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EKSZ HÍRLEVÉL – 2013/1 
(2013. április 24.) 

E-VILÁG 
AtoZ bemutató az Egyetemi Könyvtárban 

2013. április 25-én 10 órától az Egyetemi Könyvtár Tanácstermében Lukács Eszter, az EBSCO 
Minerva munkatársa AtoZ bemutatót tart. A bemutató tervezett időtartama 1 óra. 
Minden érdeklődő kollégát szeretettel várunk! 

    

Angol nyelvű Web of Science, EndNote Web és JCR online tréningek áprilisban 
A Thomson Reuters újabb angol nyelvű élő online tréningeket ajánl 
az alábbi áprilisi időpontokban: 
Bevezetés az idézettségi mutató (Data Citation Index) 
alkalmazásába – 2013. április 30., 16.00. 
Bevezetés az EndNote Web használatába – 2013. április 29., 20.00. 
A tréningek időtartama 30 perctől 1 óráig terjed, a felmerülő kérdésekkel és válaszokkal együtt. 
Részletek és regisztráció: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2693. 

    

ACM angol nyelvű Webinár 
Az ACM adatbázis szolgáltató Engineering Software as a Service 
címmel angol nyelvű előadásra hívja felhasználóit. 
Időpont: 2013. május 8., magyar idő szerint 18 óra. 
Előadók: David Patterson és Armando Fox. 
Részletek és regisztráció: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2706. 

    

Cambridge University Press folyóiratai 
A CUP kiadó két folyóiratcsomagja érhető el ingyenesen a 2013. május 31-ig tartó tesztidőszak 
keretében. Az STM (Science, Technology and Medicine) csomag természettudományi, műszaki és 
orvostudományi folyóiratokat tartalmaz. A HSS (Humanities and Social 
Sciences) csomagban 321 cím érhető el a humán- és társadalomtudományok 
területéről. 
Tartalmak: 
http://journals.cambridge.org/action/browseJournalsAlphabetically. 
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EKSZ HÍREK 
Szakmai Nap az Egyetemi Könyvtárban 

2013. május 8-án 9 órától kerül megrendezésre az EK Szakmai Napja a Gyűjteménykezelői Osztály 
szervezésében, melyre minden érdeklődő kollégát szeretettel várunk. 
Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár, Nagyolvasó (1053 Budapest, Ferenciek tere 6.) 
Program: 

 9.00-9.15 Bevezető : átszervezés és a feladatok új elosztása az Egyetemi Könyvtárban (Dr. Szögi 
László, ELTE EK főigazgató) 

 9.15-9.45 Új közbeszerzési pályázat külföldi és belföldi folyóiratokra : tudnivalók és menetrend 
(Pálfi Éva, ELTE EK GYKO) 

 9.45-10.00 EKSZ-statisztika 2012 (Zsámboki Mónika, ELTE EK GYKO) 
 10.00-10.10 Szünet 
 10.10-10.30 Tartalmi feltárás : szabályzatok és javítások (Aszalós Károly, ELTE EK GYKO, 

IKR Tartalmi Almunkabizottság vezető) 
 10.30-10.50 Formai feltárás : MOKKA feltöltések, gépi javítások, kolligátumok leírási módja 

(Székelyné Török Tünde, ELTE EK GYKO, IKR Formai Almunkabizottság vezető) 
 10.50-11.00 Önértékelés lebonyolítása az EKSZ könyvtáraiban 2013-ban (Kálóczi Katalin, 

ELTE EK főigazgató-helyettes) 
A rendezvényen lehetőség nyílik az átalakult Közönségszolgálati Osztály és az újonnan létrejött 
Informatikai és Fejlesztési Osztály munkatársaival való egyeztetésre, és a hozzájuk tartozó területekkel 
kapcsolatos kérdések megbeszélésére is. (Pl.: kölcsönzés és olvasószolgálat átalakulása, TÁMOP 
tanfolyamos pályázat, MTMT, EDIT stb.) 
A részvételi szándékot az ikr@lib.elte.hu e-mail címre kérjük jelezni 2013. május 6-ig! 

