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Izvleček
Potreba po teoriji citiranja je v zadnjih letih pomembna tema v bibliometriji. Pomembno
je, da pri uporabi bibliometrijskih metod, kot je analiza citiranja, knjižničarji ne bi
opravljali samo rutinske poizvedbe, temveč bi uporabniku dali bolj koristne podatke.
Pričujoče besedilo, ki je sicer del širše študije, obravnava poseben aspekt citiranja,
motive. Razumevanje motivov, ki jih imajo avtorji pri citiranju, navajanju objav drugih,
pa je pogosto ključ s katerim lahko obrazložimo dobljene rezultate analize citiranja.
Ključne besede: analiza citiranja, motivi, bibliotekarstvo, bibliometrija, citiranje

Original cientific article
UDC 001.891.3: 02

Abstract
The need for an adequate citation theory is becoming an important theme in
bibliometrics. It is important, when usingbibliometrical methods such as citation analysis, that librarians do not perform only routine Searches, but also offer their users more
useful data. The text, otherwise part of a broader study, is dealing with a special aspect
of citation, namely motives. Understanding the motives, authors have by citing other
people's work, is often the key for explaining the results of citation analysis.
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1

Knjižnice in bibliometrijske metode

Objavljeni rezultati raziskovalnega dela so 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. Tako je v večini razvitih dežel, pa tudi drugje jim
sledijo, pač glede na stopnjo razvoja in potreb. Vprašanje produktivnosti v
znanstvenem raziskovanju in s tem tudi meril za njeno merjenje še nikoli ni
bilo tako aktualno kot danes. Zbiranje kvantitativnih kazalcev o znanstvenih
dosežkih je brez dvoma izjemno 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. Kvantitativni podatki o dosežkih so zato povsod
pomemben podatek, ki lahko tako ali drugače podpre takšne odločitve.
Pa ne samo to. Raziskovalno delo, posebno tisto fundamentalno in v akadem
skem okolju, je ne-rutinska dejavnost in njegovih rezultatov ni enostavno meriti
in ocenjevati. Zato si sami znanstveniki želijo imeti merila, ki bi kazala na
njihovo relativno vrednost v primerjavi z drugimi raziskovalci, v obliki
kvantitativnih meril, ki se kažejo kot bolj ali manj "objektivna". Analiza citira
nja1 pa se je uveljavila tako, da je zasenčila vse druge metode merjenja oz.
zbiranja kvantitativnih podatkov. Bibliotekarstvo že po definiciji svojega
strokovnega področja dela z objavljenim (včasih izključno s tiskanim, danes
vse več tudi na drugih medijih) gradivom, ki prinaša rezultate raziskovalnega
dela.
V knjižnicah, ki opravljajo različne storitve za raziskovalno dejavnost in so
njihovi uporabniki raziskovalci (ang. Research libraries), torej v univerzitetnih
in drugih visokošolskih in specialnih knjižnicah, se zadnja leta knjižničarji
veliko srečujejo z bibliometrijo in aktivno uporabljajo različne bibliometrijske
metode, Pri tem je danes najbolj zanimiva in uporabljana metoda analiza
citiranja. Pomen in uporaba rezultatov analize citiranja sta se od svojih začetkov
do danes precej spreminjala. Kljub vsem kritikam (ki so bile pomembne, saj
so vplivale na izboljšanje same metode) se je uveljavila kot aplikativno ena
najbolj zanimivih metod za merjenje odzivnosti/odmevnosti in s tem tudi
kvalitete objavljenih rezultatov raziskovalnega dela.
Zato je pomembno, da tudi pri uporabi bibliometrijskih metod, kot je analiza
citiranja, knjižničarji ne bi opravljali samo rutinske poizvedbe, temveč bi
1
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uporabniku dali že obdelane podatke. Pričujoče besedilo, ki je sicer del širše
študije, obravnava poseben aspekt citiranja, motive. Razumevanje motivov, ki
jih imajo avtorji pri citiranju, navajanju objav drugih, je pogosto ključ, s katerim
lahko obrazložimo dobljene rezultate analize citiranja.

2

Dileme analize citiranja

Analiza citiranja se je v zadnjem desetletju uveljavila kot najbolj pogosto
uporabljana bibliometrijska metoda za ocenjevanje različnih vidikov kvalitete
raziskovalnega dela ter postala pomembno orodje pri obravnavi raziskovalnih
projektov in osebnega napredovanja - habilitacije tistih, ki jim je znanstveno
raziskovanje temeljno delo in naloga. Zato tudi pospešen interes
bibliometrijskih strokovnjakov za razumevanje, kaj pravzaprav merimo z
analizo citiranja in kaj pomenijo sami citati.
V zadnjih letih v bibliometriji prevladuje mnenje, da je teorija citiranja premalo
izdelana in zato pogosto nimamo pravih teoretičnih izhodišč, s pomočjo katerih
bi lahko razumeli in pojasnili dobljene rezultate analize citiranja. Seveda imajo
bibliometrijski strokovnjaki v mislih predvsem teorije o tem, kaj citiranje
pravzaprav pomeni, kaj so motivi citiranja in kaj analiza citiranja dejansko
meri. Vprašanja, ki si jih postavljajo so: Kaj vemo o naravi bibliografskih citatov?
Ali predstavljajo samo povezavo med dvema objavama in idejami oz.
raziskovalnimi rezultati? Ali imajo avtorji še druge motive oz. vzroke, da citirajo
druge objave? Ali imajo vsi citati enako vrednost oz. pomen?
Danes je raziskovalni interes v bibliometriji usmerjen predvsem v odkrivanje
tega, kaj analiza citiranja pravzaprav meri. Nekateri avtorji predlagajo, da
ločimo dva nivoja teorije citiranja, individualni (na nivoju avtorja in posamezne
objave) in na agregatnem nivoju (vsi avtorji in objave določenega širšega ali
ožjega področja) (Leyedesdorff, 1998). Ta delitev ima svoje posledice tudi v
različnih metodoloških pristopih k raziskovanju motivov citiranja.

