ZNANSTVENO KOMUNICIRANJE IN REVIJE
SAMO V ELEKTRONSKI OBLIKI: PRIMER
BIBLIOTEKARSTVA IN GEOGRAFIJE *
Edvard Grabrijan

Oddano: 03.12.2001 – Sprejeto: 25.02.2002
Pregledni znanstveni članek
UDK 050 : 004.7 : 02+91

Izvleček
Članek obravnava revije v elektronski obliki v znanstvenem informiranju in komuniciranju. Predstavljena je problematika elektronskega publiciranja, tipi elektronskih
revij in njihova odmevnost. Na podlagi izdelane metodologije je narejen izbor revij, ki
se pojavljajo le v elektronski obliki na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti (18 izbranih e-revij) ter geografije (9 izbranih e-revij). Narejena je primerjava med
obravnavanima strokovnima področjema. Podan je pogled na vlogo knjižnice v elektronskem okolju in prihodnost znanstvenih elektronskih revij.
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Abstract
The article deals with the role journals in electronic form play in scientific information
and communication. Issues concerning electronic publishing, types of electronic journals and the impact they create, are also presented. On the basis of a defined method
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ology, a selection of journals, in electronic form only, from the fields of library and information sciences (18 chosen e-journals) and geography (9 chosen e-journals), was
made. The two scientific fields were compared. A projection of the future role of libraries in the electronic environment, as well as the future of scientific electronic journals
are also presented.
Key words: journals, electronic journals, library and information science, geography

1

Težave znanstvenikov v elektronski dobi

Zgodovina nas uči, da se oblike posredovanja in pridobivanja znanja stalno
spreminjajo in dopolnjujejo. Ustnemu izročilu, ročno pisanim zvezkom in tisku
se moramo zahvaliti, da danes lahko nastajajo elektronska besedila.
Tudi proces znanstvenega komuniciranja in informiranja se je začel z uporabo
tiskanih časopisov oziroma revij, ki ga skozi tri stoletja poznamo do danes.
Znanstvena revija je bila na začetku zbirka pisem, ki so učenjakom omogočala
izmenjavo mnenj in arhiviranje njihovih odkritij. Zbirka je hkrati predstavljala register “lastnikov” znanstvenih dognanj (Schauder, 1994).
Kljub spremembam v načinu posredovanja znanstvenih dognanj, pa namen
znanstvenega informiranja in komuniciranja ostaja enak. Južnič (1999b) pravi,
da le-ta praviloma poteka prek objavljanja znanstvenih rezultatov, ki omogočajo
preverljivost in ponovljivost raziskovanja ter s tem tudi zanesljivost in resničnost
dobljenih rezultatov.
Za objavo raziskovalnih rezultatov se v strokah uporablja knjige, učbenike in
najpogosteje znanstvene revije. Le-te so tudi pokazatelj razvoja in stanja v stroki,
saj jih je običajno vse več in se specializirajo ter kakovostno razvijajo.
Vloga znanstvenih revij ni ostala zgolj pri razširjanju znanstvenih odkritij (diseminacija informacij), le-te predstavljajo tudi sistem ocenjevanja prispevkov
(recenzentstvo) in s tem kvaliteto člankov. Zagotavljajo priznanje avtorjem in
imajo funkcijo arhiviranja znanosti (Rowland, 1997).
Postopno, še zlasti v drugi polovici 20. stoletja, je način znanstvenega komuniciranja z uporabo tiskanih revij začel kazati številne pomanjkljivosti. Dolg
recenzijski postopek povzroča zamudo pri objavi do enega leta ali še dlje; specializacija revij oži krog bralcev in dviguje njihovo ceno. Zaradi tega se revije
dražijo vsaj petkrat hitreje, kot je inflacija, tako da jih morajo knjižnice opuščati,
zmanjšana naklada pa spet povečuje stroške (Adamič in Nekrep, 2000).
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Med različnimi udeleženci v znanstvenem komuniciranju so se pojavile napetosti. Znanstveniki kot avtorji morajo za svoj obstoj objavljati, založniki svoje
revije tržijo in postavljajo visoke cene, knjižnice ne morejo povečevati stroškov za nabavo, znanstveniki pa so kot bralci prikrajšani. Vendar se prav znanstveniki kot avtorji lahko odločajo, v kateri reviji bodo objavili svoje delo. Na
njihovo odločitev vpliva ugled revije, ki ima običajno visoko ceno. Pri tem jih
ne zanimajo stroški knjižnice oz. njihove inštitucije za nabavo revije (Odlyzko, 1997).
Problema cene znanstvenih revij se zaveda tudi ameriško združenje visokošolskih knjižnic (Association of College & Research Libraries – ACRL). Navaja
primer znanstvene revije (Journal of Comparative Neurology), ki ji je po letu
1990, ko jo je odkupil velik komercialni založnik, cena izredno narastla. Mnogi akademiki gledajo na zadevo le kot na problem knjižnic, ACRL pa opozarja,
da je to problem celotne visokošolske skupnosti. Komercialni založniki so
odvisni od fakultet in drugih raziskovalcev, tako v prispevkih za revijo kot v
uredniškem in recenzentskem delu. Zaradi tega predlaga, da bi znanstveno
publiciranje prevzeli neprofitni založniki, kot so univerzitetni tiski, znanstvena združenja in mali založniki (English in Hardesty, 2000).
Problematika znanstvenih revij je pogosta tema v strokovnih krogih. Vzročna
težava je tudi v sindromu “objavi ali propadi” (ang. publish or perish), ki izraža
dejstvo, da se zaradi različnih oblik recenzij in tekmovanj za finančna sredstva
sili raziskovalce v ekstenzivno publiciranje. Rezultat je poplava publikacij, ki
jih nihče pravzaprav ne bere. Južnič (1999a) poroča, da je število člankov, ki
jih obdeluje Science Citation Index, in ki niso nikoli citirani, tako visoko (od 20
do 40%), da ni malo tistih, ki menijo, da je takšno objavljanje dejanska izguba
in neproduktivna dejavnost.
Objavljanje v elektronski obliki ponuja predvsem rešitve glede dostopnosti in
distribucije besedil ter njihove nadgradnje z multimedijskimi elementi.
Omogoča hitro izmenjavo mnenj in odmevov na članke z uporabo e-pošte, s
čimer se elektronska revija zopet lahko približa “zbirki pisem”.

