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Izvleček
Knjižnica je temeljna revija s področja bibliotekarstva v Sloveniji in je tudi indeksirana
v mednarodni bibliografski zbirki LISA. Različne bibliometrijske raziskave so bile že
opravljene na reviji Knjižnica (prva že v letu 1984). Cilj teh raziskav je bil zbrati boljše
informacije o reviji, tako da so poudarile pozitivne razvojne spremembe in možne
slabosti. Četudi je Knjižnica lokalna revija, ki jo določa dejstvo, da so članki v slovenskem
jeziku in teme odsevajo dosežke in cilje bibliotekarstva v Sloveniji, ni izolirana od
svetovnih trendov. To lahko opazimo na osnovi citiranja člankov v mednarodnih revijah
s področja bibliotekarstva in informacijskih ved.
Temeljni cilj raziskave je bil merjenju tega vpliva s štetjem citatov člankov iz tujih,
mednarodnih revijah, v člankih objavljenih v Knjižnici v obdobju 1991-1998. Drugi cilj
pa je bil ugotavljanje temeljnih revij s področja bibliotekarstva in informacijskih ved in
njihove prisotnosti v slovenskih knjižnicah. Rezultat raziskave je vzpostavitev baze
citiranih revij. Z edino izjemo revije IFLA Journal so najbolj citirane revije večinoma s
področja informacijskih ved. Vse najbolj citirane revije se nahajajo tudi v knjižnih
zbirkah večjih slovenskih knjižnic.
Ključne besede: Knjižnica, bibliometrične analize, citiranje, strokovne revije
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Abstract
Knjižnica is the main librarianship professional journal in Slovenia and it is also in
dexed in LISA. Different bibliometrical studies were performed (first as early as 1984)
with Knjiznica as the subject of survey. The aim was to gather better information about
the journal, highlighting the positive trends and possible weaknesses. Although
Knjižnica is a local journal, defined by the fact, that its articles are in Slovenian and
themes mirror the achievements and goals of librarianship in Slovenia, it is not iso
lated from the trends in international librarianship. This can be seen by the citations in
the articles to the international library and information science journals.
The main goal of the survey, was to measure this influence by counting the citations to
international, foreign journals in the articles published in Knjižnica in the period 19911998. The second goal was to establish the core collection of the professional journals
in library and information science and check their presence in the Slovenian libraries.
The survey has produced the database of cited journals. With the sole exception of
IFLA Journal, all the most cited journals are not traditional library journals, but tend
to be more information science based. They are also part of the journal collection in all
major libraries in Slovenia.
Keywords: Knjižnica, citation analysis, library and information science periodicals

