
Kedves Kollégák! 
 
Mostantól terveink szerint heti rendszerességgel fogunk rövid tájékoztatást adni az új integrált 
könyvtári rendszer, az Aleph működéséről, az IKR-rel kapcsolatos aktuális munkákról, 
kérdésekről. 
A felmerülő problémákat, észrevételeket továbbra is várjuk az ikr@lib.elte.hu címre. 
 
 
Általános információk 
 
Április elején elkezdődött a BGGYK és a PPK migrálása. Terveink szerint mindkét karon a 
szeptemberi tanévkezdéskor már az Aleph-ben fognak dolgozni a könyvtárosok. Jelenleg az 
adatok átadásának előkészítését végezzük. 
 
 
Katalogizáló modul 
 
A folyamatban lévő, illetve az utóbbi napokban megoldott problémák: 
1. A rekord mentésekor BATCH UP üzenet megjelenése - Aleph-nek jeleztük, lehetőségeikhez 
mérten javítják. 
2. ISBN szám: a következő indexelés során (április 23-án) a számokban szereplő szóközöket 
lecserélik kötőjelekre. Az új rekordoknál a kötőjeles tagolást kell választanunk a csonkolás nélküli 
visszakereshetőség érdekében. 
3. Aposztróf probléma: a Solov'ev típusú adatokra nem lehet keresni (csak ha az ' jelig írjuk be a 
keresőkérdést, illetve ha csonkolunk), a böngészés működik. Aleph-nek jeleztük, lehetőségeikhez 
mérten javítják. 
4. Sorozati adatcsoport változás: továbbiakban 490-ben csak manuálisan lehet az adatelemeket 
rögzíteni, 830-ban működik a Ctrl+F3 funkció (a névelővel keresés nem jó jelenleg!). Az új 
rekord származtatása esetén a megjelenő űrlap üres. Aleph-nek jeleztük, lehetőségeikhez mérten 
javítják. 
5. Többkötetes dokumentumok, melyek esetében a kötetadatok részben a Horizon-ban lettek 
rögzítve, részben az Aleph-ben. Ebben az esetben az áttöltött formát követjük az új kötetek 
leírásánál. (Vagyis a 773, 774 és az LKR mező egyidejű alkalmazásával történik a leírás.) 
6. Többkötetes leírások tesztelése folyik: sorozati adatok megadási módja változik a korábbi 
gyakorlathoz képest. (Részletes leírás a Katalogizálási segédlet 2.0-ás verziójában lesz olvasható 
rövidesen.) 
7. Raktári jelzetek kereshetőségével kapcsolatban begyűjtjük a használatos formátumokat. 
Ellenőrizzük, hogy milyen eredményt ad a belső OPAC, illetve a webOPAC. (Javítási javaslatokat 
továbbítjuk az Aleph-nek, megoldása folyamatban.) 
8. Formai és tartalmi leírással kapcsolatos kérdéseket fogadunk a hálózati könyvtárosoktól. (E-
mail-ben, telefonon, személyesen válaszolunk a kérdésekre). 
9. Aleph alkalmazás során felmerülő újabb problémákat gyűjtjük, következő nagyobb hibalistában 
egyben továbbítjuk az Aleph-eseknek. 
10. A korábban közreadott Katalogizálási segédlet folyamatos javítás alatt van a beérkezett 
jelzések, javaslatok alapján, illetve az újabb tapasztalatok felhasználásával. (Terveink szerint még 
ebben a hónapban közreadjuk a javított, bővített Katalogizálási segédletet.) 
 
Konzultációs nap az EK Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztályán minden szerdán 10-
től 12 óráig. 
Következő alkalom: 2011. április 27. 
 



 
Kölcsönzés modul 
 
Az Aleph integrált könyvtári rendszer bevezetése során lehetővé vált, hogy az egyes ELTE 
könyvtárakba beiratkozó hallgatók immáron egy globális adatlappal rendelkezzenek, ehhez pedig 
lokálisan kapcsolódjon az adott könyvtári tagság. 
A cél az, hogy egy olvasónak egy globális adatlapja legyen, melyhez könyvtáranként, 
gyűjteményenként lokális adatlapok kapcsolódnak. Ezen kívül legyen egy cím adatlapja és egy, az 
azonosítóit tartalmazó adatlapja. 
Hogy ez megvalósulhasson, mindig minden esetben a beiratkozni szándékozó olvasónál, a 
rendszerben beírás előtt ellenőrizni kell, hogy tagja-e vagy sem valamely ELTE könyvtárnak. 