2

Tipi elektronskih revij

Elektronsko revijo (dalje: e-revijo) lahko zelo na široko definiramo kot katero
koli serijsko publikacijo, ki je dostopna na internetu. Načini elektronskega
dostopa so lahko različni, seveda pa so vse sodobne e-revije večinoma dostopne
preko svetovnega spleta (WWW).
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Obstajajo različni tipi e-revij, meje med njimi pa so v praksi lahko zabrisane.
Urednica ameriškega imenika elektronskih revij (ARL Directory of Electronic
Journals, Newsletters and Academic Discussion Lists) navaja štiri oblike e-revij
(Mogge, 1999):
1. samo v elektronski obliki,
2. e-revija je dvojnik tiskane revije,
3. e-revija služi kot digitalizirana arhivska kopija starih izvodov tiskane revije,
4. e-revija z novimi lastnostmi nudi možnosti, ki jih ni v tiskani verziji.
V splošnem bi lahko e-revije razdelili v dve obliki (Rowley, 2000):
– revije, ki se jih sicer izdaja v tiskani obliki, a so dostopne tudi v elektronski;
– revije samo v elektronski obliki, pri katerih založnik ni nujno potreben; z
njimi upravlja urednik in skupina znanstvenikov.
Večina založnikov znanstvenih revij ponuja svoje revije tudi v elektronski obliki. Veliki založniki so razvili lastne servise za posredovanje elektronskih člankov. Med največjimi servisi so IDEAL1 (Academic Press), Synergy2 (Blackwell
Science), Science Direct3 (Elsevier), Kluwer Online4 (Kluwer Academic Publishers), LINK5 (Springer Verlag), Wiley Interscience6 (John Wiley & Sons).
Nekateri založniki članke svojih e-revij ponujajo preko t. i. agregatorjev (ang.
aggregator), ki so elektronski posrednik med založnikom in uporabnikom, predvsem v tehničnem pomenu. Agregatorji so servisi z zbirko e-revij enega ali več
založnikov, s katerimi imajo pogodbo. Na primer Catchword7 , ingentaJournals8
in drugi.
Načine dostopa do elektronskih dvojnikov tiskanih revij in plačevanje njihove
uporabe natančneje opredeli Brezavšček (2000).