1 Uvod
Knjižnica je temeljna revija s področja bibliotekarstva v Sloveniji. Avtorji so
praviloma strokovnjaki iz Slovenije in članki v slovenskem jeziku. Indeksira
jo tudi LISA (Library and Information Science Abstracts), osnovna bibliografska
baza za področje bibliotekarstva in informacijskih ved. Leta 1996 se je izteklo
40 let izhajanja revije Knjižnica, ki je, kot je ob obletnici zapisala N. Češnovar
(Češnovar, 1996), iz skromne publikacije postala ugleden strokovni časopis,
ki se lahko primerja s podobnimi časopisi v svetu. K ugledu strokovne revije
največ prispeva kvaliteta člankov, ki jih publikacija prinaša. Tako je Knjižnica
strokovni in hkrati znanstveni časopis. To je mogoče doseči le, če so objave v
reviji takšne, da odražajo tisto, kar se dogaja v svetovnem bibliotekarstvu. Ena
od pomembnejših "merljivih" prvin, ki določa kvaliteto posameznega članka
oziroma avtorja, pa je prav gotovo citiranje. Znanstveno področje, čigar predmet
je preučevanje, analiza, vrednotenje citatov, je bibliometrija in metodologija
analiza citiranja.
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Prva bibliometrijska analiza revije Knjižnica (Popovič, Ambrožič in Južnič, 1984)
je pokazala zelo redko citiranje člankov, še posebej tistih iz tujih, mednarodnih
revij. Novejše analize pa kažejo ravno obratno, da je navajanje člankov iz teh
revij postalo pravilo pri večjem delu člankov, objavljenih v Knjižnici (Likar, 1997).
Novejša svetovna primerjalna bibliometrijska študija, narejena za različna
znanstvena področja, na osnovi podatkov iz mednarodnih Indeksov citiranja
ugotavlja, da je za področje bibliotekarstva in informacijskih ved približno
polovica (47.6 %) navedb iz serijskih publikacij, da je povprečna starost navedbe
9,1 let in povprečno število navedb na članek nekaj manjša od 15 (Glaenzel in
Schoepflin, 1999). Ti podatki kažejo na pomen serijskih publikacij za
raziskovalno in profesionalno delo na področju bibliotekarstva.
Vendar pa rezultati bibliometrijskih analiz niso pomembni le kot merilo ali
odraz kvalitete ali načina raziskovalnega dela v določeni stroki. Vrsta
bibliometrijskih študij na osnovi podatkov o citiranju zbira podatke, pomembne
za same knjižnice in njihovo nabavno politiko (Južnič, 1998). Za vsako knjižnico
je pomembno izvedeti, kaj v svojih objavah navajajo njihovi uporabniki. Na ta
način dobijo najboljše podatke o dejanski uporabi določenih (serijskih)
publikacij, s katerimi lahko ovrednotijo svojo nabavno politiko in zbirke
serijskih publikacij. Takšna študija je narejena tudi v Sloveniji, in sicer na
osnovi podatkov o objavah slovenskih avtorjev, ki so bili indeksirani v
mednarodnem Indeksu citiranja (Science citation index) (Žaucer, 1998).
Torej sta namena pričujoče študije dva: izmeriti vpliv, ki ga kažejo objave v
mednarodnih revijah s področja bibliotekarstva in informacijskih ved na revijo
Knjižnica v Sloveniji in preveriti, če ta odseva tudi dostopnost teh revij v
slovenskih knjižnicah. Četudi so različne oblike elektronskih revij in podobnih
virov informacij že dostopne na internetu in se tudi založniki tiskanih revij na
različne načine prilagajajo temu, to danes še ne pomeni, da lahko zanemarimo
pomen zbirk tiskanih serijskih publikacij v knjižnicah. Bibliometrijski podatki,
dobljeni na osnovi podatkov o citiranju posameznih revij lahko služijo kot
eden od kazalcev, s katerimi ovrednotimo nabavno politiko v knjižnici, seveda
v kombinaciji s kazalci, ki jih izračunamo še z drugimi metodami.

2 Metodologija
Obdelane so vse številke revije Knjižnica za obdobje od 1991 do 1998. V prvi
fazi so izpisani vsi naslovi citiranih tujih revij v okviru posamezne številke
določenega letnika oziroma leta. Bibliografski podatki revij so bili zaradi
enotnega stvarnega naslova preverjeni v vzajemni bazi podatkov COBIB. Če
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naslova ni bilo možno najti v tej bazi, so bili podatki preverjeni še v katalogih
Library of Congress v ZDPJ.
Pomembno je opozoriti na način priprave baze podatkov. Četudi je lahko avtor
v članku citiral določeno revijo (oziroma članke iz te revije) večkrat, je revija
šteta le enkrat. Kot enkrat citirana je šteta zato, ker bi zaradi relativno majhnega
vzorca večkratno štetje posamezne revije lahko pomenilo določeno
pristranskost in bi dejstvo, da nekateri avtorji bolj obsežno citirajo kot drugi,
prineslo drugačne rezultate. Ker je bil namen analize najti najbolj uporabljane
tuje, mednarodne revije v slovenskem bibliotekarstvu, menimo, da je bilo tako
štetje metodološko upravičeno. Seveda je možen tudi drugačen metodološki
pristop k štetju citatov revij v objavah, ko izhajamo iz tega, da obravnavamo
vsak članek kot samostojno enoto in štejemo tudi revije večkrat. To je bolj
upravičeno, ko gre za uporabnike, ki nimajo revije vedno na voljo in ko gre za
večji vzorec (Pogačnik, 1999). Vendar tako dobljeni rezultati kažejo, da lahko
razlike v načinu citiranja in številu citatov vplivajo na dobljene rezultate in
seveda tudi na ugotovitve.
V drugi fazi so podatki združeni v enoten seznam, sešteti citati (tudi citati pri
revijah z dvema verzijama naslova) ter razvrščeni po abecednem redu naslovov.
Rezultat raziskave je baza citiranih revij, ki so skupaj citirane 346-krat. V tej
fazi so izločeni še vsi naslovi, ki pri pregledu in seštevanju citiranja niso presegli
frekvence 3. Podatki na seznamu so razvrščeni padajoče glede na število citiranj
ter revije z istim številom citiranj po abecedi. Podatki so obdelani s pomočjo
programa MS Excell.
Pri identifikaciji določenih revij ni šlo brez težav: bodisi da so nekateri naslovi
citirani v obliki kratice (npr. LISR), z okrajšavami besed iz naslova ali inačicami
vrstnega reda besed iz naslova (npr. ASIS Bulletin). V vzajemni bazi podatkov
COBIB relevantnih zadetkov ni vedno enostavno najti, če niso v za to določenih
iskalnih poljih zapisane vse variante naslova, oziroma če avtor naslova ne citira
pravilno. Podobno velja za kataloge Library of Congress.
Določenih naslovov ni bilo moč najti niti v domači vzajemni bazi niti v katalogih
Library ofCongress (npr. UJISLAA, Librer Bulletin). Pri iskanju nekaterih naslovov
revij pa je bilo moč dobiti več zadetkov (npr. Online 16 zadetkov), tako da ni
bilo mogoče z gotovostjo trditi, da vsi avtorji citirajo eno in isto revijo z enakim
naslovom.
S stališča bibliotekarja bi bilo seveda najlažje in bi zgoraj naštete težave pri
identifikaciji revije odpadle, če bi avtorji k citatu (naslov revije, letnik, leto,
številka, strani) dopisali še ISSN. Na biomedicinskem področju so se tem
1

