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ÖSSZEFOGLALÁS Kinevezések, pályázatok elbírálá akor fontos 
tényező a tudományos tevékenység megítélése, a tudomány
metria. emzetk:özileg elismert az lnstitute for Scientific lnfor
mation adattára alapján végzett tudományrnetriai vizsgálat, a 

Joumal Citation Reports különböző mutatói, mint az impakt 
faktor, az immediacy index, valamint a cience citation index 
és a web of cience (WoS) adattárakból kikereshető idézett ég. 
A kutatói munka eredményét tükröző magyar nyelvű illetve ki
adá ú szakirodalmi tevékenységet bemutató és értékelő Hazai 
Szakirodalmi Mutató (HSzM) sajnos még várat magára. A 

zerzők a tudományos munka értékelésének legfontosabb mu
tatóit ismertetik , és bemutatják azok korlátait is. Külön elem
zik, és példákon keresztül ismertetik egy szakma - a nőgyógy
ászati onkológia - idézettségét, az irodalmi források megkere
sésének lehetőségeit. Tárgyalásra kerülnek az egyes folyóirat
ok is a tudománymetria tükrében. Végezetül az olvasó gyakor

lati útmutatást kap a tudományos közlé és az irodalmi forrá
sok megkeresésének ügyében. 

'<.11/css:::avak tudománymetria , mutatók. folyóiratok , idézett
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BEVEZETÍS Kinevezések, pályázatok elbfrálásakor fontos té

nyező a tudományos tevékenység megítélése, a tudományme
tria. emzetközileg elismert az ISI (Jnstitute for Scientific 
lufom1ation) adattára alapján végzett tudornányrnetriai vizsgá
lat: a Joumal Citation Reports (JCR) kü lönböző mutatói: az 
lmpakt Faktor, az lmmediacy Index , valamint a Science Cita
tion Index (SCI) és Web of Science (WoS) adattárakbó l kike
reshető idézettség ( 1 -4). 

A kutatói munka eredményét tükröző magyar nyelvű illetve ki
adású szakirodalmi tevékenységet bemutató és értékelő Hazai 

zakirodalmi Mutató (HSzM) bevezetését többek között Varró 
és munkatársai (5) szorgalmazták alkalmazását a Magyar Tu
dományos Akadémia Orvostudomány i Osztálya (6) is támogat
ta. Egyetemeken nem vezették be, de előnynek számít , ha az 
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impakt faktor összeg (~IF) megadá a mellett a hazai szakiro
dalmi tevékenység is ismertetésre kerül. 

Közlemé1Jyünkben rövid áttekintést adunk a jelenleg Magyar

országon ha zná lt tudománymetriai módszerekről , valamint 
gyakorlati alkalmazásukról a nőgyógyászati onkológia terüle
tén. Felhívjuk a figyelmet könyvtárosi munkánk közben talált 
gyakoribb hibákra és a hatékony tudományos közlés néhány 
gyakorlati kérdé ére. 

TUDOMÁNYMETRIAI MUTATÓK Közleményü .nkben csak a legfon

to abb mutatókat ismertetjük. A JCR ezeken kívül több , a tu
dományos folyóiratok minőségére jellemző mutatószámot is 
közöl. Értelmezésük és számításuk módja bám1elyik JCR év
folyam nyitó olda lán megtalálható. 

Al. IMPAKT FAKTOR (IF) Az impakt faktor a tudományos folyóirat

okra jellemző , évenként változó mutatószám. Úgy számítjuk 
ki, hogy a tárgyévet megelőző két évben az adott lapban meg
jelent cikkek tárgyévi hivatkozásait osztjuk a lapban ugyan 
ezen két év alatt megjelent összes közlemény számával. pl. a 
2000 . évi impakt faktor kiszámítása esetében az 1998-99-ben 
megjelent cikkekre 2000-bcn kapott idézetek zámát oszt
juk az 1998-99-ben megjelent összes cikk számával. A Joumal 

Citation Reports 2000 Seience Edition „lnformation for 
new users" útmutatójának impakt faktor (lF) meghatáro zása a 
JCR-lf, amely „mutatja egy lap „átlagos" cikkének idézettségi 
gyakoriságát" (7) . Ez értékmérője a lap alva ottságának , és így 
értékmérője lehet - az olvasók ítélete szerint - a lap tudomá 
nyos színvonalának is. 