1

Dostopen na URL: http://www.idealibrary.com/

2

Dostopen na URL: http://www.blackwell-synergy.com/

3

Dostopen na URL: http://www.sciencedirect.com/

4

Dostopen na URL: http://www.wkap.nl/kaphtml.htm/KLUWERONLINE

5

Dostopen na URL: http://link.springer.de/home.htm

6

Dostopen na URL: http://www.interscience.wiley.com/

7

Dostopen na URL: http://www.catchword.com/

8

Dostopen na URL: http://www.ingenta.com/
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3

Revije samo v elektronski obliki

Mnenja o vplivu elektronskih revij na znanstveno komuniciranje so različna.
Obstajajo tako zagovorniki revij samo v elektronski obliki9 , ki naj bodo prosto
dostopne, kot tisti, ki so glede njihove uporabe in odmevnosti bolj zadržani.
Vendar omenjene e-revije dejansko obstajajo. Uporablja se jih v različnih znanstvenih disciplinah, tudi v bibliotekarstvu in informacijski znanosti.
Obstaja velika verjetnost, da bodo revije samo v elektronski obliki nadomestile sedanje znanstvene revije z majhno naklado in visoko ceno (predvsem v t.
i. ezoteričnih znanostih z majhno skupino raziskovalcev), pri čemer bodo oškodovani specializirani znanstveni založniki. Radikalni zagovornik elektronskega objavljanja in tudi nasprotnik založnikov Harnad (1999) meni, da bi
morali avtorji obdržati pravico samoobjavljanja svojih besedil na internetu.
Zagovarja tezo, da naj bi znanstvenik sam arhiviral svoja objavljena dela na
svetovnem spletu, najprej kot predtiske in kasneje kot objavljene recenzirane
prispevke. To naj bi preusmerilo znanstveno komuniciranje na splet in postopoma omogočilo nastanek prosto dostopnih elektronskih revij.
Zbirka predtiskov (ang. preprints) Los Alamos Phisycs Arhive10 s področja fizike,
ki jo je leta 1991 ustanovil Paul Ginsparg, kaže na samoorganiziranost znanstvenikov in njihovo željo po hitri izmenjavi informacij in prostem dostopu do
znanstvenih rezultatov. V zbirko fiziki prispevajo članke v elektronski obliki,
ki so že šli skozi proces recenzije, in so sprejeti za objavo v ugledni znanstveni
reviji. Ko je članek dejansko objavljen, se umakne s strežnika (iz zbirke), s čimer
se spoštuje avtorske pravice založnikov. Sistem je doživel veliko rast (25.000
uporabnikov iz 70 držav) in množično uporabo (45.000 dostopov na dan). Zbirka
ob nastanku ni nameravala nadomestiti znanstvene revije, ampak organizirati
porazdelitev elektronskih predtiskov. Zaradi priročnosti se jo je začelo vse bolj
uporabljati kot elektronsko revijo. Ginsparg (1994) ugotavlja, da je ta poskusna zbirka odprla nove možnosti v formalnem in neformalnem znanstvenem
komuniciranju. Pokazala se je kot uspešen sistem izmenjave raziskovalnih rezultatov za posamezne znanstvene discipline.
Fytton Rowland, strokovnjak na področju informacijskih znanosti, je v primerjavi s Harnadom bolj zadržan glede revij samo v elektronski obliki. Bolj kot
rešitve, ki jih ponujata internet in sodobna tehnologija, ga zanima ohranitev
dobrega znanstvenega dela. E-revija, ki je brezplačna ali plačljiva, mora zagotavljati vse štiri funkcije znanstvene revije, še posebej nadzor kakovosti prispevkov in njihovo arhiviranje. Predstavljati mora vir zanesljivih in preverjenih
9

Angleški izraz za »revije samo v elektronski obliki« je bolj enostaven: »electronic only journals«.

10

Dostopen na URL: http://xxx.lanl.gov
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informacij, ki jih avtor ali druga oseba ne sme več spreminjati, ko so enkrat
objavljene (Rowland, 1997).