3

Metodološki pristopi k raziskovanju motivov
citiranja

Motive avtorjev za citiranje lahko raziskujemo na različne načine. Praviloma
lahko uporabimo tri različne metodologije:
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-

Uporabimo lahko različne oblike statističnih obdelav podatkov o citiranju.
Vir podatkov so lahko indeksi citiranja ali pa tudi drugače zbrani podatki o
citiranih virih. Ko prepoznamo najbolj citirane objave, lahko na osnovi tega
sklepamo o tem, zakaj so ravno te dobile največje število citatov.

-

Z vprašalnikom lahko povprašamo avtorje, zakaj so v svojih objavah citirali
prav določene objave. Tako nam lahko avtorji tudi za vsak posamezen citat
povedo oz. razložijo, zakaj so ga uporabili v svoji objavi.
S poglobljenimi intervjuji je mogoče od avtorjev izvedeti tudi širše motive,
zakaj citirajo določene objave oz. na kakšen način jih najdejo, uporabijo in
vključijo v svoje lastno delo.

-

Slednjih raziskav (poglobljeni intervjuji) je relativno malo, saj jih ni enostavno
organizirati in izpeljati. Značilni so tudi majhni vzorci takšnih raziskav, ki
vedno ne omogočajo ustrezne posplošitve dobljenih rezultatov.
Več raziskav je bilo opravljenih s pomočjo anketnih vprašalnikov. Te raziskave
najbolj pogosto odkrivajo naslednje motive posameznikov:
- Citiranje objav, ki predstavljajo novosti v stroki oz. področju, ki so znane
in/ali vplivne.
- Citiranje pravih objav lahko dvigne avtoriteto in pomembnost lastnega dela,
tako, da se vključi v obstoječi trend raziskovanje na določenem področju
ali kritično obravnava opravljeno raziskovanje na istem področju.
Nekatere raziskave, opravljene na ta način, poudarjajo še:
-

citiranje preglednih člankov/objav,

-

citiranje objav raziskovalcev, ki jih avtorji osebno poznajo ali s katerimi
raziskovalno sodelujejo.

Podobne rezultate pa lahko dobimo tudi z drugačnim metodološkim pristopom.

4

Pristopi k razumevanju motivov za citiranje

Praktično pri vsaki temi, povezani z analizo citiranja, izhajamo iz predpostavke,
da citati pomenijo priznanje raziskovalcem in raziskovalnim skupinam, ki so
raziskovali enak problem ali delali na istem področju kot delo, katerega rezultate
objavlja. Toda ni malo tistih, ki menijo, da se motivi oz. vzroki, zakaj je objavlje
no delo citirano, razlikujejo. Enostavna razlaga, da je neko delo citirano zato,
ker je kvalitetno, seveda ne zadovoljuje nikogar. Gre za preveč enostavno, sploš
no trditev, ki nam ne pojasnjuje motivov citiranja. Zato obstaja precej nesoglasij
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o motivih za citiranje dela drugega avtorja. Nekateri so mnenja, da gre za vpliv,
drugi za oceno kvalitete, tretji pa menijo, da gre pri citiranju bolj za zavedanje
(ang. awarness)o obstoju določenega raziskovalnega dela. E. Garfield je v svojih
klasičnih delih govoril o uporabnosti, namreč da avtorji citirajo tista dela, za
katera menijo, da so uporabna za njihovo lastno raziskovalno delo (Garfield,
1972,1983).
Vse več študij pa se posveča tudi motivom citiranja. Menijo, da bi tako tudi
lažje razumeli naravo citiranja in rezultate analize citiranja, saj ti rezultati danes
določajo praktično vsak vidik raziskovalčevega dela in je zato nujno vedeti
čim več o tako pomembni zadevi, ki lahko vpliva na profesionalno življenje
znanstvenikov in distribucijo resursov za njegovo delo. Praviloma gre za
podatke, ki jih ni mogoče v celoti dobiti s kvantitativno analizo podatkov.
Vsak pristop k odkrivanju motivov za citiranje določenega teksta izhaja iz
iskanja povezanosti med citiranim in citirajočim dokumentom. To raziskovanje
je praviloma usmerjeno na vprašanje, zakaj avtorji in raziskovalci citirajo dela
drugih. Pristopov je več, ekonomski in sociološki sta verjetno osnovna, lahko
pa bi govorili še o psihološkem, bibliotekarskem, semantičnem pa še o
kakšnem. Seveda s pristopom sploh ne mislimo na ekonomijo, sociologijo ali
psihologijo kot vedo. Gre samo za metode same bibliometrije, ki imajo določeno
analogijo z metodami, ki so jih omenjene vede že razvile in jih uporabljajo pri
svojem raziskovanju.
Vsak izmed pristopov odkriva le nekaj motivov, ki vodijo avtorje/raziskovalce,
da citirajo dela oz. objave drugih. Predvsem pa opozarjajo na to, da ni
enoznačnih motivov in da je citiranje kompleksen proces. Nekateri avtorji tako
ločijo več različnih pristopov k obravnavanju motivov za citiranje. Zgodnejša
je delitev proučevanja motivov citiranja na normativni in mikrosociološki
pristop. Normativna teorija citiranja pravi, da avtorji dajejo priznanje tistim,
katerih delo so uporabili pri svojem raziskovalnem delu, s tem da citirajo njihovo
objavljeno delo. Zato citati predstavljajo oceno vpliva določenega raziskovalne
ga dela. Na osnovi tega pristopa se analiza citiranja uporablja kot metoda za
ocenjevanje raziskovalnega dela in njegovega vpliva. Drugi pristop pa z
iskanjem drugih motivov za citiranje večkrat dvomi v pravilnost takšne razlage
in opozarja na kompleksnost motivov, ki jih imajo avtorji pri citiranju del drugih
raziskovalcev (Liu, 1993).
Prvi pristop naj bi bil bolj afirmativen in naj bi spodbujal uporabo analize
citiranja v uporabne, ocenjevalne namene, drugi pa naj bi bil do takšne uporabe
bolj kritičen. Vendar lahko to razumemo kot preveliko poenostavljanje.
Raziskovalci, ki izhajajo iz "normativnega" pristopa, so lahko, ko ugotovijo,
da avtorji izpustijo veliko relevantnih referenc, ki so jih nedvomno uporabili
pri svojem delu, kritični do enostavnih uporab analiz citiranja. Raziskovalci,
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ki izhajajo iz kompleksnosti motivov, pa lahko prav tako ugotovijo, da kljub
vsemu analiza citiranja meri določeno kvaliteto citiranih del, npr. odmevnost
ali njihovo vidnost.
Zato v nadaljevanju poskušamo različne pristope deliti drugače - na ekonomski,
sociološki, psihološki in bibliotekarski pristop, ne da bi pri tem že vrednotili
katerega od njih ali njegov pristop do vrednosti analize citiranja. Vendar je pri
tem potrebno poudariti, da ne gre za pristope, ki bi bili vezani na določeno
vedo. Raziskovanje motivov in s tem tudi dejavnikov, ki vplivajo na število
citatov, ki jih prejme določena objava, je namreč v osnovi predmet bibliometrije.
Bibliometriji lahko pomagajo strokovnjaki z drugih področij, lahko pa
bibliometriki sami posegajo po metodah, ki so jih razvile druge stroke.
Torej v osnovi pomeni:
- ekonomski pristop: obravnavanje citatov in citiranja kot materialne dobrine,
-

