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Pasaulyje mokslo ir technologijų pažanga bei raidos tendencijos sėkmingai analizuojamos pasitelkiant mokslometrijos rodiklius, naudojami duomenų bazėse sukaupti bib
liometriniai duomenys: citavimo, bendraautorystės, institucinės priklausomybės informacija. Daugelyje šalių mokslometrijos tyrimus atlieka aukštosios mokyklos, mokslo
institutai, bibliotekos. Ilgą laiką bibliometrinių duomenų teikimo lyderė buvo JAV mokslininko dr. Judžino Garfildo sukurta mokslo citavimo duomenų rodyklė Science Citation
Index (SCI), kelis dešimtmečius gyvavusi popierinių ledinių pavidalu, vėliau perkelta į
virtualią erdvę, keitusi pavadinimus ir šiuo metu žinoma kaip Thomson Reuters Web of
Science.
Vis dažniau mokslometrinių vertinimų rezultatus taikant mokslo politikoje, tarptautiniuose vertinimuose ir palyginimuose, kilo klausimas – ar pakanka kompetentingų
specialistų, gebančių operatyviai ir objektyviai naudoti formaliuosius mokslinės produkcijos duomenis. Iniciatyva rengti vasaros mokyklą mokslometrijos specialistams ir
mėgėjams kilo Vienos universiteto, Leuveno katalikiškojo universiteto (The Katholieke
Universiteit Leuven), Berlyno Humboldtų universiteto (The Humboldt University of
Berlin) ir Mokslinės informacijos ir kokybės instituto (Institute for Research Information and Quality Assurance) mokslotyrininkams. Po sėkmingo renginio Berlyne 2010 m.
buvo nutarta vasaros mokyklą rengti ir kitais metais – Vienos universiteto bibliotekoje,
kurioje sėkmingai veikia Bibliometrijos darbo grupė.
2011 m. Vienoje Europos mokslometrijos vasaros mokykla (EMVM), palyginti su
pirmuoju renginiu 2010 m. Berlyne, sulaukė dvigubai daugiau dalyvių iš viso pasaulio
(į konferencijoją susirinko per 120, praktinius mokymus – per 50 dalyvių). Renginys
vyko keliais etapais: pirmąją dieną buvo suorganizuotos paskaitos „naujokams“ – dalis
buvo pavadinta „Bibliometrijos esmė“ („Bibliometrics in a Nutshell“). Dvi dienas vyko
konferencija, kurios metu patyrę mokslometrijos specialistai skaitė pranešimus: apie
pirmuosius bibliometrijos praktinio taikymo bandymus, ilgainiui virtusius mokslotyros veiklos institucionalizavimu, pasakojo Volfgangas Glancelis (Wolfgang Glänzel) ir
Stefanas Hornbostelis (Stefan Hornbostel); apie vis plačiau taikomą mokslo žemėlapių,
sudaromų remiantis bibliometrija, pasakojo keli pranešėjai: Tonas van Ranas (Ton van
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Raan), Bartas Tysas (Barth Thijs) ir Edgaras Šibelis (Edgar Schiebel); apie bibliometrijos taikymą mokslo istorijos bei filosofijos tyrimuose pasakojo Verneris Marksas
(Werner Marx); mokslometrijos praktikus ypač sudomino Kenrado Debakerio (Koenraad Debackere) pranešimas apie naujoves; mokslo politikos formuotojai ir jų veiklą
stebintieji turėjo nemažai klausimų Džonatanui Adamsui (Johnathan Adams), kurio
duomenys apie santykį tarp mokslo finansavimo ir produkcijos Rytų Europoje sukėlė
audringas diskusijas; apie naujausias „metrijos“ tendencijas tvarkant intelektinės produkcijos apskaitą pasakojo V. Glancelis ir Sibilė Hinc (Sybille Hinze); apie pavojus ir
dažniausiai daromas klaidas, diskredituojančias moklsometriją, pasakojo Matijas Vinterhageris (Matthias Winterhager). Teorinę konferencijos dalį išsamiu pranešimu apie
svarbiausius bibliometrinių duomenų šaltinius užbaigė V. Glancelis ir Chuanas Goricas
(Juan Gorraiz).
EMVM dalyviai turėjo galimybę dalyvauti duomenų bazių Scopus, Web of Knowledge,
SciWal Suite pristatymuose, sužinoti apie naujausias paieškos galimybes.
Antrojoje dalyje vyko praktiniai bibliometrijos duomenų rinkimo ir naudojimo užsiėmimai: kaip apskaičiuoti žurnalų vertinimo rodiklius, kaip filtruoti citavimo, bendraautorystės, institucijų duomenis (vadinamąją „žaliavą“, angl. raw material) siekiant
gauti objektyvius rezultatus ir išvengti paklaidų, kaip identifikuoti mokslinius tinklus,
žemėlapius ir pan.
Ateityje EMVM bus organizuojama tarptautiniu mastu, tik anglų kalba ir rotacijos
principu vyks kiekvienoje šalyje steigėjoje, tačiau sulaukus siūlymų galės vykti ir kitose
šalyse. Visą EMVM pranešimų santraukų ir skaidrių medžiagą galima rasti internetinėje
svetainėje http://www.scientometrics-school.eu.

