleménynyilvánításra, vagy magatartásra vonatkoznak.
A módszer egyik gyengesége az, hogy a megfigyelt személyek tud
nak róla, hogy figyelik őket. Másik gyengesége magának a mód
szernek a körülményességében rejlik. A rövid, csupán adatgyűj
tő látogatásokat alkalmazó csoportos megfigyelés eszközlése
egyszerűbb ugyan, mint a lassú, képzett vizsgálószemélyzetet kí
vánó - különben igen értékes - egyedi megfigyelés, azonban ennek
végrehajtása is sokkal nehézkesebb, mint az előző három módszeré.
Látjuk tehát, hogy egyik elsődleges felaaat a megfelelő
módszer kiválasztása volna, hiszen csupán olyan eredményeket
általánosíthatunk, melyeket hasonló körülmények között nyerünk.
A megfigyelés módszere nagy számú vizsgálat lebonyolítására nem
alkalmas. Az interjú és napló módszer egyidejű alkalmazása lát
szik a legmegfelelőbbnek. Az interjúnak a kérdőívvel szemben
fogyatékossága nincsen (amennyiben megfelelő számú kérdező áll
rendelkezésre) éo a kutatók szívesebben válaszolnak szóban,mint
Írásban. A kötetlen forma több alkalmat biztosit a tényleges 1gények megismerésére. Ajánlatos azonban az interjúk által nyert
eredményeket - legalábbis részben - a reálisabb napló módszer27

rel kontrollálni*
Nem elégedhetünk meg a módszer kiválasztásával. Jelentős
tanulság volt annak megállapítása* milyen nehéz olyan kérdése
ket szerkeszteni* amelyekre nyert feleletekből hasznos követ
keztetéseket vonhatunk le. Csak úgy juthatunk el általánosítha
tó eredményekhez, ha a kérdések egyirányban mozognak* ha a be
lőlük lovont következtetések összesíthetők* A nyelvi és helyi
(országonkénti) különbségek természetesen elkerülhetetlenek,
vannak azonban olyan lényeges kérdések, molyek egyaránt prob
lémát képeznek. Pl* annak vizsgálata, milyen mértékben hasz
nálják az egyes dokumentációs kiadványokat és melyik szakterü
leten vannak a legnagyobb hiányok. Megéri-e a dokumentáció a
ráfordított jelentős kiadást? Kétségtelen, hogy sok a felesle
ges kiadvány és feltétlenül szükséges annak kimutatása* hogy
melyek ezek. Bem elég azt vizsgálni, hogy mennyit olvassák az
illető folyóiratot, cikket, könyvet stb. HERHER, MOSS és SCOTT
tanulmányainak összevetéséből bebizonyosodott, hogy valamely
irodalomfajta használhatóságára nem következtethetünk haszná
latának gyakoriságából. A kérdés mellett "hányszor olvasta, il
letve nézte át", ott kell állnia annak a kérdésnek is "mire
használta fel*. Ezért mutatkozik igen helyeenek BERNAL és
VOIGT tanulmánya, akik kiinduló szempontnak tekintik a kutatók
szükségletének vizsgálatát (milyen célból van szüksége a tájé
koztatásra?). A különböző dokumentáció-fajtáknak csak annyiban
van létjogosultságuk, amennyiben a kutató tudós számos szükség*
létének valamelyikét kielégítik*
A tanulmányok rámutattak annak fontosságára is, hogy a tu
dományos irodalom jellegének ismerete mellett nemcsak a tudós
szükségletét, hanem szokásait is meg kell ismernünk. Többségük
azonban csak érdekes adatokat állapit meg erre vonatkozóan ée
nem alkot (megfelelő számú tények hiányában nem is alkothat)
világos következtetést*

Láttuk azt, hogy az olvasásra fordított idő viszonylag kill
hányadát képezi a napi munkának. (Az Ismertetett vizsgálatok
jelentős részét angolszász országokban végezték, ahol igen gya
koriak a tudományos ülésszakok, konferenciák, tehát a közlés j
szóbeli formái.) MAIZELL tanulmánya azt bizonyltja, hogy az "al*
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kotó tlpusu" vegyész - igy nevezi azokat, akik több olyan eredeti
ötlettel rendelkeznek, amelyek végső soron vagy sgy kutatási prob
léma megoldását segítik elő, vagy valamilyen más módoxi vezetnek
produktív eredményhez - több időt fordít olvasásra. Mennyivel
tdbb időt kell rá fordítani? mit kell helyrtte elhagyni? - ezek
re a kérdésekre jelenleg nem tudjuk még a választ megadni. Kincs
mennyiségi kimutatásunk arról, hogy mi az olvasás értéke a kuta
tásban, HERKEH tanulmánya azt bizonyltja, hogy a naponként elő
forduló helyzetekben a közlés az információ elsődleges eszköze,
de meghatározott egyéni kutatásoknál formálisabb bibliográfiai
eszközökhöz fordulnak a kutatók. H3H2T&B, MOSS és SCOTT vizsgála
tai általában azt mutatják, hogy a műszaki irodalom szerepe nem
a konzultáció számára tájékozódási forrás, hanem uj gondolatok
keletkezésének prlmér forrása,
SCOTT tanulmánya arra is felhívta a figyelmet, hogy a ku
tató az esetek többségében rendszeresen átnézett folyóirata ol
vasása közben bukkan olyan cikkre, ami őt érdekli. Hasonló eredvényekre Jutott GLASS óe KOEÍCOD is; a véletlen asszociáció
nak igen nagy szerepe van az információ-szerzésben. Szinte bizo
nyos, hogy a kutatók számos esetben nem használják rendszeresen
az irodalmat és a rendelkezésre álló segédeszközöket. Bár a ta
nulmányok nem adnak kielégítő magyarázatot a források és a szol
gáltatások rendszertelen használatára, magának a kérdésnek a fel
vetése iii egy lépést Jelent előre az információ átadása egészé
nek megértése felé,
A felsorolt néhány szempont sok esetben
lémát vet fel élesebben. A kapott eredmények
nek bizonyító erővel. Számac vizsgálatra van
tudományos tájékoztatás iránti igényt a magé

csupán régi prob
még nem rendelkez
még szükség, mig a
sokféleségében meg

ismerjük.
A szocialista társadalombon az igényeket azonban nem csupán
a szubjektív szükséglet fejes! ki, nanem a termelőmunkában részt
vevő ember tevékenységéhez szükséges objektív tényszők - a terme
lési terv, a termelékenység növelése, a műszaki fejlesztés, a
termelés világszínvonalának elérésére irányuló törekvés - ie meg
szabják. A szubjektív szükségletek megállapítása mellett számba
koll venni azokat a lehetőségeket is, melyek az objektív igények
kielégítésére szolgálnak.
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II. As 1962- V-VII. lefolytatott országos
dokumentációs felmérés

A műszaki dokumentáció iránti igény és azon Igény kielégí
tésének módja és lehetőségei tárgyában az Országos Műszaki Fej
lesztési Bizottság őe a IC! Könyvtárügyi Osztálya 1962-ben repre
zentatív vizsgálatot folytatott. A felmérés kiterjedt a Kohó és
Gépipari. Minisztérium, ffeházipari Minisztérium. Élelmezésügyi Mi
nisztérium, Építésügyi Minisztérium, Könnyűipari Minisztérium,
Közlekedés- és ^ostaügyi Minisztérium és a FSldmUvolésügyi Mi
nisztérium 62 vállalatára és a Budapesti Műszaki Egyetem 4 ka
rára. összesen 736 gazdasági vezető, kutató ée mérnök szakirodal
mi igényét mérték fel.
A vizsgálat célja tapasztalati tények gyűjtése, feldolgozá
sa és ennek alapján helyzetkép felállítása volt. A feldolgozást
az CM?B Dokumentációs Állandó Bizottságának erre a célra kije
lölt munkabizottsága végezte.
A szorosan vett vizsgálatok megkezdése előtt részletes fel
méréseket folytattak az iparág és ezen belül a szakterület, il
letve az egyes munkaterületek szakirodalmi tájékoztatással való
ellátásáról. Az esetek túlnyomó részében a kérdőív módszert al
kalmazták, csak néhányszor került sor a -személyes megkérdezés
módszerére. A válaszokat részben táblázatokon, részben szöveges
összeBitó lapokon dolgozták fel. A munkahelyi értékelések ösezegezóao révén készültek el az iparági összefoglaló jelentősek.
Az értékelés eorén megmutatkozott, hogy a felmérés széles
köre, a vizsgált személyek nagyfokú differenciáltsága miatt ne
héz az eredményekből általánosítható következtetéseket leszűrni.
30

Bizonyos lényeges szempontokra azonban fény derült, 1, Tájékozta
tási rendszerünk nem voozi eléggé figyelembe a rétegenkénti dif
ferenciáltságot. 2 . Az általános műszaki műveltség iránti igény
mindenütt fellelhető. A szakkönyvtárak elsősorban a munkahelyen
menetközben felmerülő problémákhoz nyújtanak segítséget. Az álta
lános műszaki műveltséget nyujtő könyvtárak azonban vidéken sok
helyütt hiányoznak, 3. A tájékoztatás személyi kapcsolatokat kö
vetel. A gyárakban csupán e KOI és a HIM területén van könyvtá
ros. Hagy a dokumentátor-hiány, nincs, aki a kutató számára az
adatkereséat elvégezze. 4. Az irodalomkeresést általában szíve
sen bízzák másra a kutatók, az értékelést azonban nem. 5. A bib
liográfiai kultúra igen alacsony fokon áll. Differenciáltabb tá
jékoztatásra van szükség. 6 . A vizsgálat pedagógiai eredménye,
hogy felkeltette az érdeklődést a tájékoztatási források iránt.
A felmérés megerősítette a tárcákat abban, hogy milyen módon
kell tájékoztatásukat megszervezni.
A felsorolt eredmények inellett igen értékes módszertani ta
pasztalatokat ia nyújtott a vizsgálat. Megmutatkozott, hogy mi
lyen vizsgálati módszer alkalmazásával, milyen kérdések feltevé
sével juthatunk olyan válaszokhoz, melyekből általánosítható kö
vetkeztetések vonhatók le.
A vizsgálat módszerét, lefolyását, az adatok összefoglaló
értékelését, a tapasztalati tények alapján felállított helyzet
képet és az ebből fakacő intézkedési javaslatokat jelentésben
foglalták össze. Az anyag megvitatására ankét egybehivását Java
solták, melynek feladata a jelentés értékelése, a legfontosabb
következtetések levonása és a dowumentác 1 ó fejlesztésével kap
csolatos további munkálatok, vizsgálatok, kutatások kitűzéséhez
eegitségnyuj tás .
A vitát 1963.április 22-23. óe 29-én tartották meg, mintegy
100 meghívott részvételével. Jelen voltak az OMFB Dokumentációs
Állandó Bizottságának tagjai, az egyes tárcák éa iparágak képvi
selői, dokumentátorai, az OMKDK képviselői és a vizsgálatban
résztv.vők többsége.
A napirendre tűzött pontok a következők voltak:

1.