 Ha az olvasó nem tagja még egyik könyvtárnak sem, akkor beírása a helyszínen 
megtörténhet. 

 Ha az olvasó pontosan egy könyvtárnak tagja, és be szeretne iratkozni, akkor a létező 
globális adatlaphoz kell kapcsolni az adott könyvtár lokális adatlapját. 

 Ha az olvasó be szeretne iratkozni, már több tagsága van és ebből az egyik globálisan az 
Egyetemi Könyvtár, akkor kötelezően az Egyetemi Könyvtár által létrehozott globális 
adatlaphoz kell kapcsolni az adott könyvtár lokális adatlapját.  

 Ha az olvasó be szeretne iratkozni, már több tagsága van és ebből az egyik sem az 
Egyetemi Könyvtár, akkor ellenőrizni kell, hogy van-e a nevén kölcsönzés vagy tartozás. 
Ha egy ilyen található, akkor az ottani globális adatlaphoz kell kapcsolni a lokális 
adatlapot. Ha több ilyen van, vagy egyiken sincs kölcsönzés vagy tartozás, akkor 
sorrendben a kari, intézeti, tanszéki könyvtárhoz kell kapcsolni a lokális adatlapot. 

Ezeket figyelembe véve az egyes könyvtárakban, megkezdődött a globális adatlapok 
törlése, és a lokális adatlapok létrehozása. 
 
Az Egyetemi Könyvtár vállalta, hogy a többi ELTE-s könyvtár számára egységes jegyet és 
vonalkódot biztosít. Ez az új jegy váltja fel a korábban az egyes könyvtárak által használt régi 
jegyeket. Azon hallgatók esetén, akik bármely felsőoktatási intézmény tagjaként diákigazolvánnyal 
rendelkeznek, a diákigazolvány vonalkódja kerül rögzítésre.  
A diákigazolványok rögzítése és a jegyek cseréje folyamatosan zajlik. 
 
Az egyes könyvtárak által eddig használt azonosítók (másodlagos azonosítók) információ 
megőrzési célból a további azonosítók között megmaradnak.  
Elsődleges azonosítóként a továbbiakban a rendszer által generált kódok szolgálnak.  
 
 
WebOPAC 
 
A Webopac-os megjelenítésben a következők valósultak meg: 

 Az ELTE Katalógus - Példányok menüpontnál a leírás oszlop már nem látszik, kikerült a 
megjelenítésből. A kikölcsönzött dokumentum lejárati dátuma és időpontja egy oszlopban 
kerül megjelenítésre. Továbbá a példány státusza (kölcsönözhető) automatikusan átválthat 
a kölcsönzésnél kölcsönözve státuszúvá. 

 Bejelentkezett olvasó esetén a "Korábbi keresések"és a "Történet" oszlopok összevonása 
megtörtént, "Korábbi keresések" néven. 

 A találatok listázásakor a lista fölött a következő szöveg jelenik meg: 
 "A mű megtalálásához szüksége van a jelzetre, amit a példányadatoknál talál meg. A 

példányadatok megtekintéséhez kattintson annak a könyvtárnak a nevére, amelynél 



kölcsönözni, vagy helyben használni szeretne." Ez a fontos információ ki lett emelve 
pirossal. 

 Továbbá a "Saját polcra helyez" menüpont "Saját e-polcra helyez"-re lett változtatva. 
 
Jelenleg dolgozunk rajta, folyamatban vannak a következők: 

 A "Visszajelzés" menüpont helyett az "Írjon nekünk" elnevezést javasoljuk és azt, hogy az 
outlook-os ablak helyett űrlap jelenjen meg, akár úgy, mint az Egyetemi Könyvtár 
honlapján 

 A "Keresés" menüpont alatt látható különböző keresési fajták közül elegendő lenne 
használni az "Egyszerű keresés"-t és az "Összetett keresés"-t (össze lehetne vonni a 
"Többmezős keresés"-t és az "Összetett keresés"-t). A "Keresés több adatbázisban" és a 
"CCL" továbbra is maradna. 

Amennyiben a hálózati könyvtárosok közül bárki szeretne részt vennie a webOPAC testre 
szabásában, jelentkezzen az ikr@lib.elte.hu címen. 
 
 
Folyóirat modul 
 
Arra kérünk minden kollégát, aki használja, vagy használni szeretné a folyóirat modult, hogy 
gyűjtse össze az ezzel kapcsolatos kérdéseit, és küldje el az ikr@lib.elte.hu címre. 