4

Metodologija iskanja revij samo v elektronski
obliki

Naslove revij samo v elektronski obliki objavljajo univerze, knjižnice, strokovna združenja, informacijski servisi in posamezniki v svojih seznamih in imenikih.
Med viri, ki so objavljeni na internetu, je bilo najdenih nekaj tujih zbirk, ki
vsebujejo napotke za nadaljnje iskanje e-revij, in sezname z njihovimi naslovi:
1) Electronic Journals Resource Directory11 (University of Saskatchewan, Libraries),
2) Ejournal SiteGuide : a MetaSource12 (University of British Columbia, Library),
3) Serials in Cyberspace : Collections, Resources, and Services13 (University
of Vermont).
V navedenih treh zbirkah je 13 seznamov ustrezalo izboru e-revij s področja
bibliotekarstva, informacijske znanosti in geografije14 :
1. Directory of scholarly electronic journals and academic discussion lists /
ARL,
2. Electronic journal miner / Colorado Alliance of Research Libraries,
3. Electronic journals / Michigan State University Libraries,
4. Scholarly Journals Distributed Via the World Wide Web / University of
Houston Libraries,
5. Electronic Journals / University of California San Diego (UCSD) Libraries,
6. Index Morganagus, a full-text index of library-related electronic serials,
7. Electronic Journals Resource Directory: Library Related Journals / University of Saskatchewan Libraries,

11

Dostopen na URL: http://library.usask.ca/~scottp/links/Directories/

12

Dostopen na URL: http://www.library.ubc.ca/ejour/

13

Dostopen na URL: http://www.uvm.edu:80/~bmaclenn/

14

Tema diplomske naloge je bila omejena na izbor e-revij z navedenih področij, stanje junija 2001.
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8. Electronic Journal Collection / University of Toronto, Faculty of Information Studies,
9. Electronic journals resource guide / Harrassowitz,
10. BUBL Information Service,
11. Electronic Journals / University of Pennsylvania Library,
12. Electronic Journals for Environmental Sciences / University of Hertfordshire,
13. Geosource / Utrecht University.

4.1

Izbor revij samo v elektronski obliki za področji
bibliotekarstva in geografije

Pri izboru e-revij s trinajstih seznamov so bili uporabljeni naslednji kriteriji:
– prepoznavnost (naslov e-revije je naveden v več seznamih),
– e-revija je samo v elektronski obliki in dostopna na internetu (večina vsebine je objavljena na spletu, ni samo reklama za obstoječo tiskano revijo),
– znanstvena vsebina, recenzija (večina prispevkov je delo znanstvenikov in
imajo oceno strokovnjakov (ang. peer review)),
– vsebinska ustreznost (revija ustreza iskanemu strokovnemu področju: geografiji oz. BIZ15 ),
– uveljavljenost (e-revija ima več kot eno številko, s predvidenim nadaljnjim
izhajanjem),
– prednost angleščine (med tujimi e-revijami je večina prispevkov objavljena
v angleščini kot uveljavljenem znanstvenem jeziku),
– prosti dostop (e-revije so brezplačne, brez naročnine in drugih prispevkov
za dostop do člankov).
V tabeli 1 in 2 je narejen izbor e-revij, ki so ustrezale kriterijem. V izbor je bila
vključena vsaka e-revija, ki je bila v vsaj dveh seznamih. Izjema je bila narejena pri e-revijah, ki so vsebinsko bogate, ter ustrezajo strokovnemu področju
ali pa izhajajo šele kratek čas. Izjeme so tudi e-revije, ki so sicer večkrat na
seznamih, a ne ustrezajo drugim kriterijem (neustrezna vsebina, ni prostega
dostopa, ni znanstvene osnove), zato so bile izločene iz izbora.