Áttekintéd az ipari minisztériumok dokumentációé hálóza

táról:

31

a/ a Jelentésben kös-zótett statisztikai adatok alapján;
b/ a statisztikai adatok értékelése,
2. 1 vizsgálati metodika értékelése, a statisztika és a m e 
todika továbofejleszté3éhez szükséges intézkedések.
3. A dokumentáció iránti igényekről és a dokumentációs szol
gáltatásokról alkotott helyzetkép,
a/ országos problémák szerinti tagolásban,
b/ minisztériumok és iparágak szerinti tagolásban.
4. A dokumentáció fejlesztésére szolgáló Javaslatok.

Az ankét összefoglalásaként megállapítást nyert, kogy úgy a
vizsgálat, mint a Jelentés és a vita az Országos Műszaki Fejlesz
tési bizottság és a Művelődésügyi Minisztérium további munkája
szempontjából igen Jelentősnek bizonyult. A munkabizottság a vi
tán elhangzottak és a 18 Írásbeli hozzászólás figyelembevételé
vel módosította az intézkedési Javaslatok megfelelő pontjait.
A teljes anyag tanulmányként kezelendő; a szakirodáim. %áJ ékoztatás országos rendszere és sze-vezete tervezetének előké
szítésében az 0UF3 Dokumentációs Állandó Bizottságának vezetősé
ge a vizsgálat és a vita során felvetett szempontokat measzenoné
en figyelembe vette.
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111« A kémiai szakirodalmi tájékoztatás forrásai,
a Munkahely szakircdalmi ellátottsága

Tanulmányunk cólji a kémia területén dolgozó kutatók munká
jának és igényeinek megismerésén keresztül annak felmérése, hogy
a kutató szükségletét éa igényeit milyen mértékben elégítik ki a
rendelkezésre álló tájékoztató és dokumentációs szolgáltatások.
is igénykutatás önmagában azonban nem ad lehetőséget a szak
irodalmi tájékoztatás Jelenlegi szervezetének értékeléséhez.Szük
ség ran bizonyos kiegészítő vizsgálatokra is annak megállapítá
séra, hogy az igények és szükségletek kielégítésére rendelkezés
re állnak-e a megfelelő feltételek; hogy a szakirodalmi tájékoz
tatás hogyan kapcsolódik be a termelő munkába. Ezeknek a vizsgalatoknak kétfelé kell irányulniuk: a/ a kémiai szakirodalmi tá
jékoztatás legjolentősebb forrásainak éa a kémiai dokumentáció
nak számbavétele; b/ az illető munkahely szakirodalmi ellátott
ságának felmérése.
1. A kémiai szakirodalom forrásai; a magyar
vegyipari dokumentáció
Valemely szakirodalom elsődleges forrásait az u j , eredeti
tudományos eredményekről beszámoló cikkek, dolgozatok, vagy is
mert anyag újszerű bemutatását és megvitatását tartalmazó «unkák
alkotják,
a/ A folyóiratokat nem sorolhatjuk egyértelműén az elsődleges
források közé, mivel különféle anyagot tartalmasnak. A folyó
iratok zömét képező szakcikkek azonban rendszerint eredeti tr.-
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donányos munkáról számolnak b o .
b/ Intézmények, társaságok kiadványai, kongresszusi beszámolók.
Az előző csoporttól eltérően (az évkönyvek kivételével) rend
szertelenül beleunok meg.
c/ Szabvány-irodalom. Elsősorban az iparban dolgozók számára Je
lentős. A szabványok megalkotásával és kiadásával a legtöbb
országban az állam, vagy egy, az állam által támogatott hi
vatal foglalkozik.
d/ Szabadalom-irodalom. A szabadalmak egyrészt közvetlenül fej
lesztik a műszaki haladást, másrészt sok olyan felvilágooitást tartalmaznak, mely máshol nem kerül nyilvánosságra.
e/ Vállalati irodalom. OJ vogyezerek tulajdonságaira vonatkozó
adatok gyakran egy vállalat hirdetési anyagában Jelennek meg
először. Ide soroljuk a kutatás számára sokszor nélkülözhe
tetlen gópleirásokat, mUozeriemertetóseket közlő árjegyzéke
ket, prospektusokat.
f/ Kutatási Jelentések, disszertációk.
g/ Egyéb irodalom: tanulmányút! Jelentés, KGST anyag, szakértekezleti Jelentés stb.
A szakirodalom másodlagos forrásai ismert anyagot közölnek
bizonyos meghatározott cél szerint rendezve.
a/ A referáló folyóiratok a szakirodalom feltárásának legfon
tosabb segédeszközei. Rendszeres tanulmányozásuk kimeritő
tájékoztatást biztosit az irodalomban újonnan megjelent cik
kekről, szabadalmakról, esetleg könyvekről is. Ezenkivül és ez a referáló folyóiratok fontosabb szerepe - összegyűjt
ve és feldolgozva tartalmazzák a tárgykörbe vágó cikkek refe
rátumait . A kémiai és vegyipari irodalom nagy volumenére vi
lágítanak rá az alábbi adatok:
Chemical Abstracts
150 000
Chemisches Zentralblatt
120 000
ReferativnüJ Zsurnal "Hiaija" sorozat 90 000
Műszaki Lapszemle "Vegyipar" sorozat
7 400
HIM Műszaki Dokumentációs és Porditó Iroda, Gyorainforaáciée
Szolgálat "Vegyipar" sorozat 10 000 referátumot ad közre
évente.
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b/ Indexek, Az előző csoporttól lényegében csupán abban térnek
el, hogy tartalora-ismertetést nem közölnek, csak a szerző ne
vét, a cikk elmét és az eredeti műre való utalást. A Chemical
Titles 650 folyóirat anyagét dolgozza fel. Evente 26-szor je
lenik meg és számonként hozzávetőleg 3000 elmet közöl.
c/ Szemlék, évkönyvek. Folyamatos szöveg alakjában nyújtanak át
tekintést a tudományág évi fejlődéséről. A közölt adatokat
irodalmi hivatkozásokkal kisérik.
d/ Bibliográfiák. Eltérően az előző 3 csoporttól, elsősorban
nem időszakos kiadványok. A területükre vonatkozó munkákat
ismertetik. Felléphetnek a teljesség igényével is, de álta
lában részleges ismertetést nyújtanak.
e/ Kézikönyvek. Elsősorban adatkeresésre szolgálnak. Céljuk és
tartalmuk szerint különféle formában jelennek meg; enciklo
pédiák, lexikonok, szakszótárak, táblázatok, adattárak.
f/ Monográfiák, kompendiumok. Meghatározott témára vonatkozó
ismereteknek az Író értékelésében való összefoglalása. Csak
igen ritkán tartalmaznak uj elméletet. A szerzők állításai
kat az eredeti irodalmi forrásra való rendszeres hivatkozás
sal támasztják alá, Így a könyvek alkalmas eszközei egy-egy
tárgykör megismerésének é3 szakirodalmi feltárásának.
Hem célunk a kémiai szakirodalom forrásainak részletes i s 
mertetése, mégis elkerülhetetlennek mutatkozik, hogy ne térjünk
ki az OMKDK által nyújtott dokumentációs szolgáltatások felso
rolására,
a/ Műszaki Lapszemle, Kémia, Vegyipar. A referáló folyóiratok
között már említettük.
b/ Pigyslő-karton szolgálat. A referáló folyóirat anyagának dif
ferenciáltabb, karton formában való közreadása. Rövid tartal
mi kivonatot közöl.

cf Téaafigyelő-szolgálat. Speciális, az igénylő által megsza
bott témákat tár fel.
d/ Téaadokumentáoióe kiadványok. Céljuk a külföldi szakirodalom
közvetlenül felhasználható módon V3ló közreadása. Az előtér
ben álló műszaki fejlesztési feladatok köréből veszik anyagu
két. Bibliográfiát is közölnek. Esetiek.
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•/ Műszaki-Gazdasági Tájékoztató a külföldi szakirodalomból. A
műszaki fejlesztés eredményeinek gazdasági és a gazdasági fej
lődés műszaki hatását dolgozza fel.'Az egyes számok anyaga
más-más témakörű* Időszakos.
f/ Műszaki Információ: Műanyagipar. - Energiagazdálkodás. Anyagmozgatás. Az egyes sorrzatok 7-10 külföldi publikáció
(rendszerint folyóiratcikk) tömöritett Ismertetését közli.
Időszakosak.
g/ Irodalomkutatás. Meghatározott témára vonatkozó bibliográfia
készítése.
h/ Fordítási és fotószolgálat.

2. A munkahely szakirodalmi ellátottsága

A vizsgált terület az Eötvös Loránd Tudományegyetem 6 ké

miai intézete volt: Általános és Szervetlen Kémiai Intézet, Fi- j

zikai-Kémiai és Radiológiai Intézet, Kémiai Technológiai Intézet;
Kolloidkémiai és Kolloidteohnológiai Intézet, Szerves Kémiai In
tézet, Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet.
Tanszéki Könyvtárak. A hat intézet közül három (Általános
és Szervetlen Kémiai Intézet, Fizikc.1-Kémiai és Kolloidkémiai)

J

közös könyvtárral rendelkezik; ez végzi a naplózás, feldolgozás
munkáját, raktározza a folyóiratanyagot. (A könyvanyag jelentős#
része az egyes tanszéki fiókkönyvtárak letéti állománya.) A má*«
sik három intézetben önálló tanszéki könyvtár található. A tanJ
széki könyvtárak hálózati központja az ELTE Egyetemi Könyvtár,
melynek gyűjtőköre azonban nem terjed ki a műszaki szakkönyvek*

j

beszerzésére.
Személyzeti ellátottság. A tanszékeken két főfoglalkozásul
könyvtáros dolgozik (a közös könyvtárban és a Szerves Kémiai In4
tézet könyvtárában). A Szervetlen Kémiai Intézetben az admi- I
niaztrátor végzi a könyvtárosi teendőket az egyik oktató - mint®
könyvtárfelelő« - irányítása mellett. A Kolloidkémiai Intézet-#
ben a könyvtárosi feladatokat oktató látja el.

Információs bázis. A szakirodalmi ellátottság bázisát a tan
széki könyvtárak folyóirat- illetve könyvgyűjteménye alkotja. Az
le ez. táblázat mutatja az állományelosztás adatait.
1/a. Táblázat
A vizsgált tanszékek könyv- Illetve folyójratállonánya

Tanszékek

folyóirat
_ kurrens
féleség
összesen
népi
magy. dsm. nyug.

könyv

össz.

Ált.Szervetl.5.+
Piz.Kém.+Koll.K.

7 009

250

29

17

52

98

Kén. Techn.

1 008

25

8

4

18

30

Szerv. Kém.

1 761

76

9

6

31

46

Szervet1«Anal. K.

2 836

94

16

12

26

54

12 614

445

62

39

127

228

Ö s s z e s e n

:

|

1/b. Táblázat
Az 1 főre ~b ó könyv- lllotva folyciratféleség szái-q
könyv- és
folyóirat

egy J*Óre eső
anyag száma

52

7 259

140

Kéa. Techn.