Az impakt faktor összeget ([F) úgy képezzük , hogy az egyes , 
eredeti tudományos közlemények megjelenési évének megfe

lelő JCR-lF adatokat tételenként hozzárendeljük a vizsgált 
szerző megfelelő közleményei11ez pl. az 1998-ban megjelent 
cikkhez az 1998 évi impakt faktor érték tartozik , és ezen érté

keket összeadjuk . Ez a l:IF a szerző szakirodalmi tevékeny é
gének egyik fontos jellemzője. Az impakt faktor értékkel ren
delkező lapokban megjelent tudományos rendezvények elő

adásainak kivonatai (,,A"), levelezések, hozzászólá ok stb. 
nem kapnak impakt faktort mivel az ilyen fo1májú közlések 
esetében nincs szakmai bfrálat (6). 

Curti és mlsai (8) vizsgálták az összefüggéseket az orvostudo
mányi folyó iratok impakt faktorainak alakulása és a folyóirat 
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elektronikus változatának megjelenése között. Azt találták, 
hogy a folyóiratok tarta lomjegyzékének, cikkeik kivonatainak 
vagy teljes zövegének jelenléte a világhálón szignifikánsan 
megnövelte a folyóiratok impakt faktorát az általuk vizsgált 
1995- 200 1 közötti időszakban . Véleményük szerint ez a növe
kedés a világháló által eredményezett nagyobb hozzáférhető
ség és olvasottság következménye. 

IMMEDIACY INDEX Az immediacy index ugyanc ak egy folyó
iratban megjelent közlemények minőségére jellemző, a JCR
ban található mutató, amelyet a közlési terv kidolgozásánál le
het figyelembe venni. Azt mutatja meg, hogy a tárgyévben egy 
adott lapban közölt átlagos cikk hány idézetet kapott az összes 
többi elemzett laptól ugyanabban az évben . Másképpen kife
jezve , azt jelzi, hogy a cikkek milyen érdek l ődé t keltettek, 
mem1yire voltak időszetiíek. Az é1ték függ a lap megjelenési 
gyakoriságától, a ritkán megjelenő folyóiratok esetében ez hát
rányos. 

PRESTIGE FAKTOR Egy új tudománymetriai mutató a prestige fak
tor, melyet az hívott életre , hogy az irnpakt faktor bírálói igé
nyelték a folyóiratok jobb minőségi jellemzését (9). E1mek 
egyik bizonyítéka a Prestigefactor.com adattárának megje le
nése az alaptudományok, a társadalomtudományok, valami.nt 
az orvos- és élettudományok területén (10) . A tudományos fo
lyóiratok rangsorolására ebben átfogó, 6 független változót tar
talmazó algoritmust alkalmaznak . Ezek a változók , pl. az 1998 
1999 és 2000 években megje lent cikkekre 2000-ben megjelent 
idézetek és a hozzájuk tartozó cikk k száma. Ezáltal jobban 
jel.lemzik a folyóiratot, mint az impakt faktor, amely csak az 
1998 és 99-ben megjelent cikkek 2000. évi idézeteire támasz
kodik a 2000. évhez tartozó impakt faktor értékek ki zámításá
nál. A http ://v.rww.prestigefactol'.Comlabout.htm #how világháló 
címen bővebb felvi lágosítást lehet kapni ezekről az adattárak 
ról, célkitűzéseikről, főbb jel.lemzőikről , kiemelve részletesen 
az impakt faktor mutatóval szembeni előnyöket. 

SCIENCE CITATION INDEX (SCI) ÉS A WEB OF SCIENCE (WOS) Az idé
zettség meghatározásának eszköze a Science Citation Index 
(SCI) é a Web o[ Science (WoS). Az idézettség azt mutatja 
meg, hogy egy adott közleményt hányszor , hányan és hol idéz
tek. Ez a vizsgá lat az idézettséget nyilvántartó adattárak fel
haszná lásával történik ( 12). Az SCI nyomtatott változa ta 
1945-ig nyúlik vissza, az MTA könyvtárában megtalálható . 
Elektronikusan 1980-tól 2000-ig használJiató több magyaror
szági egyetem számítógépes hálózatán (Debreceni Egyetem, 
Szegedi Egyetem , Semmelweis Egyetem). 2000-től egyetlen 
magyarországi könyvtár sem fizeti elő az SCI-t, helyette a 
WoS-t használják. Az összes magyarországi felsőoktatási in
tézményben és a Magyar Tudományos Akadémia hálózatán 
1996-tól a www.om.hu honlapró l vehető igénybe ez a szolgál 
tatá . A WoS előnye az SCI-vel szemben , hogy korszeriíbb a 
vi szakereső rendszere , gyorsabb használatot , részletesebb for
rás- és kapcsolódó adatokat biztosít . 
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KÖZLÉS ÉS IDÉZÉS A NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA TERÜLETÉN A 
címük szerint is a nőgyógyászati onkológiáva l foglalkozó la
pok számának és impakt faktor é1tékének alakulását mutatja az 
1. tábláz at. 

