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Izvleček
Članek uvodoma predstavlja raziskovalno dejavnost, ki je za vsako družbo izredno
pomembna, saj sta znanje in ustvarjalnost glavni gibali rasti in zaposlovanja. V Sloveniji se raziskovalno delo izvaja na različnih področjih (univerze, zavodi, raziskovalne
organizacije ipd.); članek zelo podrobno analizira omenjeno delo na področju bibliotekarstva. Natančneje analizira 64 raziskovalcev-bibliotekarjev, ki so trenutno registrirani v bazi SICRIS, ki jo vzdržuje in razvija Institut informacijskih znanosti v Mariboru. Ker je vlaganje v raziskovalno dejavnost veliko, članek osvetli tudi to področje in
tudi področje spremljanja in ocenjevanja raziskovalnega dela. Skozi primerjalno analizo se pokaže, da se Slovenija po izdatkih za raziskave in razvoj uvršča v sredino držav
Evropske unije. Zadnje poglavje nato poveže in zaokroži celoto z avtoričinim osebnim
mnenjem, ki izhaja iz raziskave.
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Abstract
The article reflects the significance of research and development work, which is very
important in every society as knowledge and creativity are the most important movers of growth and employment. In Slovenia, research is present in various fields (universities, institutions, research organizations, etc.). The article deals with research in

VAJS, Darja. Research work in the librarianship field in the frame of research work in
Slovenia. Knjižnica, Ljubljana, 51(2007)1, p. 69-88

69

Knjižnica 51(2007)1, 69-88

the field of library and information science by analyzing in detail 64 researchers which
are currently registered in SICRIS database supported and developed by Institute of
Information Science, Maribor. The article highlights great investments into research
and its monitoring and evaluation. A comparative analysis has shown that regarding
the expenditures on research and development Slovenia is ranked in the midst of the
European Union countries. Author’s personal opinion and research results are linked
and summed up in the final chapter.
Key words: research work, budgetary funds, financing, evaluation, Slovenia

1

Uvod

Ministrstvo za šolstvo in šport (nekoč Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport)
je pred časom na danes nedosegljivi internetni strani1 zapisalo, da je Slovenija
mlada država z bogato znanstveno tradicijo ter da je moč dela v tem stoletju zamenjala moč znanosti. V prihajajočem tisočletju naj bi nas obvladovala moč
modrosti. Ministrstvo je tudi mnenja, da bo tisti, ki na mednarodni ravni ne bo
sposoben vstopiti v sodobne ekonomskoglobalizacijske procese, ki so določeni
s stopnjo nacionalne znanstvenotehnološke inovativnosti, v vedno bolj podrejenem položaju do svetovnih centrov znanja, ekonomske produkcije in politične
moči.
Znanje postaja, tudi po mnenju Romane Škrabanja, »vse bolj pomemben dejavnik
spodbujanja proizvodnje in konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva, povečanje vlaganj v znanje in človekov razvoj pa nuja za prehod v ‘na znanju temelječo
družbo’, zmanjševanje sedanjih in preprečevanje bodočih problemov na trgu dela
ter zagotavljanje pogojev za večjo kakovost življenja vseh, tudi bolj ranljivih
družbenih skupin, socialne pravičnosti in povezanosti. (…) Z razvojem nove industrijske družbe je postal uspeh držav odvisen od ukvarjanja z znanostjo in
tehnologijo. Njuna aplikacija je postala vir razvoja (tako ekonomskega kot tudi
družbenega) in posledično tudi bogastva. Današnjo družbo bi lahko opredelili
kot t. i. ‘družbo znanja’, znanost in tehnologijo pa kot ‘srce’ te družbe« (Škrabanja, 2004: 8).
Raziskovalna dejavnost je za vsako družbo izredno pomembna, saj sta znanje in
ustvarjalnost glavni gibali rasti in zaposlovanja. Zato je zelo pomembno, da se
obseg raziskovalnega dela povečuje in da sta dvig ustvarjalnosti in inovativnosti
ter dvig tehnološke razvitosti najpomembnejša državna cilja.

1
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»Objavljeni rezultati raziskovalnega dela so postali osnovni mehanizem tudi za
ocenjevanje kvalitete raziskovalnega dela, kar je pomembno za napredovanje
znotraj akademske ali raziskovalne ustanove ali za pridobivanje sredstev za
nadaljnje raziskovalno delo«, piše Južnič. »Tako je večini razvitih držav, pa tudi
drugje jim sledijo, pač glede na stopnjo razvoja in potreb.« (Južnič, 2005: 69)
Z raziskovalnim delom se v Sloveniji ukvarjajo vse štiri slovenske univerze
(ljubljanska, mariborska, primorska in novogoriška), samostojni visokošolski
zavodi, javni raziskovalni zavodi, javni zavodi in zasebne, profitne in neprofitne
raziskovalne organizacije. Cenjeno je tako na strokovni kot na državni ravni. Ker
je raziskovalno delo zelo pomembno za razvoj vsake stroke, tudi bibliotekarske,
ga bomo v tekstu, ki sledi, podrobneje spoznali; spregovorili bomo o tem, kaj
raziskovalno delo sploh je, spoznali bomo slovenske raziskovalce-bibliotekarje, pogledali si bomo, koliko se v raziskovalno delo vlaga in odgovorili na vprašanje, kako se znanstveno delo spremlja in ocenjuje v slovenskem prostoru. Podrobna analiza bibliotekarske raziskovalne dejavnosti v Sloveniji temelji na
podatkih, pridobljenih iz baze SICRIS.