8

1 033

129

Szerr. Kém.

21

1 837

87

Szexveti.Anal. K.

28

2 930

105

109

13 039

120

oktatók
száma

Tanszékek
^lt.Szervetl.K. t
Pis.Kém. ♦ Koll.K.

ö s s s e e e n

:

A számszerű adatok alapján tehát a tanszékek inforrációs básioa jónak mondható. Az egyes tanszékekon átlag 2102 könyv és
74 féle folyóirat található. A tanszékek állományában az átfedé
sek asökkenő tendenciát mutatnak; a kézikönyvek területere kor-

I
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látozódnak. A folyóiratlrodalom területén belül a legfontosabb
referáló folyóiratokkal rendelkeznek. A megmerevedett devizake
retek azonban akadályozzák a nyugati könyvállomány szükség sze
rinti növelését. A nyugati folyóirat- és könyvirodalom árának
erős emelkedése értelmében ugyanannyi devizáért kevesebb könyv,
illetve folyóirat hozható be. A tanszékek számára a nyugati
könyvanyagot és a magyar folyóiratok kivételével a teljes fo
lyóiratanyagot az Egyetemi Könyvtár szerzi be.
A nem publikált dokumentumokkal való ellátottság. A kuta
tási jelentések beszerzése és felhasználása nem kielégítő; csu
pán az azonos témán dolgozó kutatók személyi kapcsolata révén
jutnak hozzá. A szabadalmak rendszeres gyűjtése csak 39 tanszé
ken folyik. Egyébként úgy a szabadalmakat,mint a szabványokat
személy szerint őrzi az a kutató, akinek szüksége van rá. A
prospektusok gyűjtése terén kedvezőbb képet nyertünk: a Fizi
kai-Kémiai, Kolloidkémiai és Kémiai Technológiai Intézet rend
szeresen gyűjti.
Kiadványcsere. A kiadványcsere szervezett formában törté
nik, részben az Egyetemi Könyvtáron keresztül, részben tanszé
kenként. Ezen tulmenőleg az egyes kutatók személyi kapcsolaton
alapuló különlonyomat-cserét folytatnak.

Könyvtári és dokumentációs szolgáltatások. A tanszéki
könyvtárak rossz személyi ellátottságuk miatt csupán a kölcsön
zés és feldolgozás munkájára szorítkoznak. Csak a Szerves Ké
miai Intézet könyvtárosa készít időnként fordításokat és bib
liográfiai összeállításokat. A Kolloidkémiai Intézet kivételé
vel mindenütt van betűrendes és szakkatalógus. Központi kataló-j
guesal nem rendelkeznek, az Egyetemi Könyvtárban azonban megta
lálható a tanszékek részére 1958 óta beszerzett nyugati könyv
anyag betűrendes katalógusa és az 1955 óta a hálózatba járó
teljes külföldi folyóiratállomány nyilvántartása. A könyvtárközi kölcsönzést mind a hat intézetben igénybe veszik; az Or
szágos Gyarapodási Jegyzéket, valamint a Kurrens külföldi fo
lyóiratok jegyzékét használják. Fotólaboratóriummal mindegyik
intézet rendelkezik, mikrofilm-olvasót és felvevőt a közös
könyvtárban és a Szerves Kémiai Intézetben találunk. Az OMXDK
által nyújtott dokumentációs szolgáltatásokat - eltekintve a
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Kémiai Technológiai Intézettől, mely az egyetlen miiezaxi jellegű
tanszék - nem veszik Igénybe. Ehhez természetesen döntő mérték
ben hozzájárul az is, hogy az intézetekben alapkutatás folyik és
hogy a kutatók idegen nyelven olvasnak. Szervezett témafigyelés
xw« folyik a tanszékeken, az irodalomkutatás azonban igen magas
fokon áll. A kutatók általában saját céljaiknak megfelelően, ön
állóan dolgozzák fel az irodalmat. Helyenként azonos témán dol
gozó kutató-csoportok felosztják maguk között az irodalmi for
rásanyagot. A dokumentációs munka legmagasabb fokával az Álta
lános éa Szervetlen Kémiai Intézetben találkoztunk. Az Intézet
egyik oktatója 1952 óta gyűjti a féroorganikus \egyűlotek kémiá
iéra vonatkozó irodalmat. Az anyagot saját maga által kidolgo
zott több szempont szerinti feltárást nyújtó lyukkártya-rend
szerben tartja nyilván. Az adatgyűjtés alapját három referáló
folyóirat és 16 rendszeresen átnézett szakfolyóirat képezi. Ezidőszerint mintegy 7000 lyukkártyával rendelkezik. A kártyák
nemcsak a címanyagot tárják fel, hanem referátumot is tártál■azirdc. Igen sajnálatos, hogy ez a rendkívül hasznos anyag szin
te aég az egyetemen belül is ismeretlen ás hogy a hasonló témán
dolguzuk nem kapcsolódnak be szervezett keretek között a munká
ba.
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IV* A vizsgálati módszer és a kiértékelés
szempontjai

A vizsgálat céljának megfelelően olyan módszert kellett al
kalmaznunk, melynek segítségével az olvasási és tájékozódási
szokások, valamint a szakirodalmi források felhasználásának Je
lenlegi mértéke megállapitható, a tájékoztatás iránti igények és
a kielégitésükre szolgáló lehetőségek felmérhetők*

A módszer kidolgozájának legfőbb szempontja olyan válaszok
hoz jutni, melyekből általánosítható következtetések vonhatók 1 #
Pigyelembe véve az igénykutatássál kapcsolatos vizsgálatoknál
alkalmazott módszereket, különös tekintettel Hogg éa Smith, va-i
1amint a hazai viz9gálatrav úgy találtuk, hogy a szsmélyos meg-I
kérdezés és a napló módszer kombinációjának alkalmazása a leg- ]
megfelelőbb.

j

Előre látható volt, hogy mig az interjú a kutatók számára
relative kellemesebb forma és segítségével gyors választ nyer-j
hetünk munkájuk általános gyakorlatát illetően, a tájékoztatási
források használatának gyakoriságára vonatkozó válaszaik pontat*!
lanok lesznek a kérdezés módszerével, mert ezek csupán emlékese*I
ten alapulnak. Ez utóbbi esetekben a napló-módszer valószerübb
eredményekhez vezet, bár természetesen ez sem 100 %-oe* Líináettfj
két figyelembevéve úgy véltük, hogy a két módszer egybevetésével!
reálisabb körülmények teremthetők,
(

j

A vizsgálat során az alábbi témákra igyekeztünk választ
nyerni:

a/ Hogyan nyeri a kutató tudós a tudományos és műszaki tá- I
jékoztatást, és hogyan értékeli a különböző forrásokat?

b/ Lépést tud-e tartani szakterületű fejlődésével?
c/ Mennyi referáló folyóiratot, egyéb periodikát, kutatári
Jelentést és könyvet olvas két hót ulatt és hol olvassa ezt?
d/ Melyik tájékoztatási forrás vezette e. leghasználhatóbb
olvasmányokhoz és hogyan használja fel a két hót alatt nyert i n 
formációt?
e/ Hogyan értékeli a különböző nyelvű kiadványokat! igényli-e a magyar fordításokat?
f/ Elképzelése uj és kritikája a meglévő könyvtári és d o 
kumentációs szolgáltatásokról,
A személyi megkérdezés kérdóiv-minta alapján történt. Bár
a kötetlen forma igen eok szempontból előnyösebb - a kutató mun
kájáról szélesebb körű ismereteket nyújt. Jobban alkalmazkodik
a megkérdezett szubjektív szükségletéhez - az értékelést igen
nehézkessé teszi. Ezzel szemben szonos minta alapján feltett
kérdésekre nyert feleletek összehasonlíthatóak, értékelésük m e g 
felelő séma szerint történik. Nem ragaszkodtunk természetesen
mereven a mintához. Ha a kutató elébevágott egy kérdésnek, m e g 
változtattuk a sorrendet az általa felvetett szempont szerint.
k kérdőív-mintán a gyakorlati alkalmazás közben kisebb változ
tatásokat is hajtottunk végre, elhagyva, vagy hozzátéve egyes
..‘
jt'déseket a szükségletnek megfelelően. Az Ö9szes vizsgálatokat
ugyanaz a kérdező vezette le, ez egyben biztosítók volt a kér
dezési módszer egyöntetűségére. Az egyes vizsgálatok kb. 40 per
cig tartottak.
A kérdőiv-minta (Id. 1.sas.melléklet) 3 részre tagolódik:
1. Személyi kérdések. Az itt nyert adatok Önmagukban nem
értékelhetők, céljuk csupán alapot adni az általánosítható kér
désen levonására. (Nem érdekes, hogy a megkérdezettek hány szá
zalékának van kandidátusi fokozata, vagy hogy hány százalékuk
beszél három nyelven, csupán az, hogy egy ilyen tipusu ember
megkapja-e a megfelelő szakirodalmi tájékoztatást.)
2. Az olvasási és a tájékozódási szokások felmérését cél
zó kérdések. Ez a csoport képezte a vizsgálat tulajdonképpeni
gerlnoét. öt nagyobb részre tagolódik: a/ általános Jellegű uj-
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donság tájékozódás, b/ kiválasztott témára vonatkozó tájékozta
tási források értékelése, c/ szakirodalmi tájékozódás mértéke,
d/ az lrodalomkutatán módja, e/ a dokumentációs szolgáltatások
használeta. A kérdések többségét előre kódolt válaszokkal láttuk
el, egyrészt, hogy a feleletek'bejegyzése gyorsabbodjék, másrész
(mint pl, a 2.11, 2,23 kérdéseknél), hogy uz értékelés egységes
sé váljék, mikor a kutatót a tájékoztatási rorrások használható
ságának megállapítására kértük fel. Az ilyen értékelő kérdések
esetében a kérdező egy listát nyújtott át a kérdezetteknek (ld.
2 ,sz,melléklet), melyről feleletét ki kellett választania, Minden esetben megkérdeztük, hogy ta3ál-e megfelelő kifejezési for
mát a megadott válaszok közt és az eredmény mindig kielégítőnek
bizonyult, A válaszokat a "nem használható"-tói a "fontos"-ig
1-5 számjeggyel láttuk el. Ezen a módon minden kérdésre ki le
hetett számítani az átlagértéket és a frrrásokat használhatósá
guk szerint rangsorolhattuk. Ez a módszer az eddigi tapasztala
tok alapján sokkal hatásosabbnak bizonyult, mintha százalékos
megoszlást, vagv rangsorolást kértünk volna. Herner ez utóbbi
módszert választotta és kísérleti személyei éppen ezért sok esetben az egyes forrásoknak azonos Jelentőséget tulajdonította*.
Jelen vizsgálatnál alkalmazott módszer lehetőséget adott a tájé
koztatási források használhatóságának pontosabb megkülönbözteté
sére. Természetesen az eredményt befolyásolja a megkérdezettek
szubjektív értékelési módja. - A kérdéseknek csupán igen kis há
nyadát nem lehetett séma-válasszal ellátni. Ezekben az esetekbes
igyekeztünk a válaszokat szó szerint bejegyezni ás csak az érté
kelés során - a nyert válaszok minőségétől függően - alkottuk
meg a belőlük következtethető csoportokat. Az Így kapott felele
tek természetesen az általánosítás szempontjából kisebb jelentő
séggel b i m e k , mivel a válaszoknak csak meghatározott vonatkozá
sai értékelhetők,

