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0 Általános összefoglaló művek (a tudomány általában) 

1 Filozófia (lélektan, etika, esztétika), pszichológia 

2 Vallás 

3 Társadalomtudományok 

4 (ilyen főosztály jelenleg nincs) 

5 Matematika és természettudományok 

6 Alkalmazott tudományok (orvostudomány,  
mezőgazdaság, ipar stb.) 

7 Művészetek, játék, sport 

8 Nyelv- és irodalomtudomány 

9 Földrajz, életrajz, történelem 

 Olvasd el a szöveget, nézd meg az osztályokat, majd írd a  

 könyvekhez, hogy témájuk szerint mely fő számhoz tartoznak a  

 könyvtári osztályozás szerint! 
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A könyvtárban 

 Nem találok semmit! – sóhajtott Gábor. 

A könyvtáros levett egy könyvet az egyik középső polcról, és Gábor felé 

nyújtotta. 

 Pedig egyszerű! Nézd csak! A könyv gerincén – ez az a rész, amely az első 

és hátsó borítót és egyben a könyvet fogja össze – egy könyvesboltban vagy 

otthon általában csak a könyv szerzőjének nevét és a mű címét találod. Itt a 

könyvtárban azonban a gerincre ragasztott címke jelzi azt, hogy pontosan hol 

találod meg a könyvet. Ezt hívjuk könyvtári jelzetnek. 

 Még mindig nem értem! Ha szeretném megtalálni a Harry Potter könyveket, 

akkor mit kell néznem a gerincen? 

 Ezek ifjúsági regények. A szépirodalmi műveknél betűrendi jelzetet 

használunk. 

 Vagyis ábécé szerint vannak a könyvek. Akkor az ifjúsági regények között a 

h betűnél kell keresnem. 

 A magyar ábécé nem minden betűje jelenik meg a jelzetekben, mivel a 

nemzetközi ábécét vesszük alapul: kimaradnak a hosszú magánhangzók, 

valamint a két- és többjegyű mássalhangzók. De az ö, az ü és az sz betűt 

kivétel, ezeket megtalálod a jelzetekben. 

 Akkor a h betűnél kereshetek? 

 Keress a szerző vezetékneve alapján. 

 Nem tudom, ki írta a könyveket. 

 A könyvtáros vagy a számítógép segít. Megsúgom: Joanne Kathleen Rowling. 

 Akkor az r betűnél nézem meg. Itt is van. De mi az r után ez a két szám? 

 Az a betűrendi jel, ami az ábécében elfoglalt viszonylagos sorrendet jelzi. 
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― Á, értem már. Ugyanez a helyzet a tudományos könyveknél is? 

― Nem! A besorolás alapja csak a szépirodalmi művek esetében történik 

betűrend alapján a könyvtárban. Az ismeretközlő irodalomnál az osztályozás 

alapja a téma. Az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) a tudományokat 10 

főosztályba sorolja, amelyek még további alosztályokra vannak bontva. Ott a 

táblázat a falon, tanulmányozd nyugodtan. 

― Köszönöm a segítséget! 

― Jó keresgélést! 
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 Kitöltő feladat 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

   

  Töltsd ki a táblázatot!  

   

Könyv címe Főszám 

Ernst H. Gombrich: A művészet története, Glória Kiadó, 

2002. 

Stephen Law: Filozófia, Történet - Gondolatok - 
Elméletek - Ki kicsoda - Hogyan gondolkodjunk, M-érték 

Kiadó, 2008. 

Mártonfi Attila; Laczkó Krisztina: Helyesírás, Osiris 
Kiadó, 2004 

Biblia, Ótestamentum, Európa Könyvkiadó, Európa 

Diákkönyvtár, 2011 

Kádár Annamária: Mesepszichológia, Kulcslyuk Kiadó, 

2012 

Rosta Gábor: Közösségi kertek, Városi Kertek Egyesület, 

2013 
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 Feleletválasztó feladat 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

   

  Jelöld a helyes választ! Mi alapján jelölik a könyvtárban az  

  ismeretközlő irodalomhoz tartozó könyveket? 

Sabrina Rachlé: Az ókori Egyiptom, Tündöklő birodalom 

a Nílus partján, Tessloff - Babilon Kiadó, 2015 

Arthur Benjamin, Michael Shermer: Fejszámolás, 

Boszorkányos matematikai trükkök, Partvonal Kiadó, 

2009 

Mártonfi Attila; Laczkó Krisztina: Helyesírás, Osiris 

Kiadó, 2004 

A jelölés alapja 

betűrend alapján 

ár alapján 

a használat gyakorisága alapján 

Helyes 

téma alapján 
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7 Művészetek, játék, sport 

701 Művészettörténet általában 

720 Építőművészet, építészet története 

730 Szobrászat 

738 Kerámia, porcelán 

739 Ötvösművészet, zománc 

745 Iparművészet 

750 Festészet 

760 Grafika, metszet 

770 Fényképészet 

780 Zene, zenetörténet 

790 Szórakozás 

791 Filmművészet (tv, rádió) 

792 Színházművészet, opera, balett, báb 

793 Tánc, bűvészkedés 

794 Társasjátékok, sakk, rejtvények 

796 Sport 

799 Horgászat, vadászat 

 

  

 Nézzünk meg részletesen egy ETO osztályt! A könyvek címe és a  

 táblázat alapján próbáld meg kitalálni, milyen számok vannak a  

 könyvek gerincén! 
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Cím: 

Thomas Canavan: Bámulatos bűvésztrükkök 

Ute Ludwigsen-Kaiser: Mindenki tud rajzolni 

Donatella Bergamino: Furfangos fejtörők 

Helyes 

Enczi Zoltán, Richard Keating: A digitális fotózás 

műhelytitkai kezdőknek - 2015 