15

BIZ je kratica, ki smo jo uporabili za »bibliotekarstvo in informacijsko znanost« (ang. LIS = library
and information science).
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Tabela 1: Izbor revij samo v elektronski obliki za področje BIZ
naslov

URL

ISSN

a) b)

1

Ariadne

http://www.ariadne.ac.uk/

1361-3200

5 da

2

Associates

http://raven.cc.ukans.edu/∼assoc/
index.html

1077-6613

3

ne

3

Chinese Librarianship

http://www.whiteclouds.com/iclc/
cliej/index.htm

1089-4667

3

ne

4

Cybermetrics

http://www.cindoc.csic.es/
cybermetrics/cybermetrics.html

1137-5019

2

ne

5

D-Lib Magazine

http://www.dlib.org/

1082-9873

6

ne

6

Firstmonday

http://www.firstmonday.dk/

1396-0466

2

ne

7

Information Research

http://informationr.net/ir/

1368-1613

4

ne

8

Issues in Science &
http://www.library.ucsb.edu/istl/
Technology Librarianship

1092-1206

6

ne

9

JoDI: Journal of Digital
Information

http://jodi.ecs.soton.ac.uk/

1368-7506

4

ne

10 Journal of Electronic
Publishing

http://www.press.umich.edu/jep/

1080-2711

4

ne

11 Journal of Library
Services for Distance
Education

http://www.westga.edu/library/
jlsde/

1096-2123

7

ne

12 Katharine Sharp Review

http://www.lis.uiuc.edu/review/

1083-5261

7

ne

13 Library Philosophy and
Practice

http://www.uidaho.edu/∼mbolin/
lp&p.htm

1522-0222

3

ne

14 LIBRES

http://aztec.lib.utk.edu/libres/

1058-6768

7

ne

15 MC Journal: The Journal
of Academic Media
Librarianship

http://wings.buffalo.edu/
publications/mcjrnl/index.html

1069-6792

7

ne

16 Public-Access Computer
Systems Review (PACS
Review)

http://info.lib.uh.edu/pacsrev.html

1048-6542

8

ne

17 Review of Information
Science (RIS)

http://www.inf-wiss.uni-konstanz.
de/RIS/

1431-5971

3

ne

18 Transforming Traditional
Libraries

http://www.lib.usf.edu/∼mdibble/
ttl/index.html

1528-9494

1 ne

a) Pogostost pojavljanja v izbranih seznamih
b) Obstoj tiskane verzije
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Tabela 2: Izbor revij samo v elektronski obliki za področje geografije
naslov

URL

1

Conservation Ecology

http://www.consecol.org/Journal

2

CyberGEO : European
Journal of Geography

3

ISSN

a) b)

/

3

ne

http://www.cybergeo.presse.fr

1278-3366

3

ne

Demographic Research

http://www.demographic-research.
org

1435-9871

1 ne

4

Electronic Green Journal

http://egj.lib.uidaho.edu/index.html

1076-7975

4

5

Geography Online

http://www.siue.edu/
GEOGRAPHY/ONLINE/

6

Journal of Geographic
http://publish.uwo.ca/∼jmalczew/
Information and Decision gida.htm
Analysis (JGIDA)

7

Journal of Political
Ecology

http://dizzy.library.arizona.edu/ej/
jpe/jpeweb.html

8

Our Planet

http://www.ourplanet.com

1013-7394

1 da

9

Solstice

http://www.imagenet.org

1059-5325

3

/

ne

1 ne

1480-8943

2

ne

/

2

ne

ne

Za bibliotekarstvo uporabnih je bilo najdenih osemnajst e-revij. Vse LIS e-revije imajo svoj ISSN. Delež e-revij (12), ki so vsebinsko neposredno vezane na
bibliotekarstvo, je večji kot pri geografskih. Ostale e-revije se ukvarjajo s tehničnimi in organizacijskimi problemi v informacijski znanosti ter z njo povezanim internetom.
E-revija, ki je kot prva začela izhajati leta 1990, je PACS Review. To je tudi največkrat citirana e-revija po Harterjevi raziskavi (1998) in prva e-revija, ki so jo
uvedli kot poskus elektronskega publiciranja. Zadnji članek16 v njej je bil objavljen leta 1998, kar lahko pomeni njen konec. Tudi tri druge e-revije so prenehale z izhajanjem. Najmlajša e-revija, ki je bila najdena, je iz leta 2001, kar
pomeni, da zanimanje zanje še vedno nastaja. LIS e-revije so bolj uveljavljene
kot geografske, saj jih večina izhaja pogosteje (tudi vsak mesec) in vsebujejo
več člankov. Po številu člankov se vsaj nekatere približujejo tiskanim revijam.
Za geografijo uporabnih je bilo najdenih devet e-revij. Tri e-revije (CyberGEO,
Geography Online, Solstice) se z geografsko vedo ukvarjajo neposredno, ostale se nanašajo na geografijo posredno (trajnostni razvoj, varstvo okolja, demografija, družbene in politične razmere).