    

Változások az Egyetemi Könyvtárban 
Az ELTE-t és így az Egyetemi Könyvtárt is sújtó költségvetési megszorítások miatt jelentős 
létszámleépítés történt, és szükségessé vált a Könyvtár szervezetének átalakítása. A távozó kollégák 
munkáját ezúton is köszönjük! 
A szervezeti struktúra átalakítása következtében megszűnt a Hálózati és Módszertani Osztály, 
amelynek feladatai szétosztásra kerültek, tehát a központi szolgáltatásokat és koordinációs 
feladatokat ezentúl az EK osztályai együttesen látják el.  Megváltozik a Kölcsönző működése, 
illetve a könyvtár szolgáltatásai, amelyekről bővebben az EK portálján lehet tájékozódni: 
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2723. 
Jelenleg folyamatban van több mint negyven munkatárs új munkaköri leírásának elkészítése. A 
változások belső költözéssel is járnak, melyre május első hetében kerül sor. Az osztályok és 
munkatársak új telefonos elérhetőségéről az EKSZ portál Egyetemi Könyvtár oldalának 
„Munkatársaink” füléről informálódhatnak: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/32. 
A szervezeti változásokról és azok következményeiről a Könyvtári Tanács április 26-i ülésén, valamint 
május 8-án, a Gyűjteménykezelői Osztály szakmai napján az Egyetemi Könyvtárban Szögi László 
főigazgató ad tájékoztatást. 

    

Külföldi és belföldi folyóiratok közbeszerzési pályázatának előkészítése 
Az idei év folyamán az ELTE kiírja az új közbeszerzési pályázatot a külföldi és a belföldi 
folyóiratok szállítására. A pályázati kiíráshoz mellékelni kell a külföldi és a belföldi időszaki 
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kiadványokra vonatkozó rendeléseket is. A listákat, melyek az EKSZ jelenlegi rendeléseit 
tartalmazzák, minden érintett könyvtárvezető megkapta a címek módosítására és a jegyzék 
visszaküldésre vonatkozó információval. A szakmai anyagot az Egyetemi Könyvtár kollégái állítják 
össze, melyet folyamatosan egyeztetnek az ELTE közbeszerzéssel foglalkozó jogászaival. Terveink 
szerint a pályázati felhívás május folyamán fog megjelenni, és érvényes pályázatok esetén az 
ELTE a nyár végén szerződést köthet a partnerekkel a 2014-től 2017 végéig tartó időszakra. 

    

Az ELTE ÁJK tudományos folyóiratának elektronikus megjelenése 
Az EBSCO Publishing Ltd. az ÁJK Kari Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár közreműködésével 2012-
ben szerződést kötött az ELTE Állam- és Jogtudományi Karával a kar tudományos kiadványának, az 
ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS 
NOMINATAE SECTIO IURIDICA elektronikus példányainak megjelentetésére. Ennek 
köszönhetően a kiadvány nemzetközi viszonylatban is nagyobb érdeklődést kaphat, s bekerülhet az 
impaktfaktorral rendelkező szakfolyóiratok közé. 
További információk: http://www.ajk.elte.hu/annales.  

    

Új szolgáltatások az Egyetemi Könyvtárban 
Könyvóra 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár Magyarországon egyedülálló 
ingyenes könyvtári szolgáltatásként ez év elejétől a 
könyvbarátoknak, könyvgyűjtőknek bibliofil szaktanácsadást nyújt saját 
könyveikről. A Könyvóra keretében a tudományterület nemzetközileg 
elismert szaktekintélye segít a könyvek szerelmeseinek mélyebben 
megismerni az otthoni könyvgyűjtemények kincseit, a könyvekben 
rejtőző értékeket. 
További Információk a szolgáltatásról: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2512. 

Könyvtárhasználat hallássérülteknek 
2013 áprilisától új szolgáltatások könnyítik meg a hallássérült olvasók 
könyvtárhasználatát az ELTE Egyetemi Könyvtárban. A szolgáltatásokról az Egyetemi 
Könyvtár YouTube csatornáján is tájékozódhat: 
http://www.youtube.com/watch?v=oTGp88ifFF4. 
A látogatók előre egyeztetett időpontban térítésmentesen vehetik igénybe jelnyelvi 
tolmács segítségét. 
A regisztráció során megadott e-mail címen a könyvtáros egyezteti az igénybe vétel időpontját és rögzíti 
a tolmács foglaltságát. Regisztrálni az alábbi oldalon lehet: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2610. 

    

Hangolódj ránk! ELTE Egyetemi Könyvtár 
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány a NEA-KK-12-SZ-1076 számú 
pályázat elnyerésével vállalta a Ráhangolás Program bevezetését az 
Egyetemi Könyvtárban. 
A pályázat keretében bemutatott öt, hallássérült fiatalok által is betölthető 
szakmáról készült egy 8 perces rövidfilm „Hangolódj ránk! ELTE 
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Egyetemi Könyvtár” címmel, ami a Nonprofit Médiaközpont Alapítvánnyal való együttműködés 
eredményeként valósult meg. 
További információk és linkek a filmhez: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2687. 

