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tudománymetria − Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) 

 

Közismert, hogy a tudományos eredmények mérésének módszerei ellentmondásosak. Dani Erzsébet „A 

tudománymetria mítoszainak ellentmondásai” című tanulmányában a szerzőnek nem szándéka megkérdő-

jelezni a tudománymetriai mérések létjogosultságát és módszertanát vagy egyes mutatószámait. Azt sem 

tekinti feladatának, hogy szisztematikus megoldásrendszert javasoljon a nagy ellentmondás megszünteté-

sére (bár van erre vonatkozóan is néhány gondolata). Inkább, annak megfogalmazásán túl, amit sokan 

szóvá tettek már és szóvá tesznek nap mint nap, hogy ugyanis a számszerűsítő módszerek egységes és 

merev alkalmazása tudományterületek közötti igazságtalanságokhoz vezet, két célt tűzött maga elé. Egy-

részt, élesebb fogalmazással kívánja felhívni a figyelmet arra, hogy az ellentmondásosság milyen súlyos 

veszélyt hordoz magában. Majd ezt alátámasztandó, másrészt, azt kívánja megmutatni – mindössze a 

jelen munka terjedelmi határaitól megszabott mértékig és mélységig – : hogy hogyan következik az ellent-

mondás és annak kártékony hatása magukból a tudománymetria által gerjesztett mítoszokból?  

 

 

Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) 

 

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) az egyik legrégebbi (1895.) napjainkban is használt általános 

célú osztályozási rendszer Az elmúlt csaknem százhúsz év során a mesterséges nyelvű tartalmi feltáró, 

úgynevezett osztályozási rendszerek közül az ETO használata és oktatása terjedt el a legszélesebb körben 

a magyar könyvtári rendszer különböző szintjein. A „Hagyományok és kihívások" című konferenciasorozat 

VIII. rendezvényének a „Tartalmi feltárás a Google árnyékában” szekciójában két előadás is az ETO-val 

foglalkozott. Az egyik előadó Piros Attila − aki rendszeresen részt vesz a UDC konzorcium munkájában − 

az ETO fejlesztésének időszerű kérdéseiről beszélt. A fejlesztés célja egyrészt a lépéstartás a tudományos 

haladással, másrészt az ETO-jelzetek automatikus feldolgozhatóságának megteremtése. A rövid előadás 

alapján született Piros Attila cikke: Az Egyetemes Tizedes Osztályozás húsz éve, Az ETO változásai 2000 

után. E cikkében a szerző számba veszi az utóbbi 20 év munkájának fejleményeit. Mindez azért nagy jelen-

tőségű, mert az Országos Széchényi Könyvtár csatlakozott az ETO-t gondozó konzorciumhoz, illetve meg-

kezdődtek az ETO táblázatok új magyar fordításának előkészületei. 

 

 
 
 