2

Raziskovalna dejavnost v Sloveniji

Raziskovalno dejavnost, ki je nujno potrebna za napredek določene države, v
Sloveniji trenutno ureja Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (2006), ki
določa načela in cilje ter ureja način izvajanja politike raziskovalne in razvojne
dejavnosti, ki se financira iz državnega proračuna in drugih virov (iz evropskih
programov in skladov, lokalnih skupnosti in gospodarstva2) ter je usmerjena k
doseganju ciljev družbenega in gospodarskega razvoja Slovenije3.
Zakon iz leta 1991 je navajal, da raziskovalno dejavnost opravljajo raziskovalci
v raziskovalnih in drugih organizacijah ter zasebni raziskovalci, s pomočjo drugega strokovnega in pomožnega osebja4, zakon iz leta 2006 pa navaja, da omenjeno
dejavnost opravljajo raziskovalne organizacije v obliki programov in projektov
ter zasebni raziskovalci v obliki projektov, ki izhajajo iz Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa5.
2

Omenjeni viri financiranja so dodani v novem zakonu iz leta 2006 in v zakonu iz leta 2002 še niso
bili omenjeni.

3

Državni zbor RS je na seji 10. februarja 2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki obsega Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti – ZRRD
(Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002) in Zakon o spremembi Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti – ZRRD-A (Uradni list RS, št. 115/05 z dne 20. 12. 2005).

4

Zakon o raziskovalni dejavnosti, 1991.

5

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, 2006.
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Veljavni Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti iz leta 2006 v 5. členu razlaga tudi naslednje termine:
- »Raziskovalna in razvojna dejavnost obsegata temeljno in uporabno raziskovanje ter predkonkurenčne raziskave, industrijske raziskave in prenos znanja.
- Raziskovalec oziroma raziskovalka (…) je fizična oseba, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost.
- Raziskovalna skupina je skupina raziskovalcev, ki izvaja raziskovalno in/ali
razvojno dejavnost pri osebah javnega ali zasebnega prava.
- Raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki
izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom in prepisi, izdanimi na podlagi
tega zakona za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti.
- Javna raziskovalna organizacija je oseba javnega prava, katere ustanovitelj je
Republika Slovenija ali druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava.
- Javno službo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti izvajajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri javnih osebah zasebnega in
javnega prava;
- Programsko financiranje je financiranje programov javne službe, ki se izvaja
v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov« (Zakon,
2006).

2.1

Raziskovalno delo slovenskih raziskovalcevbibliotekarjev

Raziskovalno delo bibliotekarjev poteka znotraj različnih zavodov, univerz,
raziskovalnih organizacij itd. V nadaljevanju si bomo pogledali uradne evidence
raziskovalcev, ki jih v Sloveniji po zakonu vzdržuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost ARRS; te so javno dostopne na internetni strani Instituta informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM)6, ki vzdržuje in razvija Informacijski servis
SICRIS. Ta je na internetu od leta 1998 dalje, sedanja verzija SICRIS 2.0 pa je
aktivna od 15. novembra 2000. Ker največ raziskovalcev-bibliotekarjev deluje
znotraj Univerze v Ljubljani (38 %), na tem mestu omenimo, da je »prvo raziskavo na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo opravil
dr. Gregor Kocijan leta 1973« (Žumer, 2007: 62). Pa se sedaj vrnimo k že prej
omenjeni evidenci SICRIS-a.

6
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V Sloveniji je v SICRIS-u trenutno7 registriranih 11.705 raziskovalcev. Na spletni strani SICRIS-a (http://sicris.izum.si) najdemo obrazložitev, da baza podatkov
‘Raziskovalci’ vsebuje osnovne podatke o vseh raziskovalcih, ki od leta 1998,
dalje sodelujejo pri izvajanju projektov ARRS ali pa so njihov aktivni status prijavile raziskovalne organizacije, druge predstavitvene podatke pa le za raziskovalce, ki so nam zahtevane podatke posredovali in soglašali z njihovo objavo. V
SICRIS se lahko vključijo tudi raziskovalci/eksperti, ki sicer ne sodelujejo pri
izvajanju projektov ARRS, če to želijo in nam posredujejo zahtevane podatke.
V bazo podatkov ‘Raziskovalci’, naj bi bili, po besedah Informacijskega servisa
SICRIS8, vpisani vsi slovenski znanstveniki, v njej pa ni raziskovalcev, ki po
podatkih pravnega predhodnika ARRS v času nastajanja SICRIS-a niso več aktivni v raziskovalni dejavnosti in se tudi kasneje niso ‘aktivirali’.
Med 11.705 slovenskimi raziskovalci najdemo 1775 raziskovalcev, ki imajo
navedeno področje ‘družboslovje’, med temi pa je 64 raziskovalcev, ki izpolnjuje vsaj enega od spodaj navedenih pogojev (v nadaljevanju raziskovalci–bibliotekarji):
- med svojimi raziskovalnimi področji imajo navedeno ‘informacijska znanost
in bibliotekarstvo’ (5.13 po klasifikaciji ARRS) ali
- imajo med svojimi ključnimi besedami navedene korene besed: ‘bibliotekarstvo’, ‘knjižničarstvo’, ‘informacijska znanost in bibliotekarstvo’, ‘informacijska znanost in knjigarstvo’, ‘založništvo’ ter ‘knjigarstvo’.
Bibliotekarstvo dolgo ni bilo priznano kot raziskovalno področje oz. ni uspelo
pridobiti šifre področja. To se je zgodilo 16. junija 2005, ko je bila šifra 5.13 (Informacijska znanost in bibliotekarstvo) uvrščena v šifrant raziskovalnih področij
in podpodročij ARRS9.
SICRIS nam je posredoval šifre vseh 64. raziskovalcev-bibliotekarjev (Priloga
1), ki so ustrezali enemu od zgoraj predstavljenih pogojev, poleg tega pa še povzetek njihove znanstvene produkcije (Slika 1).

7

Stanje dne 8. 11. 2006; vir: elektronsko pismo Informacijskega servisa SICRIS.