sociološki: njihove družbene vrednosti,
psihološki: lastnosti posameznikov, ki citirajo in
bibliotekarski: pomen knjižničnih zbirk za dostop do informacijskih virov.

Poskusil bom na kratko povzeti značilnosti posameznega pristopa in narediti
določeno sintezo motivov.

4.1

Ekonomski pristop

Kako znanstveniki pridejo do informacij? Laboratoriji in terensko delo sta dve
najbolj znani metodi, toda eksperimenti in opazovanje lahko priskrbijo le
dejstva. Da bi lahko razložili tako pridobljene informacije oz. da bi jih lahko
sploh pravilno pridobivali, znanstveniki uporabljajo delo predhodnih raziskav
in znanstvenikov, ki so jih opravili. Ta uporaba je v znanosti formalizirana in
se v objavi rezultatov znanstvenega dela pojavi kot referenca oz. citat.
Zanimivo smer obravnave znanstvenih objav in analize citiranja je predstavil s
svojim direktnim ekonomskim pristopom Sikorav (1991). Obravnava namreč
vlogo znanstvenih objav v produkciji znanstvenega znanja. Za to produkcijo
so lahko citati v določenem tekstu razumljeni kot ekonomska uporaba, na
osnovi katere se opravi lastno raziskovalno delo. Še naprej lahko delo znanstve
nika opredelimo kot izdelavo citatov s pomočjo citatov. Število citatov, ki ga
doživi določena objava znanstvenih rezultatov, lahko uporabimo kot merilo
uporabnosti tega dela. To uporabnost pa lahko s pomočjo analize citatov merimo
tudi empirično. Reference, ki jih nekdo uporabi v svoji objavi, so prav tako
osnova za pričakovano uporabnost določene objave. Pristop je brez dvoma
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zelo originalen in zanimiv. Koncept je na videz poenostavljen in skuša zapletene
fenomene poenostaviti tako, da so merljivi.
Vsak avtor, če sledimo tej analogiji, je proizvajalec, proizvajalec raziskovalnih
rezultatov in seveda tudi njihovih objav. Bolj atraktivni, privlačni, zanimivi in
kvalitetni so proizvodi oz. znanstveni rezultati, širše je potencialno tržišče in
več je kupcev. Davek-cena, ki ga raziskovalec plačuje za uporabo teh rezultatov,
je citat. Edino tako lahko avtor oz. avtorji objave raziskovalnega dela dobi tudi
določeno nagrado oz. priznanje za svoje delo s strani uporabnikov, v tem
primeru drugih raziskovalcev.
Tu citat razumemo bolj kot priznavanje intelektualnih avtorskih pravic. Avtorske
pravice v znanosti oz. objavah raziskovalnih rezultatov se seveda zelo razlikujejo
od tistega, kar pod avtorskimi pravicami razumemo v objavah literarnih del.
Res je, da pri knjižnih objavah obstaja določena podobnost, vendar objava
raziskovalnih rezultatov v obliki knjige v znanosti postaja bolj izjema kot
pravilo. Knjige so uporabne na področju naravoslovja le kot priročniki ali
učbeniki, resnična objava raziskovalnih rezultatov je v znanstvenih revijah.
Kongresi in posveti pa imajo neko vmesno funkcijo, običajno so priprava ali
pa povzetek takšne objave.
V humanistiki je seveda drugače. Knjige so pomemben vir objave raziskovalnih
rezultatov. Pa tudi na tem področju raste vloga in pomen znanstvenih revij. Na
večini področij družboslovja postaja namreč način znanstvenega informiranja
in komuniciranja vse bolj podoben naravoslovju, četudi zaradi pomembnejših
navezav na potrebe visokošolskega študija veliko objav raziskovalnih rezultatov
podpira to pedagoško delo.
Ekonomski pristop ne bi smel biti vezan le na posameznika. Res je, če en avtor
citira delo drugega (drugih), obstaja implicitna izmenjava informacij med obema
objavama. Toda enako bi moralo veljati tudi za revije. Če velja, da gre pri številu
citatov za odmev, ki ga je določeno delo doživelo, in oceno njegove kvalitete,
velja isto tudi za revije. Citati so zapisi obeh vrst transakcij in veljajo tako za
avtorje kot za revije. Torej bi lahko revije obravnavali na podoben način kot