/ . táblázal. A nőgyógyászati onkológiai zak.lapoknak a Joumal Citation 

Report -ban közzétett 1994-es és 2000-e impakt faktora 

Folyóirat neve 

Gynecologic Oncology 
Jnt J Gynecol Cancer 
Breast 
Breast Cancer Res Trealment 
Eur J Gynecol Oncol 

lf 1994 

1,398 
0,593 

IF 2000 

1,972 
0,663 
0,588 
2,720 
0,551 

1994-ben 2, 2000-ben 5 folyóiratot jelez a JCR. A források szá
ma a közlési kedv és az olva ottság növekvő zakmai igényt 
jelez az impakt faktor éttékek tükrében . Hasonlóan a legtöbb 
magyar zaklaphoz , magyar nyelvű, illetve magyar kiadá ú nő
gyógyászati onkológiai lapnak nincs impakt faktor érték . 

A 2000 évi JCR adattárában téma szerinti szűrés alapján 57 nő
gyógyászati és 103 onkológiai szaklapot találtunk, melyeket 
csökkenő impakt faktor szerint i sorrendben , a 2. és 3. táblázat

ban közlü nk. Az 1.-nél kisebb impakt faktor értékű címeket 
csak felsoroljuk a táblázat alján. 

2. ráblázar. A JCR 2000. évi kiadá ában a sziilé zet-nögyógyá zat témakör 

lapjainak IF értékei 

Folyóirat címe ISS IF 

Hum Reprod 0268-1161 2.997 
Hum Reprod Update 1355-4786 2,887 
Fertil Steril 0015-0282 2,854 
Placenta 0143-4004 2,587 
Am J Obstet Gyoecol 0002-9378 2,519 
Brit J Obstet Gynaec 0306-5456 2, 49 
Menopause 1072-3714 2,273 
J Soc Gynecol Iuvest 1071-5576 2,184 
Obstet Gynecol 0029-7844 2,091 
Gynecol Oncol 0090-8258 1,972 
Semin Reprod Endocr 0734-8630 1.952 
Semin Perinatol 0146-0005 1,808 
Ultrasound Obst Gyn 0960-7692 1,725 
Conrraception 0010-7824 1,704 
Prenatal Diag 0197-3851 1,647 
Int J Gynecol Pathol 0277-1691 1,508 
J Assist Reprod Gen 1058-0468 1,4 16 
Maruritas 0378-5122 1,402 
Curr Opin Obstet Gy• 1D40-872X 1,387 
Clin Perinatol 0095-510 1,360 
Int J Obstet Anesth 0959-289X 1,274 
J Am A soc Gyn Lap 1074-3804 1,268 
Paediatr Perina! Ep 0269-5022 1,265 
Birth-Iss Perina! C 0730-7659 1,250 
Gynecol Endocrinol 0951-3590 1,107 
Acta Obstet Gyn Scan 0001-6349 1.028 
Arcb Gynccol Obstet 0932-0067 1,000 

/-n e/ kisebb IF értékkel re11delkezö lapok : Adv Contraccpt, Am J Peri
na\, Ann Chir Gynaecol, Ausl z J Obstet Gyn. Bailliere Clin Ob Gy, Best 
Pract Res Cl Ob, Breasl, Clin Obstet Gynecol, Contracept Fertil , Early 
Hum Dcv, Eur J Gynaecol Oncol, Eur J Obstel Gyn R B, Feta! Diagn 
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Ther, Geburtsh Frauenheilk , Gynaecol Endosc , Gynakol Geburt Rund , 
Gynakologe , Gynecol Obste t Inves , Hypertens Pregnancy , Int J Ferti l 
Women M, Int J Gyneco l Cancer , Int J Gyneco l Obstel J Matem -Fe tal 
Inves, J Perina! Med, J Psychosom Obst Gyn , J Reprod Med, J Women 
Health Gen-B, Obsiet Gyn Clin Am, Prenat eonat Med, z Geburtsh 
Neonato l 