    

Májusi rendezvények a TÓK Könyvtárában 
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Könyvtárában májusban a következő programokon vehetnek 
részt az érdeklődők: 

 Május 8. 14:45 – Koreai könyvtári programok az olvasóvá nevelésért (előadó: Zsámboki 
Mónika, Egyetemi Könyvtár) 

 Május 15. 14:45 – Író-olvasó találkozó, vendég: Kányádi Sándor 
 Május 30. – A Nagy Versmondás Jordán Tamással 

    

K21 HÍREK 
A K21 döntött: 2013-ban önértékelünk! 

A K21 minőségbiztosítási projekt rendkívüli ülésen döntött az idei önértékelés elvégzéséről. 
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar könyvtárának szervezésében 2013. március 20-án, valamint az 
Egyetemi Könyvtárban április 3-án tartott megbeszélések kiemelt témája volt az intézményeket sújtó 
költségvetési megszorítás hatása, az elvégzendő és vállalható feladatok újragondolása. 
Az ülésen a karok képviselői egyetértettek abban, hogy a jelenlegi helyzet nem kedvez a többletmunkával 
járó, átfogó és mindenre kiterjedő önértékelés elvégzéséhez, hiszen a könyvtárakat komoly anyagi-, 
emberi- és egyéb erőforrás-elvonások érintették. Ebben a helyzetben – vezetői elkötelezettségüket 
igazolva – mégis különösen fontosnak tartják, hogy bizonyíthatók és prezentálhatók legyenek az elmúlt 
évek munkájának, befektetéseinek, törekvéseinek eredményei. 
A projekt tagjainak meggyőződése, hogy az önértékelés kiinduló pontjává válhat a könyvtári 
szakmaiság érvényesülésének, a könyvtári szolgáltatások érdemi fejlesztéseinek, és alappillére az 
ELTE új könyvtári stratégiájának. 
Az EKSZ által elnyert TÁMOP 3.2.12-12/1 KMR lehetőséget ad arra, hogy szervezett tanfolyam 
keretében készülhessenek fel a kollégák, az akkreditált képzések jelentős támogatást nyújtanak az 
önértékelés hatékony elvégzéséhez.   
Az önértékelést kilenc könyvtár: az ELTE nyolc karának könyvtárai és az Egyetemi Könyvtár végzi el. 
Az önértékelésben részt vevő könyvtáros kollégák három oktatási csoportban készülnek fel a feladatra, így 
még a legkisebb létszámmal működő könyvtárak is biztosítani tudják az érintettek megjelenését a 
képzéseken a szolgáltatás minőségromlásának kockázata nélkül. Az egyéni értékelő lapokat június 
végére töltik ki a kijelölt könyvtárosok, a könyvtárankénti összeolvasásra pedig július első felében 
kerül sor. Figyelembe véve a nyári szünetet, a működés és a szolgáltatások javítását célzó intézkedési 
tervek szeptemberben készülhetnek majd el. 

     

SZEMÉLYI HÍREK 
Pályázat könyvtárvezetői munkakör betöltésére a TÁTK-on 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az ELTE Társadalomtudományi Kar Könyvtár 
könyvtárvezető beosztás ellátására. 
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További információk: http://tatk.elte.hu/palyazatok-gyakorlatok/2530-koenyvtarvezet-beosztasra-
hirdet-palyazatot-a-tatk. 

    

Új könyvtárvezető a PPK-n 
Jávor Zoltánné (Ilcsi) április végi nyugdíjba vonulása után a PPK Könyvtárának vezetői posztját 
Varga Andrea veszi át. Ilcsinek az EKSZ könyvtárosai nevében köszönjük a sok munkát, melyet az 
ELTE könyvtárainak érdekében végzett, és ezúton is kívánunk tartalmas és szép nyugdíjas éveket; 
Andreának pedig sok sikert és kitartást a könyvtárvezetői munkához! 