URL: http://lcweb.lov.gov/cataIog/browse/locs.html
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težavam izognili tako, da so oblikovali seznam "uradnih" kratic serijskih
publikacij.

3 Rezultati
Menimo, da podatki dovolj dobro opišejo dejansko uporabo tujih revij s strani
najbolj aktivnih strokovnjakov s področja bibliotekarstva v Sloveniji.
Pričakovano je bilo, da bodo navedbe iz tujih, mednarodnih revij neenakomerno
razdeljene in da jih bodo imeli le tisti članki, ki prinašajo bolj raziskovalne in
sodobne teme iz bibliotekarstva. Vendar bi takšna analiza morala vsebovati
tudi vsebinsko analizo samih člankov v reviji Knjižnica in bi bilo v tem primeru
zanimivo rezultate kombinirati še z drugimi metodami, kot so vprašanja o
kvaliteti posamezne revije ali pa s poglobljenimi intervjuji z avtorji, zakaj so
citirali določen članek in določeno revijo, kot so to storili za področje ekonomije
(WanginWhite,1999).
Seznam najbolj citiranih revij kaže naslednjo razdelitev (Tabela 1). K temu so
dodani še podatki o dejavnikih vpliva za leto 1997.
Tabela 1: Seznam citiranih revij
Revija