3. táblázat. A JCR 2000. évi kiadásában megjelent , az onkológia témakö rével 

foglalkozó lapok IF értékei 

Folyóirat címe ISSN IF 

Ca-Cancer J Clin 0007-9235 24 ,674 
Adv Cancer Res 0065-230X 2 1,680 
J atl Cancer 1 0027-8874 14,159 
J Clin Onco l 0732-l83X 8,773 
Cance r Res 0008-5472 8,460 
Oncogene 0950-9232 6,490 
Semin Cancer Biol l044-579X 5,841 
Clin Cancer Res 1078-0432 4,643 
Gene Chromosome Canc 1045-225 7 4,534 
Cancer Epidem Biomar 1055-9965 4,354 
Cancer Gene Ther 0929-1903 4, 151 
Carcinogenesis 0143-3334 4,031 
Int J Cancer 0020-7 136 3,9 18 
Exp Cell Res 00 14-4827 3,860 
Leukemia 0887 -6924 3,736 
Cancer 0008-543X 3,61 1 
Brit J Cancer 0007-0920 3,489 
Semin Oncol 0093-7754 3,365 
Cancer Meta t Rev 0167-7659 3,325 
Ann Onco l 0923 -7534 3,249 
Mol Carcinogen 0899-1987 3,104 
Int J Radiat Oncol 0360-3016 3,058 
J Immunother 1053-8550 3,027 
Stem Cells 1066-5099 2,989 
Crit Rev Oncoge nesis 0893-9675 2,852 
Strahlenther Onko l 0179 -7158 2,846 
Cancer lmmunol lmmun 0340-7004 2,820 
Ann Surg Oncol 1068-9265 2,799 
Eur J Cancer 0959-8049 2,725 
Breast Cancer Res Tr 0 167-6806 2,720 
Oncology-B ase l 0030-2414 2,584 
Radiother Oncol 0 167-8 140 2,469 
Cancer Cause Control 0957-5243 2,464 
Semin Radiat Onco l 1053-4296 2,427 
Bone Marrow Transp l 0268-3369 2,396 
Int J Oncol 1019-6439 2, 142 
J pn J Cancer Res 0910-5050 2,120 
Cancer Chemoth Pharm 0344-5704 2,08 1 
Cancer Treat Rev 0305-7372 2,053 
Nutr Cancer 0163 -558 1 2,0 16 
Curr Prob Cancer 0147-0272 2,000 
Hematol Onco l Clin N 0889-85 88 1,979 
Gynecol Onco l 0090-8258 1,972 
Anti-Cancer Drug Des 0266-9536 1,937 
Melanoma Res 0960-893 1 1,862 
Clin Exp Metasta s 0262-0898 1,845 
Cancer Surv 0261-2429 1,824 
J Cancer Res Clin 0171-5216 1,789 
Cancer Cytopathol 0008-543X 1,716 
Oral Oncol 0964- 1955 1,690 
Semin Surg Oncol 8756 -0437 1,650 
Tumor Biol• 1010-4283 1,626 
Cancer Genet Cytoge n 0 165-4608 1,625 
J Neuro-Oncol 0 l 67-594X 1,581 
Anti-Cancer Drug 0959-4973 1,570 
J Surg Oncol 0022-4790 1,541 
Cancer luvest 0735-7907 1,527 
Cancer Lett 0304-3835 1 517 
Oncol Res 0965-0407 1,508 
Leukemia Res 0145-2126 1,502 
Eur J Surg Oncol 0748-7983 1,434 
Lung Cancer-J Jaslc 0169-5002 1,401 
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Folyóira t címe ISS IF 