3.
A szakirodalmi feltárással és az adatszolgáltatással
szemben támasztott igények felmérését és vélemények összegyűj
tését teszi lehetővé az utolsó csoport, önállóan szintén nem ér
tékelhető,
A napló készítés célja a két héten keresztül olvasott tudo
mányos és műszaki irodalom számának és fajtájának az olvasással
egyidőben történő megjelölése. Mivel az olvasási napló vezetése
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terhes föladatót Jelent a felkért ezakenoerek számira, a naplóvexetéat úgy kellett megoldani, hogy a napló vezetőjének minden
esetben csupán egyetlen Jelet kelljen alkalmaznia.
A naplóban (ld. 3.az.melléklet) négy féle irodalmi forrás
«érült feldolgozásra: 1 . referáló folyóiratok, 2 . időszakos ki
adványok, folyóiratok, értekezések, tároaaági beszámolók, szem
lék stb., 3. kutatási, bizottsági stb. Jelentések, 4. könyvek
(oonográfiák, tankönyvek), cikkgyűjtemények, évkönyvek.
Az irodalom felhasználásával kapcsolatban - ugyanúgy, mint
Bernal és Hogg-Smith naplóiban - döntő szempont volt (a referá
ló folyóiratok kivételével), hogy elolvasta-e a kérdéses isvnkát,
vagy csupán átfutotta, átnézte azt. Az ii-odalomnak cin szerinti
■Bogjelöléeét coak a referáló folyóiratok esetében kértük. Ez
^utóbbiaknál mindenkor ki kellett hangsúlyozni, hogy folyamatos
tájékozódásra, vagy visszakeresésre használták-e? A periodikák,
«ÖDyvek, jelentések használatával kapcsolatban az elábbi kezdé
sekre nyertünk a napló segítségévei választ: hol olvasta, ki
hivta fel a figyelmet rá, mirs használta fel?
A naplóvezetéere minden esetben személyesen kértük fel a
kutatókat, az interjúk befejezése után. Felhívtuk a figyelmet
arra, hogy azonnal kezdjenek hozzá a naplóvezetéshez, függetle
nül attól, hogy - megítélésük szerint - éppen olyan fajta mun
kát végeznek, ami mellett az átlagosnál kevesebbet olvasr.sk* En
nek ellenére ««irányú kérésünknek nem mindenki tett eleget;
egyes naplók csak 3-4 hét késéssel érkeztek vissza. Ugyancsak
hangsúlyoztuk, hogy a naplót olvasás közben vezessék é3 a vála■rok ne emlékezeten alapuljanak, rámutatva, hogy a napló-^odszernek éppen ezért van jogosultsága az interjú mellett.
A BSgkérdesettek mindegyére önként vállalta a neplóvrzetést,
mégis « 25 kiadot t napló közül csak 22 órkerst.t vissza; óbból 1
kitöltetlenül (a naplóvesetó a kérdéses időben nea olvasott),
.2 pedig olyan nagy késéssel, hogy már ne a lehetett feldolgozni.
A 25 feldolgozott kérdőívvel szemben tohát csak 1? naplót érté
keltünk ki.

Á kiértékelés döntő szempontja nem statisztikai kimutatás
készítése Tolt, hanem, hogy az összehasonlításból minőségi és
általánosítható megállapításokat lehessen levonri.
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A kérdőiteket ée naplókat először a válaszok mennyisége és
milyensége szempontjából értékeltük. A nyert adatokat táblázato
kon ábrázoltuk. A számokkal nem kifejeznető válaszok esetében
Összegyűjtőttűk az eredeti szövegeket és ezek alapján csoporto
sítottuk az anyagot.
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V. A kérdőívek feldolgozása

1,

A vizsgálat leírása és kttre

A vizsgálatot 196 j .április 15 - Junius 15-ig folytattuk az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem kámiai intézeteinek munkatársai Tál. A megkérdezettek szinte kivétel nélkül résztvesznek úgy az
oktaté, mint a kutató munkában. A kutatómunkák elsősorban alap
kutatások, melyekhez helyenként, másodlagos munka gyanánt cél
kutatás is csatlakozik. A kutatási témák beilleszkednek a tudo
mányos kutatás távlati tervének valamely ágába. A megkérdezettek
közt (2. éo 3.sz.táblázat) megfelelő arányban szerepeltek

az

egyes tanszékek oktatói ős kutatói.

2. az. táblázat (1.1 kérdés)
A megkérdezettek megoszlása tanszékenként
*
v
tanszéki oktatók és
megkérdezettek
tanszékek_________kutatók összlétszáma____________ szama
Ált .Starveti. Kém.
Fizikai-Kémia
Kellőidkérni'-.
kémiai Technológia
Szerves Kémia
Szerveti.Anal .Kém.
Ö s s z e s e n :

19
20
8
13
21
28

5
5
4
3
3
3

109

25
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3. sz. táblásat. (1.1 kérdés)
A megkérdezettek megoszlása beosztásuk alapján
öaszlétszám
egyetemi tanár
docens
adjunktus
tanársegéd
tudományos munkatárs
tudományos főnünketárs
tudományos segédmunkatárs
tudományos gyakornok

megkérdezettek
a zárna

7

1

9

3
9
8

28
38
19

Ö 8 s z e a e n t

1
2
5

4
-

109

25

(Az adatok uz 1961/62. tanévi kimutatáson alapulnak.)

4.

az. táblázat. (1.2 kérdés)

A megkérdezettek megoszlása életkor és nem szerint
nő________ férfi

20 - 30 éves

1

30 - 40 éves
40 - 50 éves
50 év feletti

2

ö s s z e s e n :

7

3
1 ■

4
12
2

Beázáson

5
14
5
1

13

25

19-en az Eötvös Lőránd Tudományegyetemen szerezték diplo
májukat, 4-en a Műszaki Egyetemen, egy az Orvosegyetem Győgyaze*
rósz Karán és egy a Szegeai Tudományegyetemen.
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5. 02. táblázat (1.2 kérdés)
A megkérdezettek megoszlása a tanszéken töltött
idő szerint
Eltöltött évek száma:
0 - 5
5-10

5
5

10 - 15
15-20
20-nál több

10
4
1

ö s s z e s e n :

25

A megkérdezettek fele (12) tudományos fokozattal rendelke
zik és 15-«n tagjai egy vagy több tudományos társaságnak. Egy
kivételtől eltekintve mindenki folytat szakirodalmi tevékenysé
get, 6-en rendelkeznek újítással, 11-en találmánnyal. A megjelont publikációk, újítások és találmányok számát a későbbiek so
rán, a szakirodalmi olvasással kapcsolatban közöljük.

6. sz. táblázat (1.10 kérdés)
A megkérdezettek megoszlása saját szakkönyvtáruk
nagysága szerint
Könyvállomány dh
10-15
20-25
35 - 40
80 - 100
250
30C

2
6
1
3
1
1

1000

2

ö s e z o s e n :

16

Tehát 16-an rendelkeznek saját maguk otthon szakkönyvtárral.
Eatan fizetnek elő folyóiratra és hatan kapnak folyóiratot
tagsági dij fejéber.
A megkérdezettük elsősorban a tanszékükön lévő könyvtárat
látogatják, használják azonban a TTK töboi intézetének könyvtá47

rait ia. A központi könyvtár használata nem számottevő, mivel az
Egyetemi Könyvtár anyaga nem műszaki vonatkozású.

7 . sz. táblázat (1 .1 2 kérdés)
A megkérdezettek megoszlása könyvtárhasználat szerint
tanszéki könyvtár

W

OKKDK
Műszaki Egyetem Könyvtára

12

Akadémiai Könyvtár
Orvosegyetem Vegytan Tsz. Könyvtára

123
*
4
1

Gorkij Könyvtár

Tehát a megkérdezettek mindegyike használja a tanszéki
könyvtárakat. Az OJCKDK gyakori használatát, jelentős állományán
tulaenőleg avval indokolják, hogy helyileg közelebb van, mint a
Műszaki Egyetem Könyvtára.
A személyi adatok áttekintésénél igen érdekes a nyelvtu
dás kérdése. Mint ezt a 8 . és 9. táblásat jelzi, a nyelvtudás
szempontjából az egyetemen kedvező a helyzet.

8. sz. táblázat <1.5 kérdés)
A megkérdezettek megoszlása Idegen nyelvismeret,
ezerint

1 idegen nyelvet tud
8

2 idegen nyelvet tud
3 idegen nyelvet tud
4 vagy több idogen nyelvet tud

1X
*

ö s s z e s e n :

2^

Az egy főre eső idegen nyelvek száma:

3

9. sz. táblázat (1.5 kérdés)
A megkérdezettem megoczlása Idegen nyelvismeret szerint
angol n
német
1
orosz
i
francia
ny elTen tud
olasz
egyéb

24
22
15
8
3
3

)

Érdekesnek mutatkozik néhány adat összevetése a Műszaki
Egyetemen végzett vizsgálat alapján nyert eredményekkel. A meg
kérdezettek száma mindkét egyetemen 25 volt.
ELTS______ Műszaki Egyetem
tudományos fokozattal rendelkezik

12

9

találmánnyal rendelkezik
újítással rendelkezik
szakkönyvtárral rendelkezik
1 főre eső idegen nyelvek száma

11
6
16
3

7
6
22
3

2. Tájékozódási szokások

A szakterület tudományos eredményei követésének mértékét
& szakirodalmi olvasással, szakirodalmi tevékenységgel, újítá
sok, találmányok számával párhuzamba állítva vizsgáltuk. Nem
függetleníthető természetesen mindez az életkortól, ami eleve
bizonyos fokig meghatározza úgy a publikációk, mint az újítá
sok és találmányok számát.
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10. az. táblázat (1.2, 1.8, 1.9, 2.1, 2.3 kérdések)
A megkérdezettek megoszlása szakterületük tudományos eredményei
nek kivetése, a szakirodalom olvasása ás szakirodalmi tevékeny
ségük alapján

átlag

36

1 főre eeik

50

2

1

11

10

9-on találják klelégitőnek, 16-an hiányosnak ezakterttletük
tudományos eredmény®i követésének mértékét. "Kern képes követni"
választ nem kaptunk,
A 25 megkérdezett hetente összesen 243 órát tölt szakiro
dalmi olvasással; ez átlag heti 10 órát Jelent.
A publikációk száma 283, az újításoké 47, a találmányoké 25.
A táblázatból megmutatkozik, hogy a szakirodalom követésó
nok mértekét inkább az idősebb kutatók találják kielégítőnek,
annak ellenére, hogy ők kevesebb időt töltenek olvasással. A
9 "kielégítő" válasz közlil hatot az átlag életkor (36 év) fe
lettiek adtak. Ugyanakkor a 12 kutató közül, akik az átlagos
boti 10 óránál kevesebbet olvasnak, heten 36 óv felett vannak.
Az azonos életkoruaknál a szakirodalmi olvasás mennyisége be
folyásolja a publikációk számát. Az olvasásra több időt fordí
tók több kiadványt jelentetnek meg. A publikációk száma a női
kutatóknál kisebb.
A tájékozódási f o r r á s o k h a s z n o s s á g á r a v o n a t k o z ó a d a t o k a t
a 11/a, b, c.táblázatokon ábrázoljuk.
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11/a. táblásat.