8

Vir: elektronsko pismo Informacijskega servisa SICRIS.

9

Žumer (2007) piše, da se je intenzivno prizadevanje za formalizacijo raziskovalnega dela na področju informacijske znanosti in bibliotekarstva začelo leta 2001.
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Slika 1: Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (2001-2006)10
Legenda:
1A1-4 - znanstveni članki v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded (glede na faktor vpliva)
1B1,2 - znanstveni članki v revijah, ki jih indeksira SSCI (glede na faktor vpliva)
1C - znanstveni članki v revijah, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična
baza podatkov s seznama agencije
1D1 - znanstveni članki v revijah, ki jih indeksirajo druge mednarodne baze podatkov s seznama agencije in izhajajo v svetovnem jeziku (angleški, francoski, nemški, ruski, španski)
1D2 - znanstveni članki v revijah, ki jih indeksirajo druge medn. baze podatkov s seznama
agencije in izhajajo v drugih jezikih
1E - znanstveni članki v drugih znanstvenih revijah s seznama agencije
2A1 - znanstvene monografije (2.01) s številom strani nad 50, izdane pri mednarodnih založbah
s seznama agencije
2A2 - znanstvene monografije (2.01) s številom strani nad 50, s področja humanistike, izdane
pri kateri koli drugi založbi
2B1 - znanstvene monografije (2.01) s številom strani nad 50, ki ne ustrezajo kriterijem iz
kategorije 2A, izdane pri tuji založbi
2B2 - znanstvene mon. (2.01) s številom strani nad 50, ki ne ustrezajo kriterijem iz kategorije
2A, izdane pri domači založbi

10
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2C - znanstvene monografije - brošure (2.01) s številom strani med 20 in 50 ali znanstveni
zemljevidi
2D - zvočni ali video posnetki (2.18)
2E - patenti, podeljeni v ZDA, Kanadi, J.Koreji, v nekaterih državah Evropske unije, Švici,
Norveški, na Japonskem (2.24)
3A - obsežni znanstveni sestavki ali poglavja (nad 50 str.) v obsežnih znanstvenih monografijah (2.01A nad 500 str.)
3B - samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v znanstvenih monografijah (2.01A)
3C1 - samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v znanstvenih monografijah (2.01B), izdanih
pri tuji založbi
3C2 - samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v znanstvenih monografijah (2.01B), izdanih
pri domači založbi
3D - samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v drugih monografskih publikacijah
3E - zaključene znanstvene zbirke podatkov (2.20) s seznama agencije
4D - znanstveni prispevki v zbornikih recenziranih znanstvenih prispevkov z mednarodne ali
tuje konference (2.31)
4E - znanstveni prispevki v zbornikih recenziranih znanstvenih prispevkov z domače konference (2.32)
NK - nekategorizirana znanstvena dela
SU - dela, ki štejejo za strokovno uspešnost
TC, CI - skupno število citatov v WoS, število čistih citatov (brez avtocitatov)
ΣZ1 - točke znanstvene uspešnosti glede na vedo, ki se upoštevajo v celoti:
1A, 1B, 1C, 2A, 2E, 3A, 3B – naravoslovje, medicina, biotehnika
1A, 1B, 1C, 1D1, 2A, 2E, 3A, 3B – tehnika
1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2E, 3A, 3B, 3C1 – družboslovje
1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4D, 4E – humanistika in interdisciplinarne raziskave
ΣZ2 - točke znanstvene uspešnosti glede na vedo, ki se skupaj s strokovno uspešnostjo
upoštevajo do največ 20% skupnih točk:
1D, 1E, 2B, 2C, 2D, 3C, 3D, 3E, 4D, 4E – naravoslovje, medicina, biotehnika
1D2, 1E, 2B, 2C, 2D, 3C, 3D, 3E, 4D, 4E – tehnika
1E, 2C, 2D, 3C2, 3D, 3E, 4D, 4E – družboslovje
/ – humanistika
ΣS - točke strokovne uspešnosti glede na vedo:
SU, NK – medicina, biotehnika, tehnika, humanistika in interdisciplinarne raziskave
/ – naravoslovje, družboslovje

Kot lahko vidimo (Slika 1), so raziskovalci-bibliotekarji v letih od 2001-2006
objavili 32 člankov v revijah, ki jih indeksirajo Indeksi citiranosti (štiri v revijah, ki so indeksirane v Science Citation Indeks Expanded, devet v revijah, ki so
indeksirane v Social Science Citation Indeks ter 19 v revijah, ki so indeksirane v
Arts&Humanities Citation Indeks). Če primerjamo te objave s številom objav
vseh slovenskih raziskovalcev v revijah, indeksiranih v Indeksih citiranosti (teh
je bilo 11.32311), vidimo, da objave raziskovalcev-bibliotekarjev prinesejo 0,28
% vseh objav.

11

Stanje na dan 31. 7. 2006; vir: Vajs (2006).
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Žal ne moremo zapisati ugotovitve, ali število objav raziskovalcev-bibliotekarjev v revijah, indeksiranih v Indeksih citiranosti, narašča, ker nimamo teh podatkov, lahko pa zapišemo, da »število objav vseh slovenskih avtorjev v teh revijah narašča že od leta 1970 naprej« (Vajs, 2006: 41).
Raziskovalci-bibliotekarji pa ne objavljajo samo v omenjenih revijah; 68. člankov so objavili tudi v drugih revijah s seznama agencije (ARRS)12.
V istem obdobju so izdali še 10 znanstvenih monografij, 42 znanstvenih sestavkov ali poglavij v različnih znanstvenih monografijah ter 49 znanstvenih prispevkov v zbornikih recenziranih znanstvenih prispevkov z mednarodnih ali
domačih konferenc.
Vseh del, ki štejejo za strokovno uspešnost, je 1065. Skupno število citatov v
Web of Science je 813, čistih citatov (brez avtocitatov) pa 5.
Poleg znanstvene produkcije raziskovalcev-bibliotekarjev, nas je zanimalo tudi,
kakšna je izobrazbena struktura le-teh, na katerem raziskovalnem področju delujejo (in če ne delujejo na področju informacijske znanosti in bibliotekarstva,
zakaj spadajo v kategorijo raziskovalcev-bibliotekarjev), znotraj katere raziskovalne organizacije delujejo ter kakšen status imajo. V namen pridobitve teh rezultatov smo podrobneje preučili vseh 64 raziskovalcev-bibliotekarjev14.
Pa si najprej poglejmo, kakšna je njihova izobrazbena struktura (glej Prilogo 1 in
Grafikon 1).