16

Zadnjič preverjeno dne 29.11.2001.
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Geografska e-revija z najdaljšim stažem izhajanja je Solstice, ki izhaja od leta
1990, najmlajša pa je Geography Online od leta 2000.
Le dve e-reviji (CyberGEO, Demographic Research) sta izkoristili prednosti
elektronskih revij pred tiskanimi in ponujata članke, ki niso vezani na izdajo.
Članke dodajata k ostali vsebini, ko so pripravljeni za objavo. Posebej je označen
datum objave posameznega članka. Ostale e-revije izidejo le enkrat ali dvakrat
na leto in so v primerjavi s podobnimi tiskanimi revijami bolj skromne po številu člankov.

5

Odmevnost revij samo v elektronski obliki

V raziskavi o uporabi e-revij v znanstvenem komuniciranju (Harter, 1998) je
navedeno, da lahko pride do sprememb v znanstvenem komuniciranju šele,
ko bodo e-revije sestavni del znanstvenega procesa. Avtorji morajo aktivno
sodelovati v e-revijah, jih brati in zanje pisati. Članki v e-revijah morajo prinašati konkretne raziskovalne rezultate in strokovna dognanja. Šele tedaj bodo
imele e-revije vpliv na raziskovalce in znanstvenike v disciplinah, kjer se jih
bo uporabljalo. E-revije brez raziskovalnih rezultatov ne bodo igrale pomembne vloge v procesu znanstvenega komuniciranja.
V Harterjevi raziskavi leta 1996 je bila uporabljena metoda analize citiranja.
Med 39 e-revijami (z recenziranimi prispevki), ki so bile vključene v raziskavo
iz dveh imenikov17 , jih je bilo 11 tudi s tiskano verzijo. Preostalih 28 e-revij izhaja
samo v elektronski obliki. Po citiranosti je izstopala matematična revija (Bulletin of the American Mathematical Society) z več kot 1500 citati v letu, a revija
ima tudi svojo tiskano verzijo. Med prvih pet e-revij so se uvrstile tri, ki imajo
samo elektronski izvod (tabela 3). Med njimi je bila tudi revija s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti (Public-Access Computer Systems Review), ki se je s številom citatov zelo približala citiranosti tiskanih revij iz iste
discipline (po podatkih iz Journal Citation Reports). Glede na hitrost citiranja
objavljenih člankov (indeks hitrosti) pa je bila celo nad povprečjem tiskanih
revij iz iste discipline.
Danes bi ponovitev raziskave morebiti pokazala drugačne rezultate, takrat pa
se je izkazalo, da skoraj nobena izmed izbranih znanstvenih e-revij ni imela

17
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1) Directory of electronic journals, newsletters and academic discussion lists. 4th ed., 1995, Washington : Association of Research Libraries. 2) Internet world’s on internet 94 : an international guide
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posebnega vpliva na formalno znanstveno komuniciranje v svoji stroki. Samo
osem od 39 e-revij je bilo v času njihovega obstoja citiranih več kot desetkrat.
Največkrat citirane e-revije, OJCCT, PACS Review in Psycholoquy, so imele sicer
visok dejavnik vpliva, kar govori o kvalitetnih člankih, vendar je bilo v preučevanem letu v njih objavljenih veliko manj člankov kot v drugih revijah enakih
znanstvenih disciplin. E-revije bodo morale za večji vpliv v svoji znanstveni
disciplini objaviti veliko več člankov letno in ohraniti njihovo kvaliteto.
Tabela 3: Najbolj citirane e-revije v Harterjevi raziskavi leta 1996
Naslov

disciplina

tiskana
verzija

{t. citatov
revije
leta 1994

Bulletin of the American
Mathematical Society (1992)*

{t. vseh
citatov
revije

matematika

da

preko
1500

Online Journal of Current Clinical
Trials (1992)

medicina

ne

72

190

Public-Access Computer Systems
Review (1990)

bibliotekarstvo in
informacijska
znanost

ne

36

111

Digital Technical Journal (1991)

ra~unalni{tvo

da

7

38

Psychology (1990)

psihologija

ne

5

35

* Letnica za naslovom pomeni začetek izhajanja revije v elektronski obliki Vir: Harter, 1998