/2.11 kérdés/

A megkérdezettek megoszlása a tájékoztatásl
forrásoknak a szakmai tájékozódás r :^szerzésében való
használata s z e r i n t .

V é l® s z ó k s z é a é r t é k e s
5= f o l t o s , 4 * n ag yo n h a s z n o s , 3= h a s z n o s , 2= k e v é s s é használható
l o nem h a s z n á lh a t ó , 0= nem i s m e r i
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ll/b táol&zat /2*23 kérdés/
A megkérdezettek megoszlása a tájékoztatási forrá
soknak a kutató munkájukban valé használata szériát.

Tál»*vök «sáaértéka:
3« fontos, A« nagyon b a ssttos, >= haosxioú. 2* kovAssó

la «it* Mssaáüiafcc, Os non laveri

^

Pontossági sorrendbe állítva a nyert adatokat*
11/c táblázat (2.11, 2.23 kérdések)
A tájékoztatási források megoszlása a tájékozódásban
betöltött szerepük szerint
Szakmai tájékozódás megszerKutató munkához
_________ zéséhez______________ __________________________________
monográfiák, tankönyvek
referáló folyóiratok,
szakbibliográfiák
szakfolyóiratok___________ ____

szakfolyóiratok
referáló folyóiratok,
szakbibliográfiák
monográfiák, tankönyvek

enciklopédiák, szaklexikokülföldi tanulmányút
n ő k , kézikönyvek
«akembertíl szerzett szókülföldi tanulmányút
beli tájékoztatás
szakembertől szerzett szóenciklopédiák, szaklerikobeli tájékoztatás_____________________ nők, kézikönyvek
szemlék, évkönyvek
jelentések, kongresszusi
anyagok__________________________

Jelentések, kongresszusi
anyagok
szemlék,
évkönyvek_

prospektusok
előadások, ackétok, kcngk&zai tapasztalatosere
resszusok,konferenciák
előadások, ankétok, konghazai tapasztalatceere
rasszusok, konferenciák_____________prospektusok_______________
magyar dokumentációs irodal0n
szabadalmi L í r á s o k
3zabvanyck

szabadalmi xeirások
szabványok
magyaP dokunentáci<8 lro_
dalom

Látjuk azt, hogy a két táblázat közt nincs lényeges eltérés.
A forrásokat 4 x 3 ős 1 x 2-*s csoportba sorolva, a válaszok kö
zött semmi különbség nem mutatkozik.
A megkérdezettek ugyancsak egyenlően értékelték a szóbeli
és Írásbeli tájékozódási források jelentőségét. A 11/a tábláza
ton mind a szóbeli források (1-4 pontok), mind az Írásbeliek
(5-14 pontok) átlagértéke 3.57. A 11/b táblázaton csekély különb
séget látunk: a szóbeli források értéke 3.65, az Írásbelieké 3.35.
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Ez az eredmény lényegesen más képet nyújt, mint azt a hason
ló, nyugati vizsgálatoknál tapasztaltuk,
A felsorolt tájékoztatási forrásokon túlmenően, a megkérde
zettek kiemelték a különlenyonatcsere és a külföldi levelezés
Jelentőségét,
A kutatási téma alapötlete eredetét és a munka meginduláeakor használt tájékoztatási források Jelentőségét mutatják a
12/a, b táblázatok,
12/a táblázat (2,2 kérdés)
A megkérdezettek megoszlása kutató munkájuk témájának
kiválasztása alapján
Az intézetben folyó kutató munkába kapcsolódott be
^Szakirodalomban olvasott a témáról
^legcdott ipari kutatási téma
Kongresszuson hallott róla
Kísérletezés közben terelődött rá a figyelme

60 &
24 %
8%
4%
4%

12/b táblázat (2.21, 2.22 kérdések)
l A megkérdezettek -pres-dása a tájékoztatási forrásoknak
a kutatómunka megindulásakor értekeit hasznossága alapján
tújékoctatás! források

1.lépés

2.lépés

A 27 fé le v á la s z t a z é r t n y ertü k , mert v o l t a k ,
rhat Jelöltek meg,

■

összesen

a k ik k é t f é l e f o r 

Az irodalom tehát uj gondolatok keletkezésének nem primér
forrása, eszel szemben sokkal jelentősebbnek bizonyul a szóbeli
tájékoztatásnál a kutatómunka megindulásakor. Herner a kutatási
téma alapötletét vizsgálva a mienkhez hasonló eredményekhez ju-.
tott. Moss azonban valamely kérdés megoldásához szükségelt első
lépés vizsgálatakor úgy találta, hogy a gyakorlati tevékenység
és a megbeszélés messze megelőzi az olvasás Jelentőségét.
A 2.21 és 2.22 kérdésekre nyert válaszok alátámasztják a
kutatómunkához szükséges tájékoztatási források hasznosságára
vonatkozó adatainkat: mindkét esetben a referáló folyóiratok,
szakfolyóiratok és monográfiák bizonyultak legjelentősebbeknek.
A 25 megkérdezett közül 20, tehát 80 % készit szakindexet,
mely szám a szakirodalmi munka feldolgozásának igen magas foká
ra utal.
Irodalomkutatást sem könyvtárral, sem dokumentációs szol
gálattal nem végeztetnek. Csupán 8 kutató számára folytat mun
katárs, illetve beosztott irodalomkutatást. (Ez utóbbi adat ma
gyarázatára a késóbbiekbon, az igények,kritika fejezetben té
rünk vissza.)
A vizsgálat során megmutatkozott, hogy a dokumentációs
szolgáltatásokat a megkérdezettek egy része nem ismeri.

így a

könyvtári és dokumentációo szolgáltatások igénybevételének ada
tai nen tükrözik a reális képet: amennyiben nem tud az egyes
szolgáltatásokról, nem is használhatja azokat. Ezért ezt a kér
déscsoportot a dokumentációs szolgáltatások iránti igényekkel
párhuzamba állitva vizsgáltuk (a jelentkező igényeket konkrét
igénybevételnek számítva).
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15 .32. táblázat. /2.5, 3.* kérdések./
A megkérdezettek megoszlása a dokumentácléa b z o I g'áltatásofc használata és a dokumentációs szolgáltatásokkal szem
ben támasztott igépye szerint.

b a a r n á l a t

i g é n y
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Eltekintve a fotókópia és a «ikrofil® szolgálattól, amit a
tanszéki könyvtárak látnak el, megfigyelhetjük, hogy az igények
jóval magasabb %-ban jelentkeznek, «int a tényleges használat,
A fordítási szolgálatot a megkérdezetteknek több «int a fe
le (13-an) igénybevotte ugyan, de - mint azt az alábbi táblázat
mutatja - fejenként legfeljebb két alkalommal.
14* sz, táblázat. (2.58,1 kérdés)
A fordlttatók megoszlása nyelvek szerint
fordítást igényelt________________

esetek száma

7'
6
3
2
2
1
1
1
1

Japánból
ororzból
franciából
angolból
németből
csehből
lengyelből
svédből
spanyolból
hinduból

X

A fordításokkal kapcsolatban minőségi és időbeli kifogások
hangzottak el.

3. Igények, kritika

A
kérdéscsoportra begyűjtött válaszok tükrözik a szük
ségleteket é3 az igényeket, valamint a szolgáltatásokkal kapcso
latos nehézségeket, hiányokat és javaslatokat.
A kérdőívnek erre a részére - a kérdésfeltevés természe
téből adódóan - nem mindenkitől kaptunk választ. A 15.sz.táblá
zat Jelzi, hogy a szöveges kérdésekre szám szerint mennyi fele
letet nyertünk. (A dokumentációs szolgáltatásokkal kapcsolatos
igényeket (3.41, 3.42 és 3.43 kérdések) a 13.sz.táblázaton, a
tényleges igénybevétellel kapcsolatban ismertettük.)
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1 5 « sz. táblázat
A megkérdezet+ek válaszainak száma a szöveges kérdésekre
kérdés códja_____________ válaszok száma
3.1
3.11
3.2

24
' 18
5

3.21

7

3.22

6

3.3

8

3.31
3.44

9

8

3.51
3.52

7
10

4

9

A válaszok számából megmutatkozik, hogyx
a/ A 25 megkérdezett közül csupán egynek nincs nehézsége a
xakirodalmi újdonságokkal való megismerkedéssel (3.1 kérdés),
b/ Az adatmegállapltással kapcsolatban sokkal kedvezőbb a
mlyzet. Csak öten állították, hogy nem minden esetben tudják a
txükségea adatot a kívánt idő alatt megszerezni (3.2 kérdés),
o/ A távlati tervvel kapcsolatos feladatok megoldásához a
Mgkérdezettek túlnyomó többségének rendelkezésére áll a sxunkáio* szüksége8 Irodalom; csupán nyolcán nem találták & rendelkeléare álló irodalmat kielégítőnek (3.3 kérdés).
A könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó feleletekből
(3,5 kérdés) nem vonhatunk le ilyen egyértelmű következtetése
ket, mint a fenti esetekben. Az, hogy csak heten Jelöltek meg
olyan szolgáltatást, amit a tanszéki könyvtártól, és tizen, a■lt a központi könyvtártól nem kaptak meg, nem jelenti azt ,1 hogy
t többiek minden esetben megkapták az igényelt szolgáltatásokat.
Vizsgáljuk meg most tartalmi szempont szerint az egyes vá
laszukat,
V *
A szakirodalmi újdonságokkal való megismerkedéssel kapcso
latban (3.1 kérdés) mint láttuk, 24 megkérdezettnek voltak prob
lémái, ezzel szemben csak 1 8 -an említettek lehetőséget a nehéz
ségek kiküszöbölésére.
5S