Grafikon 1: Izobrazbena struktura raziskovalcev-bibliotekarjev
12

Seznam agencije je dostopen na: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/kateg-znan-publ.asp

13

Stanje na dan 14. 6. 2006; Slika 1.

14

Izbrali smo orodje pod razdelkom ‘Storitve’ na glavni spletni strani SICRIS-a. Pri analizi smo
uporabili vseh 64. šifer raziskovalcev-bibliotekarjev, ki nam jih je posredoval SICRIS in oblikovali tabelo (Priloga 1), v kateri so zbrani vsi pomembnejši podatki, ki smo jih potrebovali za natančnejšo analizo. Na tem mestu moramo omeniti, da smo na podlagi osebnih poznanstev nekaterih raziskovalcev ugotovili, da vsi podatki niso ustrezno ažurirani (največkrat pri kategoriji ‘zaposlitev’).
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Grafikon 1 prikazuje, da ima največ raziskovalcev-bibliotekarjev najmanj univerzitetno izobrazbo (28), sledijo magistri/-ce znanosti (15) in doktorji/-ice znanosti
(12). Pri nekaterih raziskovalcih ni podatka o njihovi izobrazbi (9). Natančnejša
analiza podatkov pokaže, da ima samo 14 od 64 raziskovalcev-bibliotekarjev
končan študij bibliotekarstva (ali dopiplomskega ali podiplomskega), torej 21,9 %.
Zanimalo nas je tudi, katere raziskovalne organizacije, znotraj katerih delujejo
raziskovalci-bibliotekarji, prednjačijo in koliko jih ima status raziskovalca z
zaposlitvijo v registrirani raziskovalni organizaciji.

Grafikon 2 in Grafikon 3: Raziskovalna organizacija, v kateri so zaposleni raziskovalci-bibliotekarji.
Preden pa si pogledamo konkretne številke, razložimo, katere podatke naj bi
vsebovala baza podatkov ‘Organizacije’. Vsebovala naj bi »podatke o vseh raziskovalnih organizacijah, ki od leta 1995 dalje izvajajo projekte, (so)financirane s strani
ARRS-ja, vendar so popolni le podatki za organizacije, ki so nam posredovale
zahtevane podatke« (http://sicris.izum.si).
Za lažjo predstavo smo raziskovalne organizacije, ki so imele po en sam zadetek, združili v skupino ‘ostali’: Kemijski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Narodni muzej, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Krka d.d., Pokrajinski arhiv Maribor,
Onkološki Inštitut Ljubljana, Univerza na Primorskem (Visoka šola za turizem)
ter Mednarodni inštitut za turizem pri Nacionalnem turističnem združenju. Vidimo lahko (Grafikon 2), da največ raziskovalcev-bibliotekarjev deluje znotraj
Univerze v Ljubljani (24 oseb; v to skupino smo združili vse fakultete Univerze
v Ljubljani (glej Prilogo 1)), sledi Narodna in univerzitetna knjižnica (20 oseb),
nato pa še vse ostale navedene raziskovalne organizacije (9 oseb). Pri kar 11 raziskovalcih ni bilo navedene raziskovalne organizacije. V šestih primerih gre za raziskovalce, katerih status je, da niso v raziskovalni dejavnosti, ena registrirana raziskovalka je pokojna, trije so upokojeni, pri enem raziskovalcu pa ta podatek ni
naveden. Odstotek raziskovalcev, ki so zaposleni v registrirani raziskovalni organizaciji (Grafikon 3), je visok (kar 83 %).
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Preden pa si bomo pogledali, s katerimi raziskovalnimi področji se ukvarja 64
raziskovalcev-bibliotekarjev, si poglejmo še, koliko raziskovalcev ima med svojimi ključnimi besedami naveden vsaj en koren besed ali besednih zvez: ‘bibliotekarstvo’, ‘knjižničarstvo’, ‘informacijska znanost in bibliotekarstvo’, ‘informacijska znanost in knjigarstvo’, ‘založništvo’ ter ‘knjigarstvo’. Takih je 49 raziskovalcev-bibliotekarjev, sedem jih nima navedene niti ene naštete besede, pri osmih pa tega podatka ni vpisanega. V vseh primerih, ko ni bilo navedene niti ene
izmed omenjenih ključnih besed, imajo raziskovalci pod raziskovalno področje
navedeno Informacijsko znanost in bibliotekarstvo, kar je logično, saj smo zahtevali izpolnitev vsaj enega izmed teh dveh pogojev. Če pogledamo še natančneje
(Priloga 1), ima koren besedne zveze ‘informacijska znanost in bibliotekarstvo’
navedenih 6 raziskovalcev, koren besedne zveze ‘informacijska znanost in knjigarstvo’ noben raziskovalec, koren besede ‘knjigarstvo’ in koren besede
‘založništvo’ po dva raziskovalca, koren besede ‘bibliotekarstvo’ 36 raziskovalcev ter koren besede ‘knjižničarstvo’ pet raziskovalcev-bibliotekarjev.