Št. citatov

Dejavnik vpliva

Aslib Proceedings

14

0.206

College & Research Libraries

13

0.785

JASIS

12

1.360

IFLA Journal

11

/

Journal of Documentation

11

1.250

Online

10

0.287

Libri

9

0.261

Cataloging & Classification Quarterly

8

/

Information Processing &Management

8

0.578

Journal of Academic Librarianship

8

0.208

RQ

8

0.298

Journal of Information Science

7

0.427

Library Resources & Technical Services

7

0.397

Library Trends

7

0.391
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Št. citatov

Dejavnik vpliva

Public Librarv Quarterly

7

/

Special Libraries

7

0.214

Electronic Library

6

0.157

Journal of Library Administration

6

/

Program

6

0.393

Bulletin of the ASIS

5

/

Bulletin of the Medical Library Association

5

0.565

Information Services and Use

5

/

Information Technology and Libraries

5

0.193

Library Acquisition

5

0.197

Library and Information Science Research

5

0.586

Scandinavian Public Library Quarterly

5

/

Revija

Analiza ni pokazala velike koncentracije citiranih revij, kot jo je ugotovil npr.
Zaucer v svoji analizi objavljanja slovenskih avtorjev v Science Citation Index
(Zaucer, 1998). Verjetno tudi zaradi drugačne metodologije (štetja posamezne
revije pri avtorju samo enkrat) in približno enako število citiranih revij pri
vseh avtorjih. Nasprotno, v našem primeru citiranost kaže na določeno
razpršenost, čeprav nekaj revij izstopa.
Prav za te revije so rezultati malce presenetljivi, saj se najbolj pogosto navajajo
članki iz revij, za katere bi lahko rekli, da prinašajo članke s področja
informacijskih ved (Aslib proceedings, JASIS, Journal of Documentation, Journal of
Information Science, Online) ali pa tipične rezultate raziskovalnega dela (npr.
College & Research Libraries). Ta lastnost revije College & Research Libraries je
opisana v raziskavi, ki primerja značilnosti objav v tej reviji in v reviji Journal
of Academic Librarianship (Lockett in Khawam, 1989). Z edino izjemo revije
IFLA Journal vse najbolj citirane revije (citirane več kot 10-krat) torej niso
tradicionalne bibliotekarske revije, ampak bolj ali manj s področja
informacijskih ved, z velikim poudarkom na objavljanju rezultatov
raziskovalnega dela na tem področju. Visoko mesto revije IFLA Journal med
citiranimi revijami bi verjetno lahko razložili s pomenom organizacije IFLA, ki
jo predstavlja. Zanimivo je, da revija IFLA Journal tudi ni indeksirana v Indeksih
citiranja in seveda nima dejavnika vpliva. Mogoče še eden od argumentov o
pomanjkljivosti kriterijev izbora revij, zajetih v Indeksih citiranja, kar pa bi
presegalo namen tega besedila.
Vzrok, zakaj se najbolj citirajo revije v objavah v Knjižnici, ki niso tipično
bibliotekarske in predvsem prinašajo raziskovalne rezultate s področja informa-
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cijskih ved pa je mogoče tudi v tem, da avtorji, ki pišejo o bolj knjižničarskih
temah2, manj navajajo tujo literaturo, ker jo verjetno tudi premalo poznajo ali
pa so lahko težave v premajhnem znanju tujega jezika. Tudi to področje bi bilo
zanimivo za nadaljnjo analizo.
Citiranje revij, ki praviloma prinašajo rezultate raziskovalnega dela, je verjetno
povezano tudi s tem, da je v Sloveniji malo raziskovanja na tem področju in je
zato treba citirati tuje raziskave/vire, saj drugače ni mogoče potrditi določenih
ugotovitev, podanih v sami objavi. Knjižničarstvo naj bi se razlikovalo od
informacijskih ved prav v tem, da slednja navaja več virov in da le-ti hitreje
zastarevajo (Thomson, 1991). Zanimivo, da ta avtor že omenjeno revijo College
& Research Libraries šteje med revije s področja informacijskih ved.
Analiza objav danskih strokovnjakov s področja bibliotekarstva in
informacijskih ved (LIS) je med najbolj citiranimi revijami v angleščini našla
tipično bibliotekarske revije, npr. Library Journal, Library Resources & Technical
Services in Scandinavian Public Library Quarterly. Vendar rezultati niso primerljivi
z našimi, saj so narejeni za veliko starejše obdobje t.j. 1957-86 (Kajberg, 1996).
Ta študija je bolj primerljiva s starejšo študijo, opravljeno za revijo Knjižnica
(Popovič, Ambrožič in Južnič, 1984), kjer pa citiranja člankov iz tujih revij
praktično nismo našli.
Vendar pa obstajajo rezultati zanimive raziskave, opravljene v ZDA, s katerimi
bi mogoče lahko bolje pojasnili izbor revij, katerih članke citirajo slovenski
avtorji. Raziskovalce na področju bibliotekarstva iz splošnoizobraževalnih
knjižnic (public librarianship) so vprašali, katere revije na področju
bibliotekarstva najvišje cenijo. Te rezultate so primerjali z bibliografskimi
podatki o revijah, v katerih so tudi sami objavljali. Podatki o dejanskih objavah
in mnenju o kvaliteti revij so se praviloma ujemali, z dvema izjemama: Library
Journal je bila revija, v kateri so največ objavljali, ni pa bila med prvimi desetimi
najvišje cenjenimi revijami; Library Resources and Technical Services pa se je po
ugledu uvrstila na 8. mesto, nihče pa v njej ni objavil članka. Med revijami, ki
so jih visoko cenili in v njih tudi objavljali, je večje število revij s področja
informacijskih ved (Tjoumans, 1994).

2

Pod knjižničarstvom in knjižničarskimi temami bomo v tem besedilu označevali tista področja
bibliotekarstva, ki so vezana na knjižnico kot ustanovo in njeno delo.
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Tabela 2: Tuje revije v slovenskih knjižnicah3
Naslov revije

Štev. knji.

Štev. cit.

1.

IFLA Journal

8

11

2.

Electronic Library

7

6

3.

Information Processing & Management

7

8

4.

Journal of Information Science

7

11

5.