J Pediat Hematol Onc 1077-4114 1,387 
Eur J Cancer Prev 0959 -8278 1,351 
Anticancer Res 0250-7005 1,33 1 
lnvest New Drug 0167-6997 1,322 
Med Oncol 1357-0560 1,318 
Med Pediatr Oncol 0098-1532 1,30 1 
Int J Biol Marker 0393-6155 1,292 
Onco l Rep l02l -335X 1,290 
Cance r Detect Prev 0361-090X 1,258 
Leukemia Lymphoma 1042-8 194 1,252 
Endocr -Relat Cancer 135 1-0088 1,239 

upport Care Cance r 094 1-4355 1, 174 
Teratogen Carcin Mut 0270-321 1 1, 106 
Che motherapy 0009-3 157 1,021 
Crit R,ev Oncol Hemat 1040-8428 1,019 
Enviro n Carcin Eco R 1,000 

l-nél kisebb íF értékke l rendelkező lapok : Acta Oncol , Am J Clin Oncol
Canc , Ann Oper Res, App l Math Mode l, Appl Stoch Mode l Bu , Asia Pac J 
Oper Res, B Cancer, Biodrugs , Breast, Cancer Biother Radio Cancer J, 
Compu t lntegr Manuf, Comput Oper Res , Comput Optim Appl , Concurren t 
Eng- Res A, Decis Supp ort Syst, Discrete Event Dyn S, Eng Optimiz, Eur J 
Gynaeco l Oncol , Eur J Oper Res, Exp Oncol , Expert Syst Appl , Hematol 
Cell Ther , Hematol Oncol lie Trans , lnfor , Int J Com p lnteg M, Int J Flex 
M~uf Sys , Int J Gynecol Cancer , Int J Hyperther , Int J Prod Res, Int J Syst 
Sc1, lnt J Technol Manage , lnterface s, lovas Metast, Its J, J Chemot herapy, 
J Exp Clin Canc Res, J Globa l Op tim, J Manuf yst, J Oper Manag, J Oper 
Res Soc, J Oper Res Soc Jpn , J Optimiz Thcory App , J Tumor Marker 
Onco l, Jpn J Clin Oncol, Manage Sci, Math Method Oper Res , Math Oper 
Res Math Program , av Res Log Neoplasma , Omega-lnt J Manage S, 
Oncology-Ny , Onkologie, Ope r Res , Oper Res Lett, Operations Resea rch 
And Maganement Science , Optim Contr App l Met , Or Spektrum , Pediatr 
Hemat Oncol, Probab Eng luform Se, Prod Plan Control Prostatc Cancer P 
D, Qual Prog, Qual Reliab Eng lut , Queueing Syst, Rairo-Rech Oper , Reliab 
Eng Syst Safe , Safe ty Sci , Surg Oncol, Syst Con trol Len , Techuovation, 
Transport Res B-Met h, Trans port Res E-Log, Transpon Sci , Tumori . 

4. 1áblázat. A „CA-A Cancer Joumal for Clinicians" impakt faktor értékei 

Év IF 

1994 13,045 
1995 15,500 
1996 17,452 
1997 9,098 
1998 21 432 
1999 22,327 
2000 24,674 

2000-ben a legnagyobb impakt faktora a „CA-A Cancer Jour
nal for Clinicians" című lapnak van: 24,674 (4. táblázat). (Ki
adó: Lippíncott , USA). A WoS 1998 és 1999 között 81 (1998-
ban 43, 1999-ben 38) közleményt ismertetett ebbő l a folyóirat
ból. Magyarországi munkahelyet megje lö lő szerző nem volt 
köztük. A 81 ismertetett tudományos munkából 37 „eredeti 
közlemény", 6 „összefog laló közlemény" , 15 „szerkesztőségi 

közlemény (editorial)", 8 „levél", 11 „hírek (news item)" 3 
„helyreigazítás" és l „életrajzi adat (bibliographic item)". Az 
impakt faktor kiszámításáná l azonban ugyanezen évek alatt 
csak 43 ( 1998-ban 25 1999-ben 18) cikket vettek figyelembe, 

ugyanezen évek alatti cikkek.re 2000-ben 1061 ( 463 1998-
ban és 598 1999-ben) hivatkozás esett. A:z. impakt faktor a 
kettő hányadosa (1061/43), ami 24,674-nek felel meg. A szá
mítás így megfelelő, mert a folyóiratban megjelent egyéb köz-
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lemény típu ok n m jönnek számításba az impakt faktor meg

határozásáná l (a számításnál a nevezőt nem növelik). A 4. táb
/ázalbó/ látható, hogy az impakt faktor értékek nagy ingado 
zást mutatnak ami szokat lan, és ezért megvizsgáltuk, hogy 
minek kö zönhető ez a magas impakt faktor érték. A folyóirat
ban pl. Landis és mtsai ( 16) 1998-ban egy cikket írtak az 