Grafikon 4: Pokritost raziskovalnih področij
Legenda:
5. 13.00 - Informacijska znanost in bibliotekarstvo
2.07.05 - Tehniške vede / Računalništvo in informatika / Informacijski sistemi
5.02.00 - Družboslovne vede / Ekonomija
2.07.00 - Tehniške vede / Računalništvo in informatika
6.07.00 - Humanistične vede / Literarne vede
6.05.00 - Humanistične vede / Jezikoslovje
1.09.00 - Naravoslovno-matematične vede / Farmacija
6.12.02 - Humanistične vede / Geografija / Družbena geografija
6.01.00 - Humanistične vede / Zgodovinopisje
5.03.00 - Družboslovne vede / Sociologija
6.11.00 - Humanistične vede / Teologija
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5.00.00 - Družboslovne vede
6.06.00 - Humanistične vede / Kulturologija
5.07.00 - Družboslovne vede / Kriminologija in socialno delo
3.04.00 - Medicinske vede / Onkologija
6.04.00 - Humanistične vede / Etnologija
2.06.10 - Tehniške vede / Sistemi in kibernetika / Medicinska informatika
5.09.00 - Družboslovne vede / Psihologija
4.01.03 - Biotehniške vede / Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo / Papirništvo
2.22.01 - Tehniške vede
6.12.00 - Humanistične vede / Geografija
6.03.02 - Humanistične vede / Antropologija / Socialna in kulturna antropologija
7.00.00 - Multidisciplinarno in interdisciplinarno raziskovanje
4.04.00 - Biotehniške vede / Veterina
5.02.02 - Družboslovne vede / Ekonomija / Poslovne vede
6.09.00 - Humanistične vede / Umetnostna zgodovina
6.02.00 - Humanistične vede / Arheologija

Če si sedaj pogledamo še raziskovalna področja, znotraj katerih raziskujejo raziskovalci-bibliotekarji15, vidimo, da je največkrat (30) imenovano področje informacijske znanosti in bibliotekarstva, sledi področje humanističnih ved / literarne
vede (11), nato področje humanističnih ved / jezikoslovje (5), temu sledijo področja humanističnih ved / zgodovinopisje, družboslovne vede ter humanističnih
ved / kulturologija (3), po dvakrat so imenovana področja tehniških ved / računalništvo in informatika, humanističnih ved / etnologija ter tehniških ved, po
enkrat pa področja tehniških ved / računalništvo in informatika / informacijski
sistemi, družboslovnih ved / ekonomija, naravoslovno-matematičnih ved / farmacija, humanističnih ved / geografija / družbena geografija, družboslovnih ved /
sociologija, humanističnih ved / teologija, družboslovnih ved / kriminologija in
socialno delo, medicinskih ved / onkologija, tehniških ved / sistemi in kibernetika
/ medicinska informatika, družboslovnih ved / psihologija, biotehniških vede /
gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo / papirništvo, humanističnih ved / geografija, humanističnih ved /antropologija / socialna in kulturna antropologija, področje
multidisciplinarnega in interdisciplinarnega raziskovanja, področje biotehniških
ved / veterina, družboslovnih ved / ekonomija / poslovne vede, humanističnih
ved / umetnostna zgodovina ter humanističnih ved / arheologija.
Poleg raziskovalčevih profilov in njihovega znanstvenega udejstvovanja, pa nas
je zanimalo tudi, koliko raziskovalnih organizacij je trenutno16 vpisanih v SICRIS. Po podatkih informacijskega servisa SICRIS jih je 667, od tega 148 z navedenim področjem ‘družboslovje’.

15

Nekateri raziskovalci-bibliotekarji raziskujejo na dveh področjih hkrati (27,4 % tistih, ki imajo
raziskovalno področje navedeno med svojimi podatki).

16

Stanje dne 8. 11. 2006; vir: elektronsko pismo s strani Informacijskega servisa SICRIS.
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Število raziskovalnih organizacij, ki imajo med svojimi raziskovalnimi področji
navedeno vsaj eno od naštetega17:
- ‘informacijska znanost in bibliotekarstvo’ (5.13 po klasifikaciji ARRS),
- ‘dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika’ (H100
po klasifikaciji CERIF),
- ‘bibliografija’ (H105 po klasifikaciji CERIF) ter
- ‘paleografija, bibliologija, epigrafika, papirusologija’ (H110 po klasifikaciji
CERIF), je 6.
Mednje spadajo po podatkih SICRIS-a naslednje organizacije: NUK, AGRFT, Pokrajinski arhiv Maribor, Infonet Kranj, Arhiv Republike Slovenije ter Institut informacijskih znanosti Maribor. Do zanimive ugotovitve smo prišli, ko smo natančneje pregledali vseh 64 raziskovalcev (Priloga 1) in smo analizirali v katerih raziskovalnih organizacijah delujejo. Ugotovili smo namreč, da je potrebno na seznam
omenjenih raziskovalnih organizacij dodati: Kemijski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Filozofsko fakulteto (UL), Medicinsko fakulteto (UL), Fakulteto
za družbene vede (UL), Narodni muzej, Inštitut za kriminologijo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani, Krko d.d. – tovarno zdravil, Fakulteto za računalništvo in
informatiko (UL), Teološko fakulteto (UL), Onkološki Inštitut Ljubljana, Visoko
šolo za turizem (Univerza na Primorskem), Naravoslovnotehniško fakulteto (UL)
ter Mednarodni inštitut za turizem pri Nacionalnem turističnem združenju,
odvzeti pa mu je potrebno: AGRFT, Infonet Kranj, Arhiv Republike Slovenije ter
Institut informacijskih znanosti Maribor. Odgovor na vprašanje, zakaj so nekatere organizacije ‘izpadle’ iz prvotnega iskanja in zakaj nekatere ne spadajo vanj,
nam je podal Informacijski servis SICRIS: »Navedenih šest raziskovalnih organizacij je rezultat poizvedbe na konkretno zastavljeno vprašanje18. (…) Seveda bode
v oči, da na primer Filozofska fakulteta ni med njimi, saj vemo, da izvaja študij
bibliotekarstva. Vendar je dejstvo, da pač med svojimi podatki niso navedli
nobenega od prej naštetih kriterijev. To je posebej pri velikih organizacijah razumljivo, ker ne naštevajo v podrobnosti vseh svojih dejavnosti. Iskalni kriterij
pri raziskovalcih je bil drugačen, saj se pri njih vodijo drugačni podatki. Dejavnost
po klasifikaciji ARRS obstaja tudi pri njih (zato je bil med iskalnimi kriteriji tudi
podatek “informacijska znanost in bibliotekarstvo”), klasifikacije CERIF pa ne.
Dodatno pa je pri raziskovalcih še seznam prosto oblikovanih “ključnih besed”,
česar pa ni pri raziskovalnih organizacijah19.«