posameznike (Doreian, 1985). Seveda pa je takšen pristop oz. vrednotenje
podatkov o medsebojnem citiranju med revijami še teže ovrednotiti.
Znanstvene revije so pomemben in praviloma bistven način objav raziskovalnih
rezultatov. Praviloma avtorji svoje objave ne dobijo plačane, a se morajo kljub
temu odreči avtorskim pravicam v korist založnika. Edine avtorske pravice, ki
avtorju ostanejo, so citati oz. navajanje njegovega dela, neposredno ali posredno
(z ugledom revije, v kateri je izšlo). Gre za sistem nagrajevanja, ki pa deluje
tako, da v njem sodelujejo vsi raziskovalci. Vrsta formalnih in še več
neformalnih mehanizmov skrbi za to, da takšen sistem deluje.
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Sistem znanstvenega informiranja in komuniciranja sloni na dejstvu, da avtor
objave lahko tudi ovrednoti oz. mu jih ovrednotijo pri napredovanju,
pridobivanju sredstev za nadaljnje raziskovanje in drugih nagrad. Seveda je
sistem še daleč od idealnega, vendar deluje in to dovolj uspešno. Vprašanje je
samo ali so objektivni podatki, dobljeni z analizo citiranja, zadostni oz. potrebni,
da bi sistem deloval še bolje.
Ekonomski pristop k motivom citiranja skuša povezati nesporna dejstva o tem,
kako poteka proces nagrajevanja raziskovalnega dela z uporabnostjo samega
raziskovalnega dela in njegovih rezultatov. Ima pa tudi svoje pomanjkljivosti
oz. področja, ki jih ne more pojasniti. Posrečeno so jih imenovali siva ekonomija
(Cronin in Pearson, 1990). To so nepriznani dobički, uporaba dela drugih
avtorjev, ki pa ni vedno tudi ustrezno ovrednotena s citatom. Mnenja o tem,
kolikšna je razsežnost te sive ekonomije, se dokaj razlikujejo. Seveda obstajajo
tudi določene nevarnosti pri preveč doslednem razumevanju ekonomske logike
v procesu objavljanja raziskovalnih rezultatov. Prenos raziskovalnih idej in
rezultatov je pogoj za hitro napredovanje znanosti. Avtorske pravice, ki jih
zaenkrat opredeljujemo le kot reference/citate, lahko hitro postanejo ovira
takšnemu napredku, če bi jih založniki ali celo avtorji sami začeli jemati preveč
dobesedno. Zato je dosleden proces citiranja tako pomemben.
Motili pa bi se, če bi govorili samo o nekem navideznem priznanju oz. nagradah.
Vpliv objav raziskovalnega dela na konkretne nagrade v znanosti, napredovanje
znotraj sistema in pridobivanje sredstev za raziskovalno delo je bilo že zelo
zgodaj ugotovljeno (Diamond, 1986).
Citiranje je priznavanje prenosa znanstvenih informacij, ki imajo seveda tudi
svojo vrednost. Priznanje te vrednosti je osnova znanstvenega napredka. Vendar
pa je to proces izmenjave - trgovine, ki ne more potekati enosmerno, gre za
medsebojno izmenjavanje znanstvenih informacij med raziskovalnimi
skupinami, revijami (Stigler at al., 1995) ter tako tudi med znanstvenimi
disciplinami in državami.
Zato so analogijo z ekonomijo, to je vrednostjo oz. koristnostjo, lahko uporabili
tudi takrat, ko so želeli primerjati prispevek raziskovalnih rezultatov iz določene
discipline v drugi znanstveni disciplini, pa tudi npr. pri primerjanju nacionalnih
znanstveno raziskovalnih sistemov in še kje. Seveda pa je pred tem treba
dokazati, da gre pri citiranju le in predvsem za navajanje virov, ki so imeli svoj
pomen pri nastajanju določene objave raziskovalnega dela, veliko težje pa je
navesti, za kolikšen vpliv je šlo.
Tudi nekaj drugih ekonomskih analogij je zanimivih. Tako lahko postavimo
analogijo med citiranjem objav raziskovalnih rezultatov in nakupom različnega
blaga s strani potrošnika. Oboje razkriva preference in meri privlačnost za
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tistega, ki je izbor opravil. Vendar pa merila, ki so opredeljevala njegovo
ravnanje (motivi), izhajajo iz različnih vzrokov, med katerimi je kvaliteta le
eden od njih.