    

Díj az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola könyvtárostanárának 
Győri Gáspár-emlékdíjat kapott Lázárné Szanádi Csilla, az ELTE Gyakorló Általános Iskola és 
Középiskola könyvtárostanára. A kitüntetett, akárcsak a díj névadója, „könyvtárakat épít”: most éppen a 
gyakorlóiskola általános és középiskolai gyűjteményeinek egyesítése miatt kell egy új, jól használható 
bibliotékát létrehoznia. 
Lázárné Szanádi Csillának ezúton is gratulálunk! 
Kollégánk munkájáról és a díjról az alábbi linken lehet bővebben olvasni: 
http://www.hegyvidekujsag.eu/hegyvidekujsag/kultura/konyvtarakat-egyesit. 

    

Újjáalakult az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány kuratóriuma 
2012 decemberében dr. Szögi László lemondott kuratóriumi elnöki posztjáról. Petrovics Mária, 
az Alapítvány alapítója visszahívta a kuratóriumot, majd új elnököt és tagokat kért fel. Az alapító 
okirat módosítását a Fővárosi Törvényszék 2013. április 5-én hagyta jóvá. 
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány új kuratóriuma: 
A kuratórium elnöke: 

 Dr. Kiszl Péter intézetigazgató, ELTE BTK KITI 
A kuratórium tagjai: 

 Ráday Mihály városvédő, operatőr, rendező 
 Dr. Szögi László főigazgató, ELTE Egyetemi Könyvtár 
 Szalay Krisztián osztályvezető, ELTE GMF, Kontrolling Önálló Osztály 
 Wohlmuth István elnök, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat, Kulturális, Emberi jog- 

és Nemzetiségi Bizottság 

    

Támogassa az Egyetemi Könyvtárért Alapítványt személyi jövedelemadója 1%-ának 
felajánlásával! 

Az Egyetemi Könyvtár közkincs. Legyen társunk 
megóvásában és fejlesztésében! 

Ebben az évben ismét lehetőség van arra, hogy a befizetett 
személyi jövedelemadó 1%-áról Alapítványunk javára 
rendelkezzenek. Támogatásuk sokat jelent a több mint 450 éves 
intézmény működésének fenntartásában! 
Azon magánszemélyek, akik bevallási kötelezettségüknek 
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munkáltatói adómegállapítás útján tesznek eleget, legkésőbb május 10-én adhatják le a rendelkező 
nyilatkozatot tartalmazó borítékot munkahelyükön. 
Kitöltött nyomtatvány, kitöltési útmutató és részletes tájékoztató. 

Az Alapítvány tevékenységével a http://konyvtar.elte.hu/hu/alapitvany oldalon ismerkedhetnek meg. 
Az Alapítvány számlájára a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából az elmúlt időszakban jóváírt 
összegek: 

 2011-ben 62.000 Ft, 
 2012-ben 102.000 Ft. 

Az Egyetemi Könyvtárét Alapítvány Kuratóriuma ezúton is köszönetet mond mindenkinek, aki 
személyi jövedelemadója 1 %-át az Alapítvány javára ajánlotta fel! 

    

PROGRAMOK – ESEMÉNYEK 
Vincze Erika tipográfus Fecit című kalligráfia kiállítása az Egyetemi Könyvtárban 

A kiállítás kurátora: Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet igazgatója. 
A kiállítás 2013. április 12-től június 22-ig látogatható, hétköznapokon 10–20 óra között az Egyetemi 
Könyvtár Nagyolvasójában (Budapest V., Ferenciek tere 6., I. em. 9.) 
További információk: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2718. 
Vincze Erika honlapja: http://www.fecit.hu. 

    

IKR HÍREK 
Ebben a rovatban rövid tájékoztatást adunk az Aleph integrált könyvtári rendszer működéséről, az 
IKR-rel kapcsolatos aktuális munkákról, változásokról, fontos kérdésekről. 
Észrevételeiket elküldhetik az ikr@lib.elte.hu címre. 

    

HORIZON integrált könyvtári rendszer végleges leállása 
Tájékoztatjuk a kollégákat, hogy az ELTE-n korábban használt HORIZON integrált könyvtári 
rendszer 2013. május 31-én véglegesen leáll. 
Ha bármilyen korábbi adatra szükségük van a HORIZON-ból, azt kérjük, jelezzék az ikr@lib.elte.hu e-
mail címre legkésőbb 2013. május 10-ig. Hó végével törlésre kerül a szerverről a teljes rendszer az 
összes benne lévő adattal, tehát a továbbiakban nem lehet hozzáférni semmilyen módon a HORIZON 
rendszerhez. 