17

Iskalni pogoj, ki ga je določila avtorica raziskave.

18

Glej opombo 17.

19

Vir: elektronsko pismo Informacijskega servisa SICRIS.
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2.2

Proračunska sredstva, namenjena za raziskovalno
dejavnost

Da je znanost draga dejavnost in da se zato vanjo vlagajo zelo velika sredstva, je
ugotovil že Južnič (2005: 68). Kako velika so ta sredstva, si bomo pogledali v
nadaljevanju.
Investiranje v znanstveno raziskovanje in tehnološki razvoj je zelo pomembno
za samo stanje gospodarstva in družbe. V resoluciji o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (2006) je zapisano, da se
Slovenija po izdatkih za raziskave in razvoj (v nadaljevanju RR) uvršča v sredino
držav Evropske unije (EU)20 in ima primerno razmerje med javnim in zasebnim
vlaganjem. Pri vlaganju v RR glede na bruto domači proizvod za več kot faktor 2
zaostaja za najbolj uspešnimi državami EU in za malo manj kot toliko za lizbonskimi cilji21. V zadnjih letih hitro raste število znanstvenih objav, ugotavlja
Resolucija, vendar kljub temu po znanstveni in tehnološki produktivnosti zaostajamo za povprečjem UE, predvsem na področju visoko citiranih objav in
dodeljenih patentov. (…) Nadaljnje večanje razkoraka med Slovenijo in razvitimi državami bo zavrlo gospodarski razvoj in onemogočilo doseganje drugih razvojnih ciljev.
Resolucija (2006) ponuja rešitev, kako preprečiti, da bi do omenjenega ne prišlo.
Program se tako s številnimi ukrepi usmerja h kvaliteti in učinkovitosti raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, spodbuja povezovanje izobraževanja, raziskovanja
in podjetništva ter povečuje mobilnost znanja, idej in ljudi v družbi.
V Sloveniji usmeritve za dodeljevanje finančnih sredstev za financiranje raziskovalne dejavnosti podaja Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)22, ki je bila
ustanovljena leta 2003, pa opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev ter
primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje
sredstva.
Agencija opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem
sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna ter druge naloge
pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve; z za20

Resničnost te trditve bomo preverili v nadaljevanju.

21

V okviru raziskav in razvoja oživljena Lizbonska strategija izpostavlja povečanje sredstev za
raziskave in razvoj tako v posameznih državah, kakor tudi na ravni EU (splošni cilj doseganja 3
% na ravni naložb in ustreznega razmerja med vlaganji zasebnega in javnega sektorja – 2 : 1).

22

Agencija je predstavljena na internetni strani: http://www.arrs.gov.si, njeno predstavitev pa
lahko najdemo tudi v 15. in 20. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti iz leta 2006.
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konom določene naloge23 opravlja z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in
neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz
državnega proračuna in drugih virov financiranja.
Zakon (2006) navaja, da se sredstva za financiranje raziskovalne in razvojne
dejavnosti zagotavljajo v državnem proračunu in iz drugih virov, skladno s cilji
in prioritetami, določenimi z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom, za različne namene: financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih in razvojnih projektov, ustanoviteljske obveznosti
Republike Slovenije do javnih raziskovalnih in javnih infrastrukturnih zavodov,
usposabljanje in razvoj raziskovalnih in razvojnih kadrov, mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje, promocijo raziskovalne in razvojne dejavnosti, financiranje znanstvenega publiciranja in komuniciranja ter za druge namene,
določene s tem zakonom.
Zanimalo nas je, kolikšen delež proračunskih sredstev Slovenija nameni za
raziskave in razvoj v primerjavi z nekaterimi državami Evropske Unije (EU) in
koliko v primerjavi z ZDA. Za potrebe magistrske naloge24 je avtorica tega članka v publikaciji Main Science and Technology Indicators iz leta 2005, ki jo izdaja
OECD Publishing, poiskala podatke za države EU in ZDA, podatke za Slovenijo
pa je dobila v Statističnem letopisu Republike Slovenije (iz let 2004 in 2005). V
omenjeni nalogi avtorica navaja tudi podatke o bruto domačem proizvodu (BDP)
in državnih proračunskih sredstvih (DPS), namenjenih za raziskovalno in razvojno dejavnost za vse omenjene države (Slovenijo, nekatere države EU in ZDA).
Če si pogledamo samo na primeru Slovenije, avtorica ugotavlja, da se BDS v Sloveniji »vsako leto v povprečju poveča za 8,92 %. Državna proračunska sredstva,

23

Odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje, spremlja in analizira izvajanje
raziskovalne in razvojne dejavnosti, sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne in razvojne
politike, skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov, ki jih
agencija izvaja v skladu z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko
ministrstva, pristojnega za znanost, nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva
ali druge oblike spodbud, spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov iz prve in druge alineje
tega člena, spodbuja mednarodno sodelovanje ter sofinancira in izvaja sprejete obveznosti v okviru
mednarodnih sporazumov, memorandumov in protokolov, ki jih je sklenila Republika Slovenija,
vodi zbirke podatkov, določene z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi,
skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa, se povezuje z agencijo na področju tehnološkega razvoja in drugimi agencijami in organizacijami, skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne načrte, letna poročila in poročila o
periodičnih samoevalvacijah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristojnemu za znanost,
spodbuja povezovanje javnih raziskovalnih organizacij z uporabniki ter opravlja druge strokovne
naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.