4.2

Sociološki pristop

Sociološki pristop k razlaganju motivov citiranja je eden starejših. Že R. Merton
je v svojem klasičnem delu (1973) ugotovil, da ima citiranje socialno,
normativno funkcijo. Citati dajejo ustrezno priznanje preteklemu delu, kažejo
na vir fundamentalnih konceptov v metodološkem smislu, kažejo, kako je
citirajoče delo povezano z dosedanjim delom na področju in služijo še drugim
funkcijam, ki določajo znanost kot socialni sistem. Merton je poudaril tudi
pomen citatov in citiranja kot posebne oblike nagrad v znanosti, citati so torej
po njem oblike družbenega priznanja. Četudi zaradi narave dejavnosti in
pozornosti, ki ji jo posvečajo tako mediji kot javnost, ne moremo izenačiti
znanost s športom, lahko najdemo podobnosti s točkovanjem in nagradami v
določenih športnih panogah. Očitno je, da avtorji citirajo objave, ki so
relevantne za njihovo področje, ki predstavljajo uporabno osnovo za njihovo
lastno raziskovanje in ki so jim dolžni zahvalo za lastno znanje o področju.
Vendar je prav tako jasno, da bodo rajši citirali objave, ki podpirajo njihove
lastne rezultate, objave avtorjev, ki jih osebno poznajo ali pa tistih, za katere
menijo, da jih je dobro poznati oz. citirati za večjo odmevnost lastne objave
(Merton, 1968).
Ta izhodišča je razširila vrsta različnih avtorjev. Tako so nekateri ugotavljali
povezanost med vidnostjo (ang. visibility) in kvaliteto. Skratka, to da je določen
raziskovalec, raziskovalna skupina, ustanova znana, je povezano s percepcijo
njene kvalitete (Cronin, 1996a). Isti avtor je tudi menil, da so citati eden od
elementov socialne konstrukcije znanstvenih dejstev (Cronin, 1982).
Vidnost objave raziskovalnega dela je verjetno mnogoznačen fenomen. Tako
se ugotavlja, da je vidnost povezana tudi z načinom raziskovanja in z dobljenimi
rezultati (Peritz, 1994). Peritz na homogeni zbirki rezultatov kliničnih raziskav
ugotovi, da avtorji praviloma raje citirajo rezultate večjih študij ter tiste objave,
ki predstavljajo rezultate, ki so manjšina. S slednjim dobijo avtorji v svojih
objavah bolj uravnotežene podatke oz. izhodišča za svoje raziskovalno delo.
Tudi to kaže na pomembno socialno funkcijo citiranja.
Sociološki pristop se dopolnjuje z ekonomskim, saj ne izhaja iz tega, da je bilo
neko raziskovalno delo koristno in je zato našlo svoje mesto med referencami,
temveč govori o znanosti kot socialnem sistemu, ki ga povezuje ravno citiranje.
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Seveda ne citiranje v dobesednem smislu, temveč poznavanje del drugih
raziskovalcev, ki raziskujejo na istem področju. Pravilno citiranje je pogoj za
vstop v ta sistem. Avtorji se s pravilnim citiranjem "pravih" del legitimirajo kot
pripadniki določene znanstvene skupnosti in prikažejo svoje poznavanje
določenega znanstvenega področja.
Kako lahko to tudi potrdimo z rezultati bibliometrijskih raziskav? Poglejmo si
nekaj primerov.
Raziskovalci so uporabili bibliometrijske podatke, pridobljene za 69 fizikov z
Nizozemske zato, da bi preverili Ortegovo hipotezo. Ortegovo hipotezo
opredelijo enako kot večina bibliometrikov, kot trditev, da znanost napreduje
prek naporov velikega števila povprečnih znanstvenikov. Podatki o citiranju
naj bi pokazali, da eminentni znanstveniki citirajo druge eminentne
znanstvenike. Rezultati naj bi kazali na previdnost pri zavračanju Ortegove
hipoteze (Snizek, 1986). Podrobnejša analiza sistema citiranja kaže na zanimivo
posebnost oz. razliko med starejšimi avtorji (tistimi z daljšo profesionalno
kariero) in mlajšimi. Starejši oz. avtorji z daljšimi raziskovalnimi izkušnjami
pogosteje citirajo dela, ki so drugače manj citirana kot mlajši. To bi, po avtorju,
kazalo na možnost delne zavrnitve Ortegove hipoteze.
Razlaga naj bi bila naslednja in pomembna za našo diskusijo o socioloških
motivih za citiranje. Mladi, manj izkušeni avtorji so lahko mnenja, da morajo
citirati vsa dela, ki so tudi drugače najbolj citirana na njihovem področju.
Starejši, bolj izkušeni avtorji, pa naj bi bolj citirali dela, ki so v resnici vplivala
na njihovo delo, pa tudi delajo na bolj specializiranih področjih. Analiza je
zanimiva tudi zaradi tega, ker s pomočjo kvantitativne analize odpre problem,
zakaj in kako nekdo citira določeno delo. Ali in koliko je to res neodvisno in
resnično navajanje vseh virov in vplivov na avtorja (avtorje) določenega dela?
Ravno rezultati analize, ki kažejo na odnos med izkušenostjo raziskovalca in
citiranjem virov, opozarjajo na takšne možne motive citiranja.
Druga raziskava opazuje razlike med dejansko ter, glede na dejavnik vpliva
revije, pričakovano citiranostjo člankov. Osnoven nabor podatkov je kompleten
seznam publikacij 16 uglednih znanstvenikov iz glavnih biomedicinskih
raziskovalnih institutov na Norveškem. Citiranost vsakega posameznega članka
je izmerjena kot povprečje letnega števila citatov od drugega do četrtega leta
po objavi in primerjana z dejavnikom vpliva (povprečnim citiranjem članka v
revijah, kjer je bil članek objavljen). Število citatov se je zelo razlikovalo, celo
pri člankih istih avtorjev (Seglen, 1992).
Prave povezanosti med citiranostjo članka in dejavnikom vpliva - citiranostjo
revije neposredno ni bilo moč najti. Vendar pa je avtor našel povezanost, seveda
ko je imel pred sabo velik vzorec, med člankom posameznega avtorja in
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dejavnikom vpliva revije. Ali drugače povedano, avtorji so običajno svoje najbolj
citirane članke objavljali v revijah z najvišjim dejavnikom vpliva. Avtor sicer
meni, da so avtorji praviloma članke, za katere so pričakovali največji odziv
oz. so po njihovem mnenju najkvalitetnejši, objavljali v revijah z največjim
dejavnikom vpliva. Seveda je možna tudi razlaga, da revije same pripomorejo
k večjemu številu citatov. Citiranje se razlikuje glede na revijo, v kateri je članek
objavljen. Nabor citatov je npr. drugačen, če je članek objavljen v ugledni tuji
reviji ali pa v domači reviji, četudi gre za enaki znanstveni področji.
Citiranje avtorjev je tudi zelo podobno političnim volitvam, kjer kandidati
zbirajo glasove. Praviloma nas sicer zanima, zakaj so bili glasovi oddani
določenemu kandidatu. Toda, pomembno je, da so glasovi oddani v vsem
volilnem telesu in to na stalnih, večkratnih in predvsem demokratičnih volitvah
(Snyder, 1995). V tem primeru pa bi lahko govorili celo o politološkem pristopu,
analogiji med volitvami kot izboru najboljšega predstavnika in podobnem
priznavanju najuspešnejšega raziskovalca na določenem znanstvenem področ
ju. Analogija bi lahko šla celo dlje - v odkrivanje podobnih pomanjkljivosti v
obeh načinih izbora.
Seveda je tudi sociološki, tako kot ekonomski pristop k motivom citiranja,
enostranski, četudi osvetljuje pomembna področja in razlage motivov citiranja.