Harter je dve leti kasneje z istim vzorcem e-revij uporabil drugo metodo ugotavljanja njihove odmevnosti (Harter in Ford, 2000). S pomočjo iskalnih orodij
na internetu (AltaViste in drugih) je iskal povezave18 na svetovnem spletu, ki
kažejo na e-revijo ali članek. Večje število povezav na začetno stran e-revije ali
članek naj bi pomenilo tudi večjo odmevnost e-revije. Rezultati niso pokazali
podobnosti s prejšnjo analizo citatov, kjer so prednjačile informacijsko-računalniško usmerjene družboslovne revije. Tokrat so bile najodmevnejše e-revije tudi s področja zgodovine, filozofije, arhitekture in prava.

6

E-revije in knjižnica

Informacijska tehnologija ponuja veliko novih možnosti na področju založništva, posredovanja informacij in znanstvenega komuniciranja. Spremembe, ki
18

Iskal je URL-je izbranih e-revij in kolikokrat se pojavljajo na WWW izven domače strani e-revije.
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jih prinaša elektronsko založništvo, se kažejo tudi v posredniški vlogi knjižnice,
ki zadeva odnos med avtorjem, založnikom, knjižnico in bralcem oz. uporabnikom knjižničnih storitev.
Knjižnica je še vedno tista, ki zbira, sistematično obdeluje in posreduje gradivo. Čeprav je to gradivo v elektronski obliki, se vloga knjižnice ne spremeni.
Spremenjen pa je način hranjenja (arhiviranja) tega gradiva, saj ga knjižnica
sama fizično pogosto ne poseduje. Trenutno e-revije arhivirajo založniki in
izdajatelji sami, morda jih bodo nekoč tudi knjižnice. Knjižnica pridobiva licence za uporabo e-revij glede na potrebe uporabnikov in finančne zmožnosti.
Knjižnica ima ključno vlogo pri vrednotenju in promociji e-revij. Tak porast
elektronskega gradiva kot ga je opaziti sedaj, lahko privede knjižnico in njene
uporabnike v težave. Ni dovolj, da se uporabniki le zavedajo, katere e-revije so
na razpolago, ampak jih morajo znati dejansko uporabljati. Promocija e-revij
je potrebna zaradi hitro spreminjajočega se okolja e-revij, v katerem se lahko
uporabnik ne znajde več, če ni pravočasno obveščen in ustrezno poučen.
Glavna naloga knjižnice je torej izbor e-revij in zagotavljanje dostopa do njih
ob sočasnem izobraževanju svojih uporabnikov o uporabi le-teh. Z uveljavitvijo e-revij za znanstvena področja z majhnim številom raziskovalcev pa visokošolska knjižnica lahko prevzema tudi vlogo posrednika znanstvenih besedil za
svoje člane. V knjižnici bi tako lahko nastal nov tip opravil – urejanje in upravljanje e-revij.