     

Katalogizálás – Formai feldolgozás 
Megjelenési év megadása kötelező: A 260 $c almező kitöltése kötelező minden bibliográfiai 
rekordban! Hiánya esetén a rekordot nem lehet menteni az ALEPH-ben, „piros” hibaüzenet jelenik 
meg, amely figyelmeztet az almező pótlására. (Többkötetes dokumentumok kötetrekordjában is meg 
kell adni a kiadás évét! Ez a gyakorlatban sok esetben hiányzott, ezért döntöttünk a mező kötelezővé 
tétele mellett.) 
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Indexelés eredményei: A 2013. március 15-ei hosszú hétvégén lezajlott indexelés során az alábbi 
javítások, módosítások történtek, ehhez kapcsolódóan egyes manuálisan elvégezhető javítások is 
elvégzésre kerültek: 
 Több mint 12 ezer rekordban pótlásra került gépileg a hiányzó 008-as mező az alábbiak szerint: 

- 07-10. poz.: 260 $c almező tartalma (a hiányzó évszámrészek pótlása u karakterrel történt), 
- 15-17. poz.: xx# (az országkód utólagos pontosítására bárkinek lehetősége van manuálisan), 
- 29-30-31. poz.: a beállított érték 0 (igény esetén az értékek manuálisan javíthatók), 
- 35-37. poz.: 041 $a almező tartalma, ha az $a almező egynél több volt, akkor mul érték lett 

betéve, ha hiányzik az $a almező, akkor ###. (A nyelvi kód utólagos pontosítására bárkinek 
lehetősége van manuálisan.) 

 A főcím (245 $a almező) 3470 rekordban nem szerepelt. Ezek egy része korábbi HORIZON-os 
gyorsbevitel, itt a rekordokba bekerült a BAS=98 kód. (Ez alapján lekereshetők, javíthatók. Az 
érintett rekordok a MOKKA feltöltésből kizárásra kerülnek.) Sok metszetleírás szerepel az 
adatbázisban, melyekből szintén hiányzik a 245 $a almező, az ilyen rekordokba a BAS=METSZET 
kód került. (Ezek a rekordok is kimaradnak a MOKKA feltöltésből.) A többi, 245 $a mező nélküli 
rekordban a manuális javítás befejeződött. 

 A megjelenési év (260 $c almező) több mint 1000 rekordból hiányzott, ezek gépi pótlása 
befejeződött: a pótlás a 008-as mező 07-10. pozíció értéke alapján történt. Ha ez hiányzott, akkor 
[é.n.] érték került 260 $c almezőbe, illetve uuuu esetén szintén [é.n.]. Ha négynél kevesebb u karakter 
szerepelt 008-as mező 07-10. pozíciójában, akkor a megadott évszámtöredék átkerült a 260 $c 
mezőbe és az u érték helyett ? lett megadva. (Pl.: Ha a 008-as mező 07-10. pozíciójában 198u 
szerepelt, akkor 260 $c értéke 198? lett.) 

 A hiányzó megjelenési hely (260 $a almező) pótlására a [S.l.] rövidítést alkalmaztuk. 
A hiányzó kiadó név (260 $b almező) pótlására a [s.n.] rövidítést használtuk. 
(A megjelenési hely és a kiadó igény esetén utólag javítható az érintett rekordokban manuálisan.) 

A fenti javítások mindenképp szükségesek voltak a MOKKA feltöltés miatt, illetve annak érdekében 
történtek, hogy a rekordjaink teljesebbek, szabályosabbak legyenek. Viszont, felhívjuk rá a figyelmet, 
hogy a gépi javítás nem hoz tökéletes, teljesen pontos eredményt, így a manuális utójavítás van, 
ahol szükséges lehet! 

Kolligátumok: A hiányzó 245 $n almező pótlása több mint 500 rekord esetében megtörtént 
manuálisan. Továbbá, több mint 3000, HORIZON-ból áttöltött kolligátum esetében nem működött a 
rekordkapcsolat, ezek ALEPH-ben való javítása elkészült. 

MOKKA feltöltés: Április elején elküldtünk a MOKKA adatbázisba 237.227 bibliográfiai rekordot 
(valamennyi olyan rekordot, amelyhez legalább egy Egyetemi Könyvtári példány kapcsolódott). Ezekbe 
a rekordokba bekerült egy 925-ös mező a Feltöltve kifejezéssel. (Készült egy keresőindex is, ahol a 
rekordok visszakereshetők, Közös katalógus néven.) A következő hetekben elkezdjük a további EKSZ 
rekordok előkészítését, mely során a kari könyvtárakban dolgozó kollégák gyors, szakszerű 
közreműködésére számítunk. (Az adatbázisban lévő, de MOKKA-ba eddig még fel nem töltött 
rekordokba csak az elküldés után fog bekerülni a 925-ös mező a Feltöltve tartalommal.) 