4.3

Psihološki pristop

Citiranje je, kot smo videli, prvenstveno osebna odločitev avtorja oz. avtorjev,
četudi jih pri tem lahko vodi vrsta drugih motivov. Ta osebna nota ni nikjer
tako vidna kot pri t.i. samocitiranju (avtocitiranju). Samocitatov, ko avtorji
citirajo svoje lastno delo, niti ni tako malo. Poskusi, da bi razložili vzroke za
samocitate in od česa je odvisno njihovo število, niso uspeli. Edina ugotovitev
je bila, da gre za osebnostne značilnosti avtorjev. Seveda ne bi na tem mestu
ugotavljali, kaj lahko vodi avtorja k temu, da npr. od dvajsetih referenc navede
deset svojih ali svoje raziskovalne skupine. Evidentno je, da pri tem ne more
biti motiv dajanje priznanja predhodnikom na tem znanstvenem področju, da
ne more biti govora o posebni vidnosti ravno tega raziskovalnega dela, tudi ne
o kakšni izjemni kvaliteti. Izjemno veliko število samocitiranih del bi lahko
opravičili s poglobljenimi informacijami o temi, ki je v določeni objavi
obravnavana. Vendar lahko to velja le za samocitiranje enega ali dveh del, ne
pa za tako veliko število, kot ga je moč najti pri nekaterih avtorjih. Torej je
lahko razlaga samo v psiholoških značilnostih avtorjev, ki to počnejo. Na žalost
o tem nimamo kakšnih empiričnih raziskovalnih rezultatov, ki bi z dodatnimi
raziskovalnimi pristopi pojasnili visoke številke samocitiranja pri nekaterih
raziskovalcih.
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Nekatere razlike v stopnji samocitiranja je možno pripisati tudi ne-psihološkim
značilnostim avtorjev ali revij, v katerih objavljajo. S tem se ukvarjajo analize
samocitiranja v določenih vedah ali področjih. Tako analizo sta npr. izvedli za
področje bibliotekarstva in informacijskih znanosti avtorici Dimitroff in Arlitsch
(1995). V svoji raziskavi obdelujeta vzorec 1.058 člankov, polovica obravnavanih
člankov ima vsaj en samocitat. Za članke, ki prinašajo poročila o opravljenem
raziskovalnem delu in so jih napisali univerzitetni raziskovalci, imajo bolj
teoretično temo ali imajo več avtorjev, je tudi bolj verjetno, da imajo višjo stopnjo
samocitiranja.
Samocitiranje je pogosto obravnavano kot stranpot in motnja za pravo analizo
citiranja. Zanimivi pa so drugi osebni motivi, ki avtorja pripeljejo do tega, da
določeno delo citira. Najbolj enostavna metoda je seveda anketa, vprašanje
samim avtorjem, zakaj so citirali določeno delo. Iz teh študij je mogoče izpeljati
tudi nekaj metodoloških problemov, ki so verjetno osnovni vzrok relativno
majhnega števila takšnih študij. K temu se bomo še vrnili. Pomembnejša pa je
ugotovitev, da je način in število citiranih del odvisno tudi od osebnih
značilnosti avtorja oz. avtorjev in ga ni mogoče razložiti z drugimi motivi.
Študije, ki to proučujejo, izhajajo iz predpostavke, da je citiranje dejavnost, ki
je zasnovana na različnih vzrokih in motivih in v različnih okoliščinah. Izhaja
iz predpostavke, da niso vsi citati enako pomembni, kar je osnova kvantitativnih
analiz citiranja. Avtorji takšne študije na področju psihologije so tako raziskali
oz. z anketo zbrali mnenje in ocene avtorjev o tem, zakaj so citirali določeno
delo (Shadish et al., 1995). Mnenja o pomenu citiranega dela so povezali z
dejanskimi rezultati analize citiranja, številom citatov, ki jih je citirano delo
imelo v nekem obdobju. Prav tako so raziskovali razliko med citiranjem starejših
in novejših del in možnost, da bi na osnovi mnenj avtorjev o kvaliteti dela, ki
so ga citirali, lahko napovedali tudi njegovo dejansko visoko ali nizko citiranost
v naslednjih petih letih.
Motivi citiranja, o katerih so poročali sami avtorji, so bili večinoma v skladu s
teorijo, na kateri temelji analiza citiranja, citati kot Kuhnovi exemplares, klasična
dela na področju, ki ga obravnava tekst ali pa kvaliteta samega citiranega dela.
Toda bistveno nov je podatek, ki so ga avtorji omenili le mimogrede. Za kar
45% avtorjev citiranih del se je izkazalo, da so avtorji z njimi že govorili osebno
ali po telefonu, kar 18% pa je v prijateljskih zvezah z avtorji citiranih del. To
kaže na pomembnost osebnih stikov in na njihov vpliv pri izboru citiranih del.
Zanimiv je tudi tisti motiv, ko so avtor/ji objave raziskovalnih rezultatov
prepričani, da citiranje pomembnega in uglednega znanstvenika oz. njegovega
dela povečuje tudi pomembnost njihovega lastnega dela. Nedvomno gre tudi
tu lahko za kak oseben (osebnosten?) motiv, ki vodi k takšnemu citiranju.
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4.4