7

Zaključek

Veliko znanstvenih založnikov ponuja elektronske dvojnike svojih revij, ki so
le kopija tiskane revije. V bodoče bodo e-revijam morali dodati novo vrednost
in izboljšati funkcionalnost, ki jo ponujajo hipertekst in multimedijski elementi.
Prednost revije v elektronski obliki je v omogočanju prave komunikacije med
avtorji in bralci (ki so lahko tudi avtorji). Objavlja se lahko mnenja in kritike
bralcev na objavljene članke ter na osnovi člankov odpre tematske diskusije.
Takšna »živa« e-revija bi bila dejanski odraz stroke in njenega razvoja.
Elektronska oblika revije lahko ponuja posamezne članke, kar ne zahteva zaključene izdaje, članki pa so lahko različnega obsega in objavljeni po potrebi.
Le z določenim prilagajanjem bo e-revija lahko obdržala pomembno vlogo v
znanstvenem komuniciranju (Oppenheim, Greenhalgh in Rowland, 2000).
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Ovira za hitrejši prenos revij v elektronsko obliko je lahko pomanjkanje opreme
ali znanja potencialnih uporabnikov za elektronski dostop. Popoln prehod k
elektronski ponudbi lahko pomeni tudi izgubo bralcev v deželah z omejenim
dostopom do interneta.
Prednost elektronskih objav v samoorganizaciji znanstvenikov je v nižjih
stroških, hitrosti in večji komunikaciji med znanstveniki, njihova glavna slabost pa je nizka odmevnost in neuveljavljenost med naslovi znanstvenih revij.
Mnogi avtorji so zadržani glede objavljanja v novem elektronskem mediju, ki
ni popolnoma priznan s strani znanstvene skupnosti. Tako publiciranje je tudi
izredno občutljivo, saj temelji na prostovoljni osnovi posameznikov. Večje zaupanje bi pridobili, če bi publiciranje prevzeli neprofitni založniki, kot so univerzitetni tiski, znanstvena združenja ali celo knjižnice, kot predlaga Quinn
(1994).
Pregled e-revij za področji bibliotekarstva in geografije je pokazal večjo organiziranost v bibliotekarstvu in informacijski znanosti. BIZ revij samo v elektronski obliki je več kot geografskih, večje je število bibliotekarskih seznamov z
naslovi e-revij in BIZ e-revij, ki imajo ISSN (vse BIZ e-revije in 66% geografskih
e-revij ima ISSN). Večina bibliotekarskih e-revij izhaja pogosteje od geografskih e-revij.
Iz navedenega bi lahko sklepali, da je uporaba informacijske tehnologije in revij
samo v elektronski obliki bližje strokovnjakom v bibliotekarstvu oz. na
knjižnično-informacijskem področju kot geografom. BIZ e-revije obravnavajo
tudi bolj specializirana strokovna področja, medtem ko se nekatere geografske e-revije ukvarjajo posredno z geografsko tematiko.
Podoba slovenske ponudbe e-revij je drugačna. Revij samo v elektronski obliki za področji bibliotekarstva in geografije še ni. O razlogih za to lahko ugibamo: premalo strokovnjakov (avtorjev) na teh področjih, premalo bralcev,
neznanje, nezadostna računalniška in komunikacijska opremljenost, neorganiziranost?
Od petih slovenskih geografskih znanstvenih revij imata dve svoja elektronska dvojnika. Geografski inštitut Antona Melika (ZRC SAZU) ponuja polna
besedila za Geografski zbornik od leta 1995, Zveza geografskih društev Slovenije pa za Geografski vestnik od leta 1999. Nekaj polnih besedil na internetu
ima tudi Krasoslovni zbornik (izdajatelj Inštitut za raziskovanje krasa, ZRC
SAZU).
Slovenska bibliotekarska revija Knjižnica nima pravega elektronskega dvojnika. V elektronski obliki so le kazala posameznih številk revije z izvlečki prispevkov.

41

Knjižnica 46(2002)1-2, 29-43

Navedeno stanje kaže na večjo organiziranost in uveljavljenost geografske
stroke v slovenskem prostoru in nas hkrati opozarja, da bo treba posodobiti
dostopnost naše edine bibliotekarske revije.
Elektronski dvojnik bi poleg tekoče številke revije predstavljal arhiv člankov
prejšnjih številk. Ponujal bi tematske diskusije, elektronske naslove avtorjev
prispevkov ter vseboval iskalni mehanizem za iskanje po avtorjih, naslovih,
izvlečkih in besedilu. Taka ponudba lahko le pripomore k večji branosti strokovnih besedil.
Na področju bibliotekarstva in geografije ostajajo tiskane revije zaenkrat glavni nosilci znanstvenega komuniciranja in informiranja. Vse bolj pa se uveljavlja mlajša generacija raziskovalcev, ki spleta medsebojne vezi in izmenjuje
znanstvene rezultate prav z uporabo elektronskih omrežij. Način znanstvenega
komuniciranja in informiranja, ki se ga učijo sedaj, bodo uporabljali tudi v
prihodnjih desetletjih. Bomo takrat dočakali tudi prvo slovensko znanstveno
e-revijo s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti?
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