A MOKKA-ba való feltöltések miatt bekövetkező változások: 
 Az ALEPH-ben már meglévő, egyes beviteli űrlapok bővültek egy 925-ös mezővel, melyben 

alapértelmezésben a MOKKA kifejezés szerepel. Ez jelzi a rendszernek, hogy az adott rekord még 
nincs feltöltve a MOKKA-ba. A bibliográfiai rekord feltöltése után a 925-ös mező értéke 
automatikusan Feltöltve tartalomra változik. Bibliográfiai rekord módosításakor a mentés csak a 925-
ös mező kitöltése (értéke MOKKA) után lehetséges. 

 Örömmel adunk tájékoztatást róla, hogy kérésünkre az ALEPH szakemberei megoldották, hogy a 
925-ös mező kitöltése csak az általunk kért formátumokban legyen kötelező. Az alábbi 
formátumok esetén nem kell a 925-ös mezőt alkalmazni és a rekordok elmenthetők e mező nélkül: 
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SE - Folyóirat SD - Folyóirat CD SO - Folyóirat online 
AB - Folyóirat analitika AN - Könyv analitika 
Ezzel a módszerrel meg tudjuk oldani, hogy csak azokat a rekordokat válogassuk le az ELTE 
adatbázisából, melyeket el is küldünk a MOKKA számára. 

 A 925-ös mező kitöltése a feltöltésre szánt rekordokban kötelező, ennek hiányakor a rendszer 
az előző pontban felsorolt rekordformátumú rekordok kivételével jelzi, hogy a rekord nem 
menthető el. 

 Ha olyan rekordot módosítunk (akár úgy, hogy új példányadatot kapcsolunk a bibliográfiai 
rekordhoz, akár úgy, hogy bármilyen elemét javítjuk/módosítjuk a bibliográfiai rekordnak), 
amelynek a 925-ös mezőjében a Feltöltve kifejezés olvasható, azt le kell cserélnie a könyvtárosnak 
a MOKKA szóra! (Többkötetes leírás módosítása esetén csak abban a rekordban szükséges a két 
kifejezés cseréje, amelyikben a változtatás történt. Új leírás esetén mind a fejrekordban, mind pedig 
a kötet(ek) rekordjaiban szerepelnie kell a 925-ös mezőnek!) A MOKKA kifejezés alapján a 
rekordok lekereshetők, ezzel jelöljük, hogy még nem ment el a rekord a MOKKA-nak, illetve 
módosítás esetén újból el kell küldenünk (a régit le kell cserélnünk), hogy a változtatások a 
MOKKA-ban is tükröződjenek. 

 A korrekt funkcióval javított rekordok 925-ös mezőjének tartalmát nem tudjuk automatikusan 
aktualizálni, tehát ezek újraküldése sem történik meg a MOKKA-ba – a rekordban történt 
módosítás ellenére. 

Gyorsbevitel új módszere: Az ALPEH-ben alkalmazott korábbi gyorsbeviteli módot a továbbiakban 
NE alkalmazza senki! Ez a funkció letiltásra fog kerülni 2013 májusától, mert az így készült rekordok 
sok utólagos javítást generálnak és a MOKKA feltöltést is nehezítik. Helyette új űrlapot állítottunk be 
az ALEPH-ben rovid.mrc néven: az űrlap arra szolgál, hogy az adatbázisban még nem szereplő bibliográfiai 
leírásokat minimális idő alatt, csak a legszükségesebb adatok felvételével rögzíthessük. A rekordfej 
(LDR) és a 008-as mező adatain nem kell módosítani, a beállított adatok a rövidített leírásnak 
megfelelnek. Kizárólag a 100 $a almező (szerzői főtétel esetén), a 245 $a almező és a 260 $c almező 
kitöltése kötelező. A 100-as és a 245-ös mezők indikátorainak az űrlapon látható beállítása az esetek 
többségében helyes, más esetekben azonban a szabályoknak megfelelően módosítani kell a beállított 
értékeket! A rövidített bibliográfiai rekordhoz kell hozzákapcsolni a példányrekordot, majd ezt 
követően máris kölcsönözhető a dokumentum. A bibliográfiai rekordban lévő Rövid rekord BAS-kód 
alapján az ilyen rövid felvételek könnyen lekereshetők az Adatbázis (BAS) keresőszempontnál Rövid 
rekord keresőkifejezéssel. A találati lista alapján - az érintet könyvtár erőforrásainak megfelelően - a 
későbbiek során kiegészíthetők a rekordok, ha igény van rá. Ezzel a megoldással könnyedén 
kiküszöbölhető a korábban alkalmazott gyorsbevitel: amikor is a WebOPAC-on csak egy példányadat 
jelent meg, így a MOKKA adatbázisába nem kerülhettek be a minimális bibliográfiai adattal sem 
rendelkező leírások. A kiegészítésük elkerülhetetlen volt, ami rengeteg utólagos munkát idézett elő. [A 
rövid felvételt csak abban az esetben alkalmazzuk, ha a dokumentum leírása még nem szerepel a 
rendszerben! Azaz, az előzetes beazonosítás ekkor is szükséges. Ha a dokumentumról már van az 
adatbázisban bibliográfiai rekord, akkor csak a példányrekordot kell ehhez hozzáfűznünk és nincs 
szükség a rövid leírás elkészítésére!] 