1998-as rák stati ztikáról, amelyre nagyon okan hivatkoztak, 
napja inkig 1128 hivatkozást kaptak. Megkerestük ennek a 

cikknek az 1998-a és 99-e idézettségét , é azt találtuk , hogy 
ebben a két · vben a cikket 670-en idézték . Tehá t, a magas 
2000. évi impakt faktor érték jórészt ennek az egyet len köz le
ménynek köszönhető! Ha ugyani levonnánk a zámlálóban 
szereplő idézetszámból az erre a cikkre kapott 670 idéz t t, 

akkor a lap impakt faktor é1téke a következőképpen alak ulna: 
(363+598 - 670):(25 + 18) = 6,767. A zámszerű adatokat a 
JCR „lmpakt factor calcu lations" rovatából vettük, illetve el
lenőriztük. 

A nőgyógyászati onkológiai köz lés i szokásola-ól illetve a köz
lemények zámáról tájékoztatá t kaphatunk az alábbiak alap

j án. A JCR-ban isme1tettt össze lap számát (5684 cím, 100%) 
sze mbeá llítva az ismertetett nőgyógyászati lapok (57 cím , kb. 
1%) é onkológiai lapok (103 cím , kb. l ,8%) számával , láthat 

juk a be1münket érdeklő szakterü let lapjainak viszonylag cse
kély részarányát. Az isme1tett nőgyógyászati lapok közül 
2000-ben a legtöbb közlemény az „American Joumal of Obs

tetric and Gynecology"-banjelent meg (533 köz lemény). Az 
i mertetett onkológiai szaklapok közü l pedig a „Cancer Re-
earch"-ben ( 1099 közlemény) . Ös zehasonlí tá ként 2000-ben 

az össze JCR által ismerte tett lap közül a legtöbb cikket a „J 
Biol Chem" közölte (5549 közlemény) . Az éves idézések (bi
vatkozá ok) közül az egyszerűség kedvéért csak azokat 

az idézéseket 01ivatkozá okat) vettük tekintetbe, amelyeket a 
fenti lapok önmagukra, illetve az ott közölt cikkekre tettek . Az 
eredményeket a 5. táblázat mutatja. Ebbő l látható , hogy a „J 
Bio l hem"-ben nemcsak többet közö ltek hanem többet is hi
vatkoznak a zerzők a folyóiratban megjelent cikkekre mint a 
példaként kiválasztott nőgyógyászati és onko lógiai folyó irat
ban. A, J Biol Chem" közleményeinek száma valam1vel több, 

mint tíz zerese az „Am J Obstet Gyneco l"-ban megje lent és 
kb. ötszöröse a „Cancer Res"-ben közreadott köz lemények 
számának. A „J Biol Chem" folyóirat I közleményére eső hi
vatkozá ainak záma kb. 2,9-szerese az „Am J Obstet Gyue 
col" , illetve 2,57-szerese a „Cance r Res" saját hivatkozás i ér
tékének. 

5. 1ábláza1. A saját közleményekre történő hivatkozások alakulása a ,,J Biol 

Chem", az ,,Am J Obstet Gynecol" és a „Cancer Res" folyóiratokban. 

Folyóirat neve Saját Közlemények Hivatkozá ok-
hivatkozások száma közlemények 

száma aránya 

J Biol Chem, 1415 5549 0,255 
Am J Ob tet Gynecol 47 533 0,088 
CancerRes 109 1099 0,099 
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A ok irodalm i hivatkozás tüla-özi egyrészt az előzmények ala
po s i meretét, másrészt jobban fe lke lti az olva ók figyelmét , é 
így az is feltételezhető, hogy a szerzők által kapott idézetek 
száma is nagyobb le z. 

TANÁCSOK A TUOOMÁNYMETRIAI ELEMZÉS ALKA1.MAZÁSÁHOZ A 

t11dománym tria fentebb vázolt eszközeit é mód zere it évtize
dek óta haszná lják, s ezen idő alatt sokan elemezték é bírá lták 
(2, 9, 11, 13-1 S). A tová bbiakban kieme lünk néhány szem pon
tot , amelyek zem előtt tartá a fontos , ugyanakkor felhívjuk a 
figyelmet a hibák e ökkentésére é a l egmegfele lőbb közlé i 
mód zer kiválas ztására. 