16 * se. táblázat* <3*1 kérd<5a)
A az&kirodalmi újdonságokkal való megismerkedéssel
kapcsolatban felmerülő nehézségek

időhiány
devizahiány
Japán fordítások hiánya
nyelvismeret hiánya
folyóiratok késve érkeznek
könyvek kéave érkeznek
folyóirat kölcsönzési nehézségek
uj szakkönyvek ismeretének hiánya
szabvány, szabadalom beszerzési problémák
könyvtárközi kölcsönzés lassú
fordításra nem áll pénz rendelkezésre

említett esetek
_____ száma_____
13

9
6

*

4
3

3
3

1
1
1
1

Elsődleges problémának tehátaz idő- és devizahiányt te
kinthetjük. Bár a nyelvismeret okozta nehézségre csupán 4-en hi
vatkoztak, külön kiemelték a Japán fordítások hiányát.
A nehézségek kiküszöbölésére az alábbi Javaslatokat tették
a megkérdezettek*
17* sz. táblázat. (3.11 kárdáe)
,A szakirodalmi újdonságokkal való megismerkedéssel kap
csolatos nehézségek kiküszöbölésére szolgáló Javaslatok
javaslat
derizakeret emelése
•
könyvtárközi kölcsönzés meggyorsítása
japán fordítások
forditÓ8zolgálat szélesítése, gyorsítása
oktató-munka idejének csökkentése
fotókópia-szolgálat szélesítése
dokumentáció gépesítése
speciális témákra bontott dokumentáció
uj szakirodalom dokumentálása
ugyanazon folyóirat összes évfolyama egy
helyen legyen található
népi demokráciák részéről közös, speciális
szakfolyóirat kiadása
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említett esetek száma

6
4
3

2
1
1
1
1
1
1
1

Bár elhangzottak olyan Javaslatok is, melyeknek megvalósí
tása Jelenlegi viszonyaink közt lehetetlen, vagy nem is célsze
rű, olyan szolgáltatások felállítását is kérik, melyek részben
■ár vannak, a Javaslatok nagy része az említett nehézségekből
fókádé konkrét szükségletet elégítene ki.
á távlati tervvel kapcsolatos feladatok megoldásához sztUr*
•ág»a irodalom megszerzésének nehézségei nagyjából megegyeznek
c.táblázaton felsorolt problémákkal. Kiemelik a japán forc és a külföldi folyóiratok régi évfolyamai lelőhetyjegyzéíiányát. DJ problémaként lép fel a szovjet különlanyomatok
i; ezzel kapcsolatban hiányolják, hogy a szovjet folyóiraa közlik cikkíróik munkahelyét, ami pedig megkönnyitené r.
inyomatok beszerzését.

Í

I adatszolgáltatás megjavítására vonatkozólag az a Javas-

formáció-szerzés gépesítésére, lyukkártya-rendezer alkalmazására,
fordító-szolgálat bővítésére (újból hangsúlyozva a Japán fordítá
sok szükeégét) vonatkoznak; megemlítik a kereskedelmi forgalom
ban nem kapható, vállalati irodalomban való tájékozódás szüksé
gességét, beszerzésének fontosságát. Többen javasolják a hasonló
témán dolgozók kooperációját szervezett irodalomkutatás formájá
ban. A kémiai tanszékek közös könyvtára felállítására két Ízben
hangzott el Javaslat.
Igen nagy időmegtakarítást remélnek elérni olyan országos
központi kémiai dokumentációs szerv felállításától, ahol a tel
jes irodaion megtalálható és kérésre gyors fotókópiát készíte
nek.
A témafigyeléssel kapcsolatban az a megjegyzés hangzott el,
hogy megbízható témafigyelés csak személyes kontaktuson alapul
hat; tehát ezt tanszéken belül kellene megoldani. Az OMBDK ál
tal megadott témák száma túl sok, az anyagot az egyes megfigye
lők más-más szempont szerint dolgozzák fel, szétesik. Javaslat:
a témafigyelő az egyes folyóiratok dokumentációs feldolgozása
helyett egy-egy témának valamennyi folyóiratban történő feldol
gozását vállalja.
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VI. Olvasási napló feldolgozása;
olvaaáal szokások

Az olyasáéi napló vezetésére felkért 25 kutató közül 19
küldte vissza a naplót kitöltve megfeleld időben. így a feldol
gozás során a 0, 12# 13, 14, 18, 22 számmal códolt megkérdezet
tek adatai táblázatunkról hiányzanak.
18. táblázat
A naplóvezetók megoszlása a referáló folyóiratok
olvasásának gyakorisága szerint

T U iu t a m lm

h »s t a A lt »« -

T o lT B M to a L N .

r s a r a .i

X
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A két hát alatt 13 kutató, a naplóvezetők 68 %-* használt
referáló folyóiratot, összesen 62 alkalommal, Az egy fóré eső
referáló folyóiratok száma 3.
A referáló folyóiratokat visszakeresésre 33-ezor (i>3 %),
folyamatos ismeretszerzésre 29-ezer (47 %) használták. Lényeges
eltérés tehát ezen a téren az Bsszfolyóiratszémot véve alapul
nem mutatkozik* egyedileg nézve azonban találunk különbségeket.
A Chemical Abstracts használata elsősorban visszakeresne»

1*0, a Chemical Titles és a Current Chemical Papers jellegüknél
fogva folyamatos isueretszerzésre szolgálnak. A Cnemical Titles
viszonylag ritkább használata valószínűleg a folyóirat uj vol
tával magyarázható j a folyamatos ismeretszerzés tekintetében
azonban egyre inkább helyetteoiti a Chemioai Absfcrects-et. (A
kérdés pontos felmérése további vizsgálatot igényel.) A Chemisches Zentralblatt egyaránt használt folyamatos és visszake
reső ismeretszerzésre. A határterületek referáló folyóiratai
alig olvasottad.
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19. táblázat
A naplóvezctók megoszlása a periodikák használata alapján
2. IDŐSZAKOS KIAD7ÁJÍYCK (Periodikák)
(Folyóiratok, értekezések, társasági beszámolók,szemlék etb.)
(Proceedings, transactions, reviews...)

* 19 regkárdehett közül 18 használt folyóiratot. 146 féle kiadTinraak 263 cikkét olvasták, illetve nézték át. Az egy *6re ee6
cikke:t szára 14.
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20. táblázat
A i.0-71o r-zv.Sk aiegopzlása a .lalestáack használata alapján

5.

KUTATÁSI. BIZOTTSÁGI s tb . JELKTTÍSEK
CTceports, papéra)

Mindössze 8-an, tehát a naplóvezetőkneíc nem egészen a fele olva
sott 3eluntésefcet. Ö83zeser. 19 jelentést olvastak, az egy fvre
ésó jelentések száma 1.
ás

2 1 o táblázat

A naplávezetők megoazlása a könyvek használata alapján
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18 megkérdezett használt könyvet. összesen 103 könyvet olvastak,
illetTe néztek át. (Az olvasás természetesen nem & teljes mü,
hanem annak 1-2 fejezete elolvasását jelenti.) Az egy főre eső
olvasott könyvek száma 5*
Vizsgáljuk meg most o* olvasási szokásokat, párhuzamba ál
lítva a 3 tájékoztatási forrásra nyert adatainkat.
Az átnézést és olvasást illetően (A kérdésosöpört) igen cse
kély különbség mutatkozik, úgy a periodikák (52, 48 %), mint a
jelentések (53. 47 5&) és a könyvek (45, 55 56) esetében. Egyedül
a könyveknél hangsúlyozódik ki az olvasás nagyobb volumene az
átnézéssel szemben*
Az olvasás helyére vonatkozólag (B kérdéscsoport) szintén
egyező képet nyerünk. A naplóvezetőknek több aint 50 %-a munka
helyén olvas, a többi idő megoszlik otthon, útközben való olvasáe és kisebb mértékben a könyvtárban való olvasás között.
Az olvasmányra való figyelemfelhívással kapcsolatos adatok
(C kerdésosopoi ;) érdekes eredményekhez vezettek. Megmutatko
zott, hogy a periodikák őe könyvek használatát illetően a vélet
len jóval nagyobb szerepet játszik, mint a rendszeres irodalom
kutatás. Csupán a jelentések olvasásának elsődleges forrása a
bibliográfia és a referáló folyóirat. A folyóiratcikkekre elő
zőleg olvasott munkában található hivatkozások hívják fel első
sorban a figyelmet, vagy az állandóan olvasott folyóirataikban
látják meg őket. Az olvasott könyvek nagyrósze előzőleg ismert
anyagból tevődik össze, másik csoportjához hivatkozások révár.
jutnak, vagy könyvtárban látják meg véletlenül. A könyvek rend
szeres irodalomkutatásának döntő tényezője szóbeli tájékozódá
son alapszik. A másik két irodalomfajta esetében a szóbeli köz
lésnek jóformán semmi jelentősége nincs. (Az "egyéb források"
megjelölésű csoportot - mely pedig úgy a kutatási jelentések,
mint a könyvek vonatkozáséban igen nagy százelékkel szerepelt figyelmen kívül bagytuk. További vizsgálatot igényelne annak
mogállapitá8a, hogy mit értettek ez alatt a naplóvezetők,)
Az olvasmányok felhasználására nyert adataink megmutatják,
hogy a hutaiómunka szempontjából a periodikák olvasása bizonyul
a legjelentősebbnek. Mig ugyanis a periodikák olvasását 72 Jt-bau
a kutató munkához, illetőleg könyv, olkk Írásához használták föl
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és az olvasott anyagnak csupán 6 3-a nem volt használható semmire, addig a könyvekből szerzett ismeretanyagnak csak 52 %-a zcigált kutató munka, könyv- cikk iráua céljaira. Bár a Jelentések
nél ez az adat 62 %-kal szerepel, itt azonban az olvasott anyag
16 %-a semmire sem volt használható. A jelentések feltárásának
elégtelenségére utal, hogy a 16 % - b ó l 5 % - o t azért nem tudtak
felhasználni, meri túl későn szereztek tudomást az anyagról, A
másik két forrás esetében ez a százalék csupán 1, illetőleg 0,
A könyvek olvasása igen magas százalékban (34 Z>) szolgál általá
nos ismeretszerzésre, a Jelentéseké 22 %-ban, mig a periodikák
nál ez a faktor ceupán 12 *-kal Jelentkezik,
Érdekesnek mutatkozik eredményeink Összehasonlítása Eogg és
Smith azonos irányú kísérleteivel,
A folyóiratok és könyvek egy főre eső használata náluk ki
sebb, mig a Jelentéseké nagyobb. Naplóvezetőik fejenként 5.2 fo
lyóiratcikket, 5.3 Jelentést és 4 könyvet használnak. Eltérő az
olvasás és átnózéB során nyert eredmény is:a folyóiratokat é3 jelen
téseket nagyobb százalékban olvassák, mig a könyveket inkább csak
átnézik. Az olvasás helyét illetően a két vizsgálat eredményei
megegyező képet mutatnak. A figyelemre való felhívásnál Hogg éa
Smith szintén hangsúlyozzák a véletlen jelentőségét a szisztema
tikus kereséssel szemben. Az irodalom felhasználására nyert vála
szok megoszlása: 46 % kutató munkához, 33 % általános ismeretszerzés, 12 % könyv, cikk Írása, 4 % munkatárs tájékoztatása és
3 % semmire.
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Befejezés