24

Komunikacijski krog znanstvenih publikacij v pogojih globaliziranega elektronskega založništva
(2006).
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namenjena za raziskovalno-razvojno dejavnost pa so se v RS med leti 2000 in
2004 v povprečju povečala za 13,62 (od 2000 do 2002 so naraščala, potem je
prišlo do padca med letoma 2002 in 2003 za 3,5 %, leta 2004 pa so spet narasla za
slabih 7 %)« (Vajs, 2006: 76).
Vrnimo se torej k vprašanju, koliko Slovenija nameni za raziskave in razvoj v
primerjavi z nekaterimi državami Evropske Unije (EU) in koliko v primerjavi z
ZDA. Ugotovitve avtorice članka v svojem magistrskem delu so vidne v Tabeli 1.
Tabela 1: Odstotek, ki ga posamezne države namenjajo za znanstveno-raziskovalno dejavnost
povpre~je (mesto)

dr`ave Evropske
unije & ZDA

0,64 (9)
0,60 (10)
0,50 (12)
0,80 (4)
1,00 (2)
1,02 (1)
0,76 (5)
0,30 (16)
…
0,34 (14)
0,70 ( 8)
0,22 (17)
0,80 (4)
0,40 (13)
0,64 (9)
0,32 (15)
0,73 (7)
0,85 (3)
0,75 (6)
1,00 (2)
0,54 (11)

Avstrija
Belgija
^e{ka
Nem~ija
Finska
Francija
Danska
Gr~ija
Mad`arska
Irska
Italija
Luksemburg
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Slova{ka
[panija
[vedska
Velika Britanija
ZDA
SLOVENIJA

odstotek, ki ga posamezne dr`ave namenjajo
za znanstveno-raziskovalno dejavnost
2000
2001
2002
2003
2004
0,6
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
…
…
0,5
…
…
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
0,8
0,8
0,7
0,8
0,7
0,3
0,3
0,3
0,3
…
…
…
…
…
…
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,7
0,7
…
…
…
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
0,4
…
…
…
0,6
0,6
0,7
0,6
0,7
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6
0,7
0,8
0,8
…
0,7
0,8
0,9
1,0
…
0,7
0,7
0,8
0,8
…
0,9
0,9
1,0
1,1
1,1
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6

Podatki kažejo na to, da je »Slovenija s svojim 0,54 % na 11. mestu od 17, kar se
tiče odstotka, ki ga je v letih od 2000–2004 namenila za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Največ je za omenjeno dejavnost v istih letih namenila Francija
(1,02 %), najmanj pa Luksemburg (0,22 %). Lahko torej potrdimo trditev, ki jo
navaja Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010, da se Slovenija po izdatkih za raziskave in razvoj (RR) uvršča
v sredino držav Evropske unije (EU)« (Vajs, 2006: 80).
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Iz predstavljenih ugotovitev je torej razvidno, da se v znanost resnično vlagajo
velika sredstva. Ravno zaradi tega dejstva »niso samo znanstveniki tisti, ki želijo imeti merila, ki bi kazala na njihovo relativno vrednost v primerjavi z drugimi
raziskovalci, v obliki kvantitativnih meril, ki se kažejo bolj ali manj ‘objektivna’. To želijo imeti tudi drugi – od tistih, ki financirajo znanstveno raziskovanje,
do tistih, ki skrbijo za neumoren potek znanstvenega informiranja in komuniciranja, torej knjižničarji« (Južnič, 2005: 68). Spremljanje in ocenjevanje uspešnosti
raziskovalnega dela je zato zelo pomembno.