    

Katalogizálás – Tartalmi feldolgozás 
Vallás témakör szabályzata: A Tartalmi Almunkabizottság egyeztetések után elfogadta a vallás 
témakör szabályzatát, mely megtalálható a hírlevélhez mellékelve. Kérünk minden kollegát, hogy a 
továbbiakban eszerint végezze az érintett dokumentumok tárgyszavazását! A Könyvtári Tanács döntése 
értelmében az IKR Tartalmi Almunkabizottság által összeállított szabályzat az EKSZ összes 
könyvtárosa számára kötelező jelleggel alkalmazandó! 
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Adatbázis tárgyszavainak javítása: A Tartalmi Almunkabizottság munkatársai folytatják a már 
elfogadott szabályzatok alapján az adatbázis tárgyszavainak szisztematikus javítását a tárgyszórendszer 
egységesítése érdekében. A javítások - függetlenül a létrehozó könyvtártól - bármely 650-es mezőt 
érinthetik, amely nem felel meg a szabályzatnak. A javítások a hatékonyság érdekében alapvetően csak 
az adott tárgyszóláncra korlátozódnak, nem terjednek ki a tárgyszólánchoz kapcsolódó bibliográfiai 
rekordra, és nem vállalhatják fel a tárgyszóláncok tartalmi megfelelésének ellenőrzését sem. Vagyis, a 
javítások annak a feltételezésével történnek, hogy a javítandó tárgyszóláncok megfelelnek a kapcsolódó 
dokumentum tartalmának. 
Jelenleg a következő javítások kezdődtek el és vannak folyamatban: 

1. fordító szótár helyett: nyelv-nyelv szótár 
Pl.: 650 04 $a fordító szótár $z angol-magyar  helyett: 
 650 04 $a angol-magyar szótár 

2. valamilyen irodalomtörténet kezdetű tárgyszavak átalakítása valamilyen irodalom ... 
irodalomtörténet / műelemzés stb. séma szerint. 
Pl. 650 04 $a angol irodalomtörténet $x regény $y 19. sz. $x műelemzés helyett: 
 650 04 $a angol irodalom $x regény $y 19. sz. $x műelemzés 

3. egyháztörténet, felekezet helyett: felekezet egyház ... történet 
Pl. 650 04 $a katolikus egyháztörténet $y 17. sz. helyett: 
 650 04 $a katolikus egyház $y 17. sz. $x történet 

A javítások után az EUL01-ben átmenetileg látszanak a tárgyszóláncok EUL10 kapcsolat nélkül, majd 
csak a következő újraindexelés után tűnnek el. A WebOpac-ban viszont már nem fognak látszani a 
javított tárgyszóláncok, legfeljebb, ha utaló készül az adott tárgyszólánchoz. 

    

Katalogizálás – Folyóirat feldolgozás 
Megújult a részcímes kötetek feldolgozásának szabályzata: Az IKR Folyóirat-kezelő 
Almunkabizottság év elején közreadta az időszaki kiadványok részcímes számainak formai leírására 
vonatkozó szabályzatot. A gyakorlati alkalmazás rávilágított néhány szükséges változtatásra, így a 
hírlevél mellékleteként elérhető az aktualizált változat. Kérjük az ebben leírtak pontos követését! 
Felhívjuk a könyvtáros kollégák figyelmét, hogy a Könyvtári Tanács döntése értelmében az IKR 
Folyóirat-kezelő Almunkabizottság által összeállított szabályzat az EKSZ összes könyvtárosa számára 
kötelező jelleggel alkalmazandó! (A többkötetes részcímes periodika feldolgozásának módszere 
jelenleg elfogadás alatt van, ezt a kiegészítést hamarosan megküldjük a könyvtárakba, addig a kollégák 
szíves türelmét kérjük.) 