Bibliotekarski pristop

Seveda pa so možne še drugačne razlage motivov citiranja, med njimi so
pomembne različne oblike semantičnih analiz. Na dostopnost gradiva in s tem
potencialno citiranje vpliva tudi dostopnost revije v knjižnicah in drugih službah
znanstvenega informiranja, jezik (praviloma angleščina), v katerem objavljajo
članke ter splošen ugled revije. Slednje je lahko motiv, da avtorji svoje objave,
ki so po njihovem lastnem mnenju najbolj kvalitetne, tudi želijo objaviti v
najbolj kvalitetnih revijah, kar smo že obravnavali.
Za bibliotekarstvo pa je pomembno tudi opozarilo na prevečkrat pozabljen
osnovni motiv citiranja - kot napotek uporabnikom 2 , kje so na voljo informacije
za popolno ali dodatno osvetlitev problema, s katerim se objava ukvarja.
Knjižnice so namreč ustanove, ki imajo pri takšni uporabi citiranja še vedno
pomembno vlogo in jo bodo imele še naprej, če se bodo znale prilagoditi tudi
elektronskim revijam in drugim elementom možne virtualne knjižnice. Za samo
knjižničarsko delo pa je zanimivo ugotavljanje, koliko na citiranje oz. navajanje
virov vpliva dostopnost določene literature, revij ali drugih publikacij.
Pomembno je tudi, da bibliotekarji in drugi strokovnjaki s področja informacij
skih znanosti poleg tega, da dodajo še svoj pristop, delujejo interdisciplinarno.
Različne pristope je treba namreč združiti tako, da konsistentno in metodološko
neoporečno raziskujejo motive citiranja in s tem osvetlijo in razložijo dobljene
rezultate analiz citiranja.

5

Možnost skupne teorije motivov citiranja

Primer takšnega pristopa je v približevanju ekonomskega in sociološkega
pristopa, ko avtor poskuša, vsaj na teoretični ravni, združiti ekonomski koncept
nagrad na osnovi citiranja in sociološki pristop k znanstveni produktivnosti in
vidljivosti rezultatov raziskovalnega dela (Cronin, 1996b). Druga avtorja (White
in Wang, 1997) pa poskušata kombinirati ekonomski pristop, ki govori o
dejanski uporabi objav rezultatov podobnega raziskovalnega dela in potem
dejanski odločitvi o vključitvi teh del med citirane dokumente. Avtorja govorita
o t.i. meta-stopnji, kjer se s strani avtorjev sprejema dejanska odločitev o tem,
kaj se bo vključilo. Opravljena je bila longitudinalna študija, ki je opazovala
uporabo objav pri raziskovalnem delu dvanajstih raziskovalcev s področja
ekonomije kmetijstva (osnoven vzorec je zajel 25 merjencev).

2

Izraz se uporablja v strokovni bibliotekarski terminologiji, bibliometrija pa ga ne pozna.
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Ta študija se razlikuje od zgoraj omenjenih, ki so z anketo "post festum", to je
po sami objavi, ugotavljale motive za citiranje posameznih objav drugih avtorjev.
Avtorja namreč spremljata celoten potek raziskovalnega dela od začetka do
objave in se s tem izogneta možnim drugim vplivom (pozabljanje, naknadna
racionalizacija) na mnenja avtorjev o tem, zakaj so določeno delo citirali. Prav
tako lahko s kvalitativnimi metodami ugotavljamo tudi, zakaj se določeno
delo ni citiralo.
S tem smo se že približali naslednji temi. Če sedaj vemo nekaj več o motivih
citiranja, ali to pomeni, da lahko tudi lažje ugotovimo, zakaj je eno delo bolj
citirano, drugo manj, tretje pa pravnic? Ravno študije o motivih citiranja nam
lahko dajo veliko odgovorov na to vprašanje. S tem tudi lažje opravimo analize
citiranja in javnosti predložimo bolj uporabne rezultate.
Preden pa odgovorimo na ta vprašanja, še poskušajmo zaokrožiti prikaz
motivov citiranja. Le-ta je narejen na osnovi obsežnejšega raziskovalnega dela,
zato bi tu samo povzeli rezultate širše študije 3 . Motivi so namreč osnova
dejavnikov, ki vplivajo na število citatov, ki jih lahko določena objava pričakuje
oz. tudi dejansko doseže. Motive bi združili v tri skupine, notranje, zunanje in
osebne. Članki, knjige ali drugi objavljeni rezultati raziskovalnega dela so lahko
citirani, ker na to vplivajo naslednji motivi:
Notranji motivi, ki so vezani na sam potek raziskovalnega dela in uporabo že
objavljenih rezultatov raziskovalnega dela na istem področju:
Dela so citirana zato, ker:
-

gre za originalne ugotovitve dejstev na področju dela, ki ga avtor citira in
jim je potrebno dati nujno priznanje,

-

so avtor/ji ugotovili pomen objavljenih rezultatov drugih raziskovalcev pri
načrtovanju, izvajanju oz. objavi svojega raziskovalnega dela,

-

je nekdo začetnik raziskovanja ali pristopa k raziskovanju določenega
znanstvenega področja,
se tako povzema dosedanje raziskovanje na raziskovalnem področju,

-

se tako povzema metodološka izhodišča določenega raziskovalnega
področja,

-

se kritizira določene ugotovitve.

Zunanji motivi, ki so le posredno povezani s samim raziskovalnim delom in so
bolj pomembni za sprejemljivost in večjo možnost objave raziskovalnega dela
v želeni obliki.