Journal of Academic Librarianship

6

8

6.

Journal of Documentation

6

11

7.

Library Trends

6

7

8.

Libri

6

9

9.

Online

6

10

10.

Public Library Quarterly

6

7

11.

Cataloging & Classification Quarterly

5

8

12.

JASIS

5

12

13.

Program

5

6

14.

Aslib Proceedings

4

14

15.

College & Research Libraries

4

13

16.

Information Technology and Libraries

4

5

17.

Information Services and Use

3

5

18.

Journal of Library Administration

3

6

19.

Library Acquisitions

3

5

20.

RQ

3

8

21.

Scandinavian Public Library Quarterly

3

5

22.

Special Libraries

3

7

23.

Bulletin of the ASIS

2

5

24.

Library and Information Science Research

2

5

25.

Library Resources and Technical Services

2

7

26.

Bulletin of the Medical Library Association

1

5

Zap. št.

Vse v seznam zajete revije (tabela 2) so torej dostopne v slovenskih knjižnicah.
Narodna in univerzitetna knjižnica kot edina v Sloveniji prejema (oz. je
3

V tabeli so prikazane revije, ki so v obravnavanem obdobju citirane najmanj 5-krat ter število
knjižnic, ki imajo oz. so imele revijo naročeno. Vir podatkov: slovenska vzajemna baza COBIB.
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prejemala, če je revija nehala izhajati) vse naslove revij, ki so identificirane kot
pogosto citirane, razen revije Bulletin ofthe Medical Library Association. Knjižnici
oz. ustanovi, ki prejemata veliko večino v tabeli zajetih naslovov, sta Centralna
tehniška knjižnica ter IZUM, nekaj manj pa Univerzitetna knjižnica Maribor.
Splošnoizobraževalne knjižnice se redko pojavijo med naročniki; revijo Public
Library imajo naročene štiri tovrstne knjižnice.
Revijo Bulletin ofthe Medical Library Association (BMLA) prejema le ena slovenska
knjižnica, Centralna medicinska knjižnica. BMLA je verjetno precej netipična
revija za knjižničarstvo, saj je veliko bolj vezana na medicino kot vedo kot na
knjižničarstvo in informacijske vede. Analiza za obdobje 1990-1992 je pokazala,
da so poleg člankov iz same revije BMLA daleč najbolj citirani članki iz
medicinskih revij (JAMA, Journal of Medical Education in Annals oflnternal Medi
cine) in se šele na četrto in peto mesto uvrstita knjižničarski reviji Library Jour
nal in College & Research libraries (Haiqi Z., 1995).

4 Zaključki
Rezultate bibliometrijske analize citiranja tujih revij v reviji Knjižnica lahko
strnemo v nekaj točk. Seveda pri tem izhajamo iz tega, da je citiranje revij
povezano z uporabo oz. uporabnostjo teh revij.
-

-

Citira se članke iz relativno velikega števila revij, četudi izstopa nekaj bolj
citiranih revij, predvsem s področja informacijskih ved. Citirane revije so
izključno v angleškem jeziku.
Najbolj citirane revije so tudi ustrezno zastopane v knjižnicah v Sloveniji.
Podatke, dobljene z analizo citiranja, bi veljalo preveriti še z drugimi
metodami (predvsem ankete med avtorji).
Dobljene podatke bi bilo zanimivo tudi primerjati s primerjalnimi podatki
iz revij, ki so Knjižnici podobne.

Pri izrazoslovju smo se srečevali z določenimi težavami. Res je, da sta
bibliotekarstvo in informacijske vede ali knjižnične in informacijske znanosti
(v slovenščini uporabljamo obe označbi, pa še kakšno drugo kombinacija bi
našli v literaturi), izrazito interdisciplinarna področja, ki zelo močno interagirajo
med seboj4 in predvsem z računalniško in komunikacijsko znanostjo. Verjetno
bi močno preseglo namene tega besedila, če bi v prispevek vključili tudi to
razpravo. Res je, da se to področje pogosto pojavlja kot enotno, vendar pa je iz

4 Za opozorila o tem problemu se zahvaljujemo obema recenzentoma.
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uporabljene literature razvidno, da veliko avtorjev tudi v svetu to enotno
področje ločuje na dve podpodročji, kjer se način objavljanja razlikuje.
Razprava o tem bo potrebna tudi pri nas, seveda pa mora potekati strpno, z
upoštevanjem različnih izhodišč in brez izključujočih se mnenj.
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