Időszaki kiadványok analitikus feltárása: A felmerülő igényeknek eleget téve az IKR Folyóirat-
kezelő Almunkabizottság tagjai dolgoznak az időszaki kiadványok analitikus feltárásának lehetőségén és 
az erre vonatkozó szabályzat elkészítésén. Várhatóan májusban elkészül a szabályozás. 

    

Kölcsönzés 
Beiratkozó lapok. Az IKR Kölcsönzés Almunkabizottság a beérkezett javaslatok alapján változtatott a 
használatban lévő magyar és angol nyelvű beiratkozó lapokon. A változtatások nagyrészt formaiak – pl. 
sor összevonások és sorrendváltoztatások –, valamint kis mértékben tartalmiak. A változtatás a 
beiratkozó lap hátoldalán lévő szöveget nem érinti. (A hírlevélhez mellékelve megtalálható az új formula 
magyar és angol nyelvű változata.) A korábbi formátumú beiratkozási lapok használhatók azok 
kifutásáig, utána viszont kérjük az új belépési nyilatkozatok alkalmazását. 
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Neptun-kód: A korábbi, EHA-kód beemelésekhez hasonlóan megtörtént az ELTE hallgatók Neptun-
kódjainak beemelése az ALEPH-be a további azonosítók megfelelő részébe. A műveletet megelőzte egy 
ellenőrzés, melynek során az egyes EHA-kódokat megfeleltettük a hozzá tartozó Neptun-kódokkal. 
Mivel a korábban bevitt EHA-kódok egy része hibás volt, vagy nem megfelelő formában került beírásra 
(pl. hiányzott az „ELTE” rész, nem minden betű volt felvéve, hibásan volt felvéve a kód stb.), így 
szükséges volt manuális javítást végezni. Ahol lehetőség volt rá, javítottuk az EHA-kódokat, de voltak 
olyan esetek, amikor ezt nem tudtuk megcsinálni. A több száz kód javítását az Egyetemi Könyvtárban 
végeztük el, majd itt történt az új Neptun-kódok betöltése is. 
Abban az esetben, ha a Neptun-kód nincs felvéve az ALPEH-ben, azt ELTE polgárok esetében fel 
kell venni! Ennek menete: további azonosító – új azonosító – kulcs típusa: 04 – ellenőrzés típusa: 
normál – státusz: AC aktív – kulcs adata: ide kell beírni a teljes Neptun-kódot – ellenőrzés: itt meg kell 
ismételni a teljes Neptun-kódot. 

Webopac hosszabbítás zárási időben. Jelenleg tesztelés alatt van ez az opció, melynek segítségével 
lehetőség lesz a WebOPAC-on keresztül hosszabbítási műveletet indítani zárási időben is. A teszt 
eredményéről a későbbiekben küldünk tájékoztatást az EKSZ könyvtárainak. 

Szerviz bővítés. A Kölcsönzés modul szervizei közül a cir21-es szervizhez beépítésre került a 
megjelenítésben a jelzet is. Tehát a lekérdezések során már nemcsak vonalkóddal lehet a találatokat 
visszakeresni, hanem a dokumentumok jelzete is megnézhető. Emellett, az egyes oszlopok neveit angol 
nyelvűről átírtuk magyar nyelvűre. 

    

Konzultációs alkalmak az Egyetemi Könyvtárban 
Konzultációs időpont az Egyetemi Könyvtár Gyűjteménykezelői Osztályán szerdánként 10-től 12 óráig. 
Jelentkezés: az ikr@lib.elte.hu e-mail címen a konzultációs nap előtt. 
Konzultációs alkalom kölcsönzés témakörben szerdánként 12.30–14.30 között az Egyetemi Könyvtár 
tetőtéri oktatótermében, alkalmanként maximum 5 fő részvételével. Jelentkezés: a 
vietorisz.gabriella@lib.elte.hu e-mail címen a konzultációs időpontot megelőzően előre egyeztetve. 

Következő időpontok: 
 2013. április 24. 
 2013. május 8. 
 2013. május 15. 
 2013. május 22. 
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