A vizsgálat célja tapasztaxati tények feldolgozása ás nem
elmélet alkotása volt. A nyert statisztikai adatokból, az el
hangzott javaslatok segítségével következtetéseket lehet és kell
levonnunk a kémiai szakix-odalni tájékoztatás iránti igényekre
vonatkozólag.
A személyzeti elmaradottság folytán a kutatók szinte semmi
eegitséget sem kapnck az irodalomkereaéshez. Az egyetemen dokuaentátor nem dolgozik, holott a megkérdezettek szívesen bíznák
az adatkeresést olyan dokumentátorra, akivel személyes kapcso
latot létesíthetnek. A hat kémiai tanszék számára egy közös do~
kunentátor is igen nagy segítséget jelentene.
A technikai ellátottság általában jónak mondható.
Az anyagi ellátottság kérdése átvezet a külföldi szakkönyés folyóiratok beszerzésének problematikájára. Bár a leg
fontosabb irodalom a kutatók rendelkezésére áll, s nyugati devi
zás beszerzések terén nehézség mutatkozik. Javítana a helyzeten
az átfedések minimumra való csökkentése, ami egy közös kémiai
könyvtár felállításával volna leginkább megoldható. A megkérde
zettek azonban ezt nem helyeslik egyöntetűen, arra hivatkozva,
“°gy -^87 a keresett munkák kevésbé lennének hozzáférhetőek, Bz
a probléma azonnali fotókópiák készítésével esetleg áthidalha
tó lenne. A folyóirat éa könyvbeszerzés ütemének gyorsításával
kapcsolatban nagyobb nehézség nem merült fel.
A kiadványcsere - melyet jelentős tájékoztatási forrásként
említenek - megfelelő módon van klépitve.
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A nem publikált és félig publikált dojcu.-seatu.xck kevésbé
fontos forrásnak bizonyultak, aai nagyrészt abbéi fakad, hogy az
egyetemen alapkutatás folyik. Feltárásukra és gyűjtésükre vonatko
zólag ennek ellenére egyre nagyobb igény Jelentkezik. Megmutat
kozik ez elsősorban a prospektusok terén, problémát okoz azonban
a szabvány ős szabadalom (főként amari kai) beszerzésének kérdése
is, A kutatási Jelentősök felhasználása sem kíelégitő.

I

A tanszéki szolgáltatásokkal szemben támasztott igények
csupán a személyzeti létszám emelésével oldhatók meg, A Központi
könyvtár felé irányuló legfontosabb kérés, a folyóiratkölcsönzée
lehetővé tétele - figyelembe véve a naplóvezotés során me-mutat
kozott azon adatot, hogy milyen kis százalékban olvasnak könyv
tárban - Jogosnak mondható.

A könyvtárközi kölcsönzést ismerik és használják, problé
mát csupán az jelent, hogy az igényelt munkák sok esetben igen
későn érkeznek meg.

Az Orozágos Széchényi Könyvtár által nyújtott szolgáltatá
sok közül a Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási Jegyzékét, a
Magyar Nemzeti Bibliográfiát, a Magyar Folyóiratok Repertóriumát
és a Kurrens Külföldi Folyóiratok Jegyzékét ismerik éa használ
ják. Komoly nehézséget okoz azonban, hogy a külföldi folyóira
tok régi évfolyamaira vonatkozólag nem áll jegyzék rendelkezés
re. A központi katalógus létezéséről nincs mindenkinek tudomá
sai ezen a téren felvilágosító munkára volna szükeég.

Az CMKDK által nyújtott műszaki tárgya szolgáltatásokkal
kapcsolatban megmutatkozott, hogy a kiadványok propagandájának
területén hiányok vannak. A kiadványok felhasználásának kis
százalékát részben ez a tény okozza. Hovzájárul természetesen
az, hogy az alaptudományok művelőinek igénye nem terjed ki a
magyar nyelvű dokumentációs feltárásra» a Chemical Abstracts
megadja a kutató munkájához szükséges széJes referálási bá
zist. A témafigyelés iránt azonban igen nagy az érdeklődés*
feltétlenül szükséges az egyetemen belül a témafigyelóezolgálat széleskörű ismertetése.
A fordítási szolgáltatások igénybevétele aránylag nem Je
lentős. A legnagyobb igény a Japán anyagok fordításának mag-
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gyorsítására irányul. Segítene a helyzeten az angol nyelvre le
fordított japán cikkek jegyzékének megszerzése. Ugyancsak prob
lémát okoz a cseh és lengyel szövegek fordítása, valamint az,
hogy a kisebb népek nyelvén irt cikkek fordítása igen lassú és
nehézkes.
A vizsgálat során megmutatközé eredmények szükségszerűen
szubjektív Ítéleteket és egyéni kívánságokat tükröznek. Minthogy
azonban a megkérdezettek mind kutató munkát végeznek, kétségte
len, hogy az igények kielégítése a kutató munka eredményesebbé
tételét jelenti.
Felmérésünk természetesen általános képet nem adhat, mivel
szűk körre, az ELTE kémiai tanszékein dolgozó 25 kutató igényei
nek vizsgálatára szorítkozik. Ahhoz, hogy a kémiai szakirodalmi
tájékoztatás egész területére vonatkozó igényeket megismerhes
sük, a vizsgálatot ki kell terjeszteni egy kémiai kutató inté
zetnél és egy vegyipari vállalatnál végzett tanulmányra is.
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naplóvezetók megoszlása a periodikák használata eUP-
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1. az. mei,

-elet

KÉRDŐIYMIKTA
Szám;
X, Személyi kérdések
1*1
1*2
1*3
1,4
1*5
1.6
1«7
1»8
i 1*9
1.10
ll

Helyik tanszéken dolgozik:
Milyen beosztásban:
Mennyi ideje dolgozik itt;

férfi - nő
Melyik egyetemen és mikor szerezte diplomáját:
Van-e tudományos fokozata:
Tagja-e valamilyen tudományos társaságnak:
Milyen idogen nyelven olvas:
Milyen kutatási probléma megoldásán dolgozik:
Dolgozik-e a tudományos kutatás távlati tervével kap
csolatos feladaton:
Polytat-e szakirodalmi tevékenységet;
Milyen publikációi Jelentek meg: (betétlapon felsorolni)
Van-e újítása, találmánya:
Mennyi:
Van-e otthon szakkönyvtára:
Hány kötetes:
Hány folyóiratra fizet elő:
Kap tagdij fejében:

Í
,12

éve, hány éves;

Milyen könyvtárakat látogat:

2.11

2.11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.3
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15

Szaksai tájékozódása megszerzésében az alábbiakban
felsorolt tájékozódási forrásokat mennyire tartja
hasznosnak:
fontos:
5
nagyon hasznos:
4
hasznos:
3
kevéssé használható:
2
nem használható:
1
Szakemberektől szerzett szóbeli tájékoztatás:
Előadások, ankétok, kongresszusok, konferenciák:
Hazai tapasztalatcsere:
Külföldi tanulmányút:
Szakfolyóiratok:
Monográfiák, tankönyvek:
Szemlék, évkönyvek:
Jelentések, kongresszusi anyagok:
Szabadalmi leirások:
Szabványok:
Prospektusok:
Referáló folyóiratok, szakbibliográfiák:
Enciklopédiák, szaklexikonok, kézikönyvek:
Hazai dokumentációs irodalom:
Egyéb:

11/b. Kiválasztott témára vonatkozó tájékozódás
2.2
2.21
2.22
2.23

2.23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
78

Jelenlegi kutatómunkájának témájára hogyan terelő
dött a figyelme:
Hogyan kezdett el foglalkozni a problémával:
Mi volt a következő lépés:
Kutatómunkába előbbrevitele érdekében az alábbiakban
felsorolt tájékozódási forrásodat mennyire tartja
hasznosnak:
fontos:
5
elég hasznos:
4
hasznos:
3
kevéssé használható: 2
nem használható:
1
Szakemberektől szerzett szóbeli tájékoztatás:
Előadások, ankétok, kongresszusok, konferenciák:
Hazai tapasztalatcsere:
Külföldi tanulmányút:
Szakfolyóiratok:

2,23.6
23.7
23.8
23.9
23.10
23.11
23.12
23.13

Monográfiák, tankönyvek:
Szemlék, évkönyvek:
Jelentések, kongresszusi anyagok:
Szabadalmi leirások:
Szabványok:
Prospektusok:
Referáló folyóiratok, szakbibliográfiák:
Enciklopédiák, szaklexikonok, kézikönyvek:

23.14 Hazai dokumentációs irodalom:
23.15 Egyéb:
2.3
Mennyi időt tölt hetente átlag szakirodalmi olvasás
sal:
.... óra
2.4
Készit-e szakindexet:
2.41
Végez-e az Ön számára más is irodalomkutatást:
2.41.1

Munkahelyének szakkönyvtára:

41.2
41.3
41.4
2.5

Más könyvtár:
Munkatárs, beosztott:
Do lanaentációs szolgálat:
Milyen könyvtári dokumentációs szolgáltatásokat szo
kott igénybe venni:
Fotókópia szolgálat:
Mikrofilm szolgálat:
Figyelő-karton szolgálat:
Téma-figyelő szolgálat:
Témadokumentációs kiadványok:
Külföldi figyelőszolgálat:
Műszaki információ; műanyagipar:
Fordítási szolgálat:

2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.58.1

SLh

Milyen nyelvről:

1Senyék, kr.itlka

3.1

3.11
3.2
L
3.21
3,22

Vannak-e nehézségei a szakirodalmi újdonságokkal való
megismerkedéssel kapcsolatban. Ha igen, miben allnak
ezek:
Véleménye szerint, hogyan lehetne ezeken a nehézsége
ken segíteni:
Ha munkája közben gyors adatmegállapitásra van szüksége, meg tudja-e azt a kívánt idő alatt szerezni:
Ha nem, hogyan lehetne ezen segíteni:
Milyen igényei vannak az adatszolgáltatással kapcso

latban:
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3.3

Amennyiben a tudományos kutatás távlati tervével kap
csolatos feladaton dolgozik, rendelkezésére áll-e a
munkához szükséges irodalom:

3.31

Milyen különleges azolgáltatásokat igényel fenti mun
kájával kapcsolatban:

3.4

Milyen dokumentációs szolgáltatásokat igényel:

3.41

Igényli-e a legfontosabb külföldi szakfolyóiratok ma
gyar cimforditasait:

3.42

Ugyanezen folyóiratok cikkeinek referátumét:

3.43

Igényel-e témák szerint csoportosított irodalmi-bib
liográfiai szemlét magyar nyelven:

3.44

Van-e egyéb szakirodalmi tájékoztatás iránt igénye:

3.5

Milyen könyvtári szolgáltatásra tart igényt, amit
nem sikerült megkapnia:
Tanszéki könyvtártól:
Központi könyvtártól:

3.51
3.52
4
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Megjegyzések, Javaslatok:

2■■.■!■■■az,
■
■■■■.melléklet
..
■■

A kérdőív egyes pontjai kódolt válaszainak
azámértáke

Igen

*

X

2.1 kérdés:

Sem

o

kielégítő módon

■ X
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-

nsn képes

* 0

fontos
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nagyon hasznos
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2.ir

2 ^23 'kérdések:

«

= 3

hasznos
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■

2

* 1
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3. ez* melléklet

14 napoa olvasási napló
Megjegyzések
A kísérlet eredményessége a bejegyzések reális voltától függ.
Ez annyit Jelent, hogy a bejegyzéseket olvasás közben kell megten
ni é3 nem a későbbiek során, emlékezetből. Tudjuk, hogy ez bizo
nyos kényelmetlenséget okoz, de ez a kényelmetlenség csökkenthető
azáltal, ha a napló vezetése előtt gondosan áttanulmányozza a kér
déseket és a válaszok bejegyzésének módját. A továbbiakban csupán
szives együttműködését kérjük,
A tanulmány számára rendkívül jelentős az alábbi pontok be
tartása,
1. He jegyezze fel egyik lapra sem a nevét. Az adatok identifiká
lására nincs szükség, a lényeg csupán az, hogy reálisak legye
nek,
—2. Kezdjen hozzá azonnal a bejegyzéshez. Azt vélheti, hogy éppen
kevesebbet olvas most.mint általában és az eredmények nem lesz
nek tipikusak. Ez igaz lehet önre vonatkozólag, de az átlag eredmónyek megalkotására nézve közömbös,
3. Amikor megkezdi a naplóvezetást, Írja fel mindegyik lap Jobb
sarkába a keltet, a két héttel későbbi időponttal együtt. Ne
toldja meg a két hetet külön napokkal a periódus időtartamá
ba eső esetleges olyan napok helyett, mikor nem olvasott,
4. Tartsa magánál a naplót állandóan (tehát munkahelyén kivül is),
hacsak nem biztos abban, hogy a kérdéses időben nem olvas tudonányos vagy műszaki irodalmat,
5» Korlátozza bejegyzéseit a bemutatott ircdalomféleségekre. Gya
korlati okokból most nem foglalkozunk a táblázatok, kézlkönyiek, szótárak, szabadalmak etb. olvasási szokásaival. :1a egy
oldalt be Töltött, kérjük, folytassa uj lapon a bejegyzéseket.
Ha befejezte a naplóvezetést, kérjük küldje a naplót az aláb
bi óimra t
i SITE Egyetemi Könyvtár. Dóri líiklósné. Budapest, V, Károlyi u.

i'
■

kód

tói
Ig“

kelt:
1. REFERÁLÓ FOLYÓIRATOK

Kérem felölje az 1. űrlapon a referáló folyóiratok olvasását
az alábbi módón: ha a folyóiratot visszakeresésre (a témára vonat
kozó régebbi irodalom megállapítására) használja, húzzon mellé egy
kis vonalat "/", ha pedig folyamatos ismeretszerzés a célja "X"
jelet alkalmazzon. Amennyiben olyan referáló folyóiratot olvas, amelyik a jegyzéken nem szerepel, kérem Írja a elmét a lista végére.

The Analyst
Analytical Abstracts
Bulletins Signalétlqaes_________
Chemical Abstracts’
j
Chemical Titles_________________ '____
Chemisches Zentralblatt
Current Chemical Papers
Journal of APP.Xi.ad Chemistry
Műszaki Laüszemle. VefcviDnr
Nuclear Science Abstracts

_

?. IDŐSZAKOS KIADVÁNYOK (Periodikák)
(Folyóiratok, értekezések, társasági beszámolók, szemlék stb.)
(Proceedings, transactions, reviews ...)
Kérem jelölje a 2. ez. Űrlapokon minden egyes kiadvány vagy
cikk átnézését, illetve olvasását az alábbi módon: amikor egy fo
lyóiratot (vagy annak fotókópiáját, különlenyomatát) olvassa,húz
zon egy vonást "/" A oszlopba - a vonás helye közömbös, (Az egyidofcen használt ugyanazon cimü folyóirat olvasását csupán 1 vonás
húzásával jelölje, függetlenül attól, hogy hány számot, kötetet
illetve évfolyamot vett kézbe.) Minden egyes cikk olvasásakor húz
zon egy vonást B-E főcsoportokba, kiválasztva a körülményeknek
legmegfelelőbb alcsoportot. Ugyanazon cikkre vonatkozólag a B-D
főcsoportnak csupán 1 alcsoportját jelölje meg. Minden cikket kü
lön sorba kezdjen.
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k

ó

d

tói
Kelt: ---------- r_______________________________________ XS

2. IDŐSZAKOS KIADVÁNYOK (Periodikák)
(Folyóiratok, értekezések, társasági ■beszámolók, szemlék stb.)
(Proceedings, transactions, reviews . . .)
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tői
Kelt* ---------- Tg
kód
2.

IDŐSZAKOS KIADVÁNYOK (Periodikák)

(Folyóiratok, értekezések, térsaségi beszéaaolók, szemlék stb.)
(Proceedings, transactions, reviews . . .)
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3. KUTATÁSI. BIZOTTSÁGI stb. JELENTÉSEK
(Reports, papers)
Kérem Jelölje a 3. az, űrlapokon minden egyes jelentés át
nézését, illetve elolvasását, úgy hogy egy vonást "/" húz az A-D
*-cjoportc’-c ogy-egy - a legmegfelelőbb - alcsoportjába. Ugyan
azon jelentésre vonatkozólag az A-C főcsoportnak csupán 1 alcso
portját jelölje meg. Minden jelentést kUlön sorban kezdjen.
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tői
Kelt: -------- 3---

________________________________
3. KUTATÁSI, BIZOTTSÁGI atb. JELENTÉSEK
íReporta, papéra)
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Kelt: ------kód

1&
3. KUTATÁSI. BIZOTTSÁGI stb. JELENTÉSEK
(Reports, papers)
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4. KÖNYVEK,

(monográfiák, tankönyvek) CIKKGYŰJTEMÉNYEK
ÉVKÖNYVEK

(pl. Progress in inorganic chemistry.)
Kérem Jelölje a 4. sz. űrlapon minden egyes kötet átnézé
sét. illetve elolvasását, úgy, hogy egy vonást n/r húz az A-D fő
csoportok egy-egy — a legmegfelelőbb — alcsoportjába. Ugyanazon
kötetre vonatkozólag az A-C főcsoportnak csupán 1 alcsoportját
Jelölje meg. Nyisson minden kötet számára uj sort.

94

Kelts -------_*6d___________________________________________________
1S
KÖNYVEK, (monográfiák. tankönyvek) CIKKGTÖJTEHEMYEK, BVKÖHTV2K
(pl. Progress in inorganic chemistry.)
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Kelt: ________ t51
IK

vM
4.

KÖNYVEK,(monográfiák^tankönyvek) CKKGYÜJTStóirfSK,
(pl. Progress In inorganic chemistry.)
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Reading and informat ton-father ing habits
and scientific information need?
of re8earchor3 working at the chemical departments
of Loránd Edtvds University

This paper examines the scientific information needs, as
>11 as the reading and information-gathering habits of 25
lemists.
The introduction offers a comprehensive review of earlier
Ltorature, grouped by purpose, method and results. A special
lapter is devoted to the Hungarian national documentation
iirvey aimed at gauging the needs for technical documentation,
9 well as the nays and means of satisfying them.
Tho most
mportant sources of the chemical literature are enumerated,
nd a detailed analysis is given of the documentation of the
ucgarian chemical industry. The study then goes on to examine
o what extent the field in question (the 6 chemical departments
f Loránd Eötvbs University) is supplied with scientific liteature. It points out that on the whole the scientific informition of the departments may be said to rest on firm founda;ions. The reseurchers are provided with the most important
ib8tracts and handbooks; shortcomings - due to financial
«traits - were found only in the case of textbooks purchased
tor foreign currency. A further problem was that the departaents had no docunentalists and lacked in certain cases even a
Librarian. A 3 a result the systematic acquisition of research
reports, standards, patents, and trade literature laboured under
a

disadvantage.
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The methods of surrey were the interview and the reading
diary. The interviews were conducted using a questionnaire
composed of 3 divisions: 1/ Personal questions. In themselves
these did not admit of scoring, but aimed only at furnishing a
basis for inferences susceptible of generalization. 2/ Questions
concerning reading and information-gathering habits. This group
fell into 5 parts: a/ Methods of keeping abreast with recent
developments; b/ Values placed upon sources of information
relating to current research; c/ Degree of information on
scientific literature; d/ Methods of literature searching;
and e/ Use made of documentation services. Most of the answers
were pre-coded in order to standardize the scoring. The answers,
which ranged from "No use" to "Essential", were given numerical
scores from 1 to 5. Thus the average could be calculated for
every question, the sources being subsequently arranged in an
order of usefulness. 3/ Questions aimed at ascertaining the
needs for literature searches and information, as well a» at
gathering comments. Here too no scoring in se was possible.
The purpose of the diary waa to record, in the course of
reading, the number and types of scientific literature consulted
during a period of 2 weeks. 4 types of literature were provided
for: a/ abstracte; b/ periodicals; c/ reports and committee
papers; d/ textbooks, symposia and annual reviews.
The main
point respecting the use of the literature was whether the work
in question had been read or scanned. Identification of the
literature by name was asked only for abstract journals. Re
garding the latter, the researchers had to state whether they
used them for keeping up with current literature or for
retrieval. In relation to the use of periodicals, reports and
books, the diaries gave answer to the following questions:
Where read; How reference to them was found; and Use made of
matter read or consulted.
The questionnaires and diaries were first evaluated accord
ing to the quantity and quality of the answers, and the resuite
tabulated. Concerning the answers which were not susceptible
of scoring, the original texts were gathered and the material
was grouped accordingly.
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The analysis of the questionnaires showed that 1/3 of the
subjects found they could adequately keep up with the current
literature of their field, while 2/3 considered their informa
tion deficient. The time spent on reading special literature
averaged 10 hours. Oral sources and the literature were equally
valued as to their importance for research, but it was the
verbal sources which proved to be of primary importance in the
choice of a subject, as compared with the sources consulted
when starting a new project, where the preponderant factor was
the literature. As a rule the subjects did their own literature
searching; they generally felt, however, that there was need
also for special comprehensive searches. Little use was made
of translation services, and the proficiency in foreign
languages was high. Only Japanese translations were missed.
The analysis of the reading diaries revealed the import
ance of the abstracts. 68 % of the diarists consulted them,
on 33 occasions for retrieval and on 29 for current information.
During the period in question all the diary keepers, with 1
exception, read periodicals and books, but only 50 % read
reports. 14 articles, 5 books and 1 report were read per
capita. In 50 % of the cases the reading was done in the
office or laboratory.
As regards the way in which references tc the literature
were obtained, it emerged that with periodicals and books
chance events played a much more prominent role than regular
literature searching. Abstracts and bibliographies were
primary sources only in the case of reports. As far as books
were concerned, the crucial agent affecting systematic liter
ature searches was verbal communication; for the 2 other types
of literature oral communication had practically no importance.
Our analyses of the use made of the literature showed that
periodicals proved most important for research, and books for
general interest. The inadequate accessibility of the reports
was attested by the fact that of the 16 % marked "No of use",
5 % could not be utilized because they had been seen too late.
Por the 2 other sources this percentage was only 1 and 0,
respectively.