Alapvető a hi,lyes és pontos iroda lmi adatok mega dá a ame ly 

a tudomáuymetriai elemzés fon-ása. Felhívjuk a figye lmet: 1. 
az egy éges és következetes szerzői névhasználatra 2. a közle

mények (eredeti , ös zefog laló köz lemények) é a tudomá nyos 
rendezvényekkel kapcso latos anyagok (összefogla lók stb.) el
különítésére, valamin t 3. a kezdő és záró olda l pon tos feltünte

tésére. 

Az SCI-ben , a WoS-ban i lehetnek elírá ok (különö en a ma
gyar szerzői nevek vonatkozásábau , rövidíté ekbe n, irodalmi 
ada tokban, évszámoknál). A fe ltehetően elírt nevekre is ki kell 
terjeszteni a keresést pl. Kelemen -E ného l Keleman- ként 
kerül idézésre. Rendkívü l alaposan át kell tehát gondolni az el

írá i lehetőségeket s minden egyes változatot ki kell prób álni. 
Azonos nevekné l (Kovács A, Szabó 8) a pontos bib liográfiai 
adatok zerint lehet csak keresni, s a megfelelő hivatkozást 
megadni. 

Ha zno az iroda lmi jegyzék , az összesített impakt faktor érték 
é az idézett ég vizsgálat évenkén ti „karbantartása". Mivel az 

impakt faktor vis zatekiutő mutató , a folyó naptári évben meg
jelent köz lemények értéke léséné l c ak a legutolsó (a folyó év
nél legalább I évvel korábbi) impakt faktor értékeket lehet al
kalmazni. Ezen tételek impakt faktor értékét a tárgyévnek 
megfelelő JCR kiadás megjelenése után azonnal helye sbíteni 
kell, ez évenként megújuló feladat. 

A kutatási témának megfele lő köz lési források közül ki kell vá
lasztaoj a l egmegfe lelőbbet. Ennek a megtalálásához egít é
get nyújt a folyóiratok minő égi je llemzésére haszná latos , fen
tebb vázo lt irnpakt faktor é az immediacy index . Mint láttuk, 
az impakt faktor tulajdonképpen egy adott folyóira t visszanéző 
mutatója: a tárgyévet megelőző két lezárt évben a lapban meg

je lent cikkekre a tárgyévben bárho l kapott idézetek zámának 
és a lapban a tárgyévet megelőző két évben megje lent cikkek 
számának hányadosa. Lényegében idézettségi gyakoriságot 
mér, amely a folyóirat, illetve a benne közölt cikkek iránti ér
deklődést és az általuk az olvasóla-a és a tudományra gyakoro lt 
hatá t (impakt) méri . Az immmediacy index matematikai típu-
át tekintve ha onló hányados: ez is az idézetek zámát osztja 

a cikkek számával. Azonban ez a mutató nem visszatekintő. Az 
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adott lap tárgyévben megjelent cikkeire a tárgyévben bárhol 
kapott idézetek számát osztja a lap a tárgyévben megjelent 
összes cikkének számával. Így tulajdonképpen idézettségi 
gyorsaságot mér, vagyis azt, hogy egy új közlemény milyen 
gyorsan keriil idézésre. A gyors idézhetőség előfeltétel e az, 
hogy a lap a benyújtott cikkeket gyorsan közölje. 

A hivatkozásokról tudni kell, hogy az idézettség víz gálat 
elemzése során téte lesen kiderül a felha ználó számára, hogy a 
vizsgá lt szerző hányszor idézte önmagát (önidé zet), vagy egy 
társszerző i körből , illetve adott kutató csoportból hányszor 
idézték egymá t. Az idézettség minőségi elbírálá ánál ez zem
pont lehet. 

Használjuk ki az elektronikus úton történő közlés előnyeit 

(gyorsaság hozzáférhetőség), gondosan ügyeljünk a megbíz
ható (peer reviewed) elektronik us források és világháló helyek 
kivá lasztá ára. 

Tanulmányozzuk és kövessük a gyors közlés érdekében a fo
lyóiratok zerzői utasítása it, amelyek a Semmelweis Egyete m 
Központi Könyvt ára honlapján vagy a cikk elhelyezésére ki
szemelt lap honlapján elérhetők. 

Minden kutatónak érdeke, hogy eredménye it a legismertebbé 
legjobb lapokban. közölje . Egy adott eredm'ny elsőbbségének 

biztosítására, valamint a széleskörű táj ékoztatá sra a magas 
impakt faktor és immediacy index értékű lapok a legalka lma
sabbak. 
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Györgyi Albert Orvos- é Gyógyszerésztudomá.nyi Centrum 
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