2.3

Spremljanje in ocenjevanje uspešnosti raziskovalnega
dela

Adamič (1999: 1) o spremljanju in ocenjevanju uspešnosti raziskovalnega dela
piše, da postaja v sodobnem svetu vse pomembnejše, saj je znanost osnova, na
kateri temelji razvoj sodobne družbe in države ter da sorazmerno omejena sredstva, ki jih države namenjajo znanosti, terjajo sprotno ocenjevanje uspešnosti
raziskovalnega dela in s tem njegovo racionalno usmerjanje.
Južnič (2005: 69-70) meni, da vprašanje produktivnosti v znanstvenem raziskovanju in s tem tudi meril za njeno merjenje še nikoli ni bilo tako aktualno kot
danes. Piše, da je zbiranje kvantitativnih kazalcev o znanstvenih dosežkih brez
dvoma privlačno iz vrste vzrokov. Odločitve o zaposlitvah in napredovanjih oz.
drugih akademskih zadevah, financiranju raziskovalnih nalog in projektov so
pomembne, posebno takrat, ko so mesta ali sredstva omejena. Po Južničevem
mnenju so kvantitativni podatki o dosežkih povsod pomemben podatek, ki lahko
tako ali drugače podprejo takšne odločitve. Družba namreč želi povsod doseči
optimalno izrabo resursov, ki so ji dani na voljo tudi na področju znanstvenega
raziskovanja, in zato potrebuje metode, ki bodo izrabo teh resursov lahko objektivno preverile.
Ocenjevanje raziskovalne uspešnosti se je v Sloveniji začelo že pred desetletji.
»Kriteriji, ki so se pri tem uporabljali, so se v začetku osemdesetih let že oblikovali v prve kazalce raziskovalne uspešnosti pri nas. Razvoj te dejavnosti pa so
spremljale velike razlike med znanstvenimi področji, vedami in institucijami.
Njen razvoj je bil zlasti intenziven na področju medicine in naravoslovnih ved,
v drugih pa nekoliko počasnejši. Neusklajenost pri vrednotenju raziskovalne
uspešnosti je še povečalo dejstvo, da so se kriteriji in postopki pri vrednotenju
precej razlikovali glede na to, kdo in v kakšen namen je oceno raziskovalne uspešnosti rabil. Tako so posamezne fakultete slovenskih univerz razvile večinoma vsaka svoje kriterije. Podobno so storili tudi raziskovalni inštituti. Temu so
seveda sledile posledice, ki so pripeljale do razlik v kriterijih med vedami in
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znanstvenimi disciplinami. In ne samo to. Razlike so se pojavile celo v kriterijih
različnih institucij istega znanstvenega področja, vede ali celo discipline« (Vajs,
2006: 84).
Uspešnost raziskovalnega dela spremlja tako Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo kot tudi vse slovenske univerze. Ministrstvo se pri tem
opira na Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti iz
leta 2006 (Ur. l., št. 39/06), slovenske univerze pa imajo trenutno različna merila:
Univerza v Mariboru25 ima drugačna, novejša merila (iz leta 2004) kot Univerza
v Ljubljani26 (iz leta 2001), Univerza na Primorskem27 pa je svoja merila sprejela
19. septembra 2004. Leta 2006 ustanovljena Univerza v Novi Gorici še nima
sprejetih svojih pravil, ki bi določala strokovne pogoje, merila in kriterije, ki jih
morajo izpolnjevati visokošolski učitelji in znanstveni delavci pri pridobivanju
posameznih nazivov, zato trenutno uporablja Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter
znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela, ki jih je sprejela
Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva leta 200428.

3

Zaključek

Kot smo že uvodoma zapisali, je raziskovalno delo zelo pomembno za razvoj
vsake stroke, tudi bibliotekarske. Uradne evidence raziskovalcev v Sloveniji
kažejo na to, da je v Sloveniji v SICRIS-u trenutno registriranih skoraj 12.000
raziskovalcev, od tega jih je več kot 60 takih, ki izpolnjujejo pogoje, ki so navedeni
v poglavju 2.129.
Bibliotekarstvo dolgo ni bilo priznano kot raziskovalno področje oz. ni uspelo
pridobiti šifre področja. Verjetno je to pokazatelj tega, da je bilo bibliotekarstvo
dolgo ena izmed zapostavljenih ved. Mogoče je tudi to razlog, da je en raziskovalec-bibliotekar30 v obdobju petih let v povprečju objavil ‘le’ 1,6 članka (ali v re-

25

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 2004. Obvestila UM, letn. XXIII, zv. 1.

26

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. 1996. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; Spremembe in dopolnitve Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. 2001. Ljubljana:
Univerza v Ljubljani.

27

Merila za volitve v nazive visokošolski učitelj, znanstveni delavec in sodelavec Univerze na Primorskem. 2004. Koper: Univerza na Primorskem.

28

Zapisano 20. oktobra 2006.

29

Četrta alineja, str. 4.

30

Naj spomnimo, da je takih raziskovalcev po evidenci SICRIS-a 64.
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viji, indeksirani v Indeksih citiranosti ali v drugih revijah s seznama ARRS), 0.2
znanstvene monografije, 0,7 znanstvenih sestavkov ali poglavij v različnih znanstvenih monografijah ter 0.8 znanstvenih prispevkov v zbornikih z mednarodne
ali domače konference. Če bi hoteli dobiti bolj kritično predstavo o tem, kaj te
številke pomenijo v primerjavi z ostalimi vedami, bi morali narediti enako analizo tudi za ostale vede in potem zadeve primerjati. Vendar taka analiza presega
meje tega članka.
Zanimiv je tudi podatek, da ima le 21,9 % (14 oseb) raziskovalcev-bibliotekarjev
končan študij bibliotekarstva. Visokošolski študij bibliotekarstva poteka na Filozofski fakulteti od leta 1997 naprej31. Od omenjenega leta pa do konca študijskega leta 2004/2005 je, po evidencah, ki jih je zbral Urbanija (2007: 18-19), na
Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo diplomiralo
kar 423 diplomantov, podiplomski študij pa je končalo 21 podiplomskih študentov. Ti podatki sprožajo vprašanje, zakaj je odstotek bibliotekarjev-raziskovalcev, s končanim študijem bibliotekarstva, tako majhen. Vzroke za to bi bilo
zanimivo najti na podlagi kakšne raziskave.
Glede na to, da smo tekom članka potrdili trditev, da se v znanost vlagajo velika
sredstva, ki jih lahko znanstveniki izkoristijo za raziskovalne namene in tako
pripomorejo k rasti svoje stroke, je zaskrbljujoče, da je tako malo bibliotekarjev
s formalno izobrazbo raziskovalno aktivnih, oz. da je njihova produkcija, kot
smo lahko videli zgoraj, tako nizka. Spremljanje in ocenjevanje uspešnosti znanstvenega dela lahko prinaša znanstveniku osebno zadovoljstvo, saj kaže na
njegovo relativno vrednost v primerjavi z drugimi raziskovalci. Uspešnost je
dobra motivacija za bolj aktivno udejstvovanje znotraj raziskovalnega področja. Da pa se uspešnost sploh lahko meri, mora biti znanstvenik aktiven in raziskovalno naravnan.
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