3
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Dela so citirana zato, ker:
- se želi pokazati poznavanje raziskovalnega področja,
-

se s tem sklicuje na določeno znanstveno avtoriteto na določenem znanstve
nem področju,

-

se zadovolji pričakovanja urednika in recenzentov revije, kjer je tekst
objavljen,
je bilo citirano delo objavljeno v isti reviji kot delo, ki ga citira.

-

Osebni motivi, ki so povezani z dosegljivostjo določenega vira predvsem ciljni
publiki oz. bralcem:
Dela so citirana zato, ker:
- so objavljena v znani reviji ali drugi obliki, ki je splošno dosegljiva,
- so objavljena s strani avtorja samega (samocitiranje),
- so objavljena s strani njegovih sodelavcev oz. prijateljev.
S tem pa še zdaleč nismo izčrpali vseh možnih motivov. Lahko bi jim še
kakšnega dodali ali pa kakšne, med sabo podobne, združevali.
Omenili smo že pojav t.i. ne-citiranja, to je izpustitve objave v seznamu
navedenih virov ali citatov. Ob motivih za citiranje določene objave namreč ne
smemo pozabiti tudi na motive za ne-citiranje. Nekatere študije, ki so
raziskovale motive za citiranje, so ugotovile, da avtorji v svojih objavah
praviloma citirajo le eno tretjino del, ki so jih pri svojem raziskovalnem delu
neposredno uporabili (MacRoberts in MacRoberts, 1988). Motivi za ne-citiranje
so praviloma podobni (obratni od motivov za citiranje), lahko pa so tudi različni
in obsegajo še:
-

Starost objave: praviloma raziskovalci, razen na področju humanističnih
ved, ne citirajo starejših objav,
Način in medij objave: praviloma se manj citira objave, ki so večini bralcev
nedosegljive.

Nedvomno pa je poznavanje pravih motivov citiranja izjemno pomembno za
nadaljnjo oceno in smiselnost uporabe kvantitativnih rezultatov analize
citiranja. Motive citiranja pa lahko dodatno preverimo še s primerjavo rezultatov
analize citiranja in mnenj ekspertov, z recenzijami. Posebno zato, ker gre za
dva različna pristopa, kvantitativnega in objektivnega (bibliometrija) ter
kvalitativnega in subjektivnega (ocena ekspertov).

47

Knjižnica 44(2000)4

6

Zaključek

Objavljanje rezultatov raziskovalnega dela je treba razumeti kot del
komunikacijskega sistema v znanosti, ki povezuje avtorje in bralce v znanstveno
skupnost. Običajno si raziskovalci zelo želijo, da so rezultati njihovega dela,
objave, čimbolj brane (in seveda upoštevane), predvsem s strani njihovih
kolegov, pa tudi širše znanstvene javnosti. Gre za različno število uporabnikov/
bralcev, od nekaj sto do milijonov. Znanstveniki-raziskovalci so običajno zelo
občutljivi na legitimnost in status revij (ali založb), kjer objavljajo, četudi se
razlikujejo v tem, kje in kako objavljajo. Vsako znanstveno področje ima nekaj
revij, ki imajo visok status, katerih vsebina se strogo kontrolira in ki so široko
brane v znanstveni skupnosti. Za druge revije se meni, da so manjše vrednosti,
in na dnu so revije, v katere se samo piše (ang. write only journals), ki jih le
redki znanstveniki ali strokovnjaki redno berejo.
Sistem citiranja formalizira ta sistem in je njegov kvantificiran odraz, saj je
možno status osrednjih revij, člankov ali celo raziskovalnih skupin
(posameznikov) s tem tudi meriti. Tu je pomembna vloga indeksov citiranja
in Poročila o citiranosti revij (JCR). Niso pa seveda JCR in indeksi citiranja
edini možni vir analiz citiranja. Ravno iskanje alternativnih in drugih virov za
analizo citiranja je pomembna naloga bibliotekarjev in drugih informacijskih
strokovnjakov v knjižnicah. Nekaj primerov v svetu že imamo, ki kažejo na to,
da je takšne vire mogoče najti in pomagati tudi uporabnikom (predvsem
raziskovalcem), da jih znajo uporabljati (Reed, 1995). Usposobljenost za takšno
uporabo analize citiranja bi olajševalo tudi vključevanje v nove načine
posredovanja znanstvenih informacij in digitalno/virtualno knjižnico
bodočnosti.
Pomembno je tudi vprašanje virov, ki jih uporabljamo pri analizi motivov
citiranja. Nekateri menijo, da SSCI (Indeks citiranja za družboslovje) in AHCI
(Indeks citiranja za humanistiko) nista najboljša za ta tip raziskovanja, saj je
njun izbor revij, ki jih indeksirata, preozek. Zanimiva je tudi ugotovitev o
pomanjkljivostih glede naslovov avtorjev objav. Ti so stari, pomanjkljivi, ali
kot smo ugotavljali, predvsem za AHCI jih sploh ni (Case, 2000).
Ob analizi slovenske slavistične revije Jezik in slovstvo smo zato že napisali,
da bi bilo dobro za določene stroke ustvariti lokalne indekse citiranja in na
osnovi teh podatkov izvajati analize citiranja, saj bi bili rezultati veliko
ustreznejši (Jambrovič et al., 1999/2000).
Brez dvoma pa gre za pomembno področje, na katerem bi se morali knjižničarji
uveljaviti kot strokovnjaki oz. poznavalci. To znanje mora presegati samo
obvladovanje preiskovanja baz podatkov indeksov citiranja in razširjanju tega
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znanja je namenjeno tudi pričujoče besedilo. Če bodo v knjižnicah ob podatkih,
ki jih dobijo iz indeksov citiranja ali drugih virov, znali tudi razložiti oz.
presoditi, kaj je na te podatke vplivalo, se bodo lahko uveljavili tudi kot
informacijski strokovnjaki na področju bibliometrije.
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