
Kedves Kollégák! 
 
A hetente közreadott IKR hírlevél második számával jelentkezünk ma. A hírlevélben rövid 
tájékoztatást adunk 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. 
 
 
Katalogizáló modul 
 
1. BAS kód alkalmazása: Ha az ELTE egyetlen könyvtárában sem található hozzáférhető 

példány egy dokumentumból, melynek a rekordja szerepel az adatbázisban, akkor a rekordba 
beemeljük a BAS kódot és beírjuk a SELEJT szót (vagy Ctrl+F8 billentyűkombinációval 
beemeljük). Ezzel letiltjuk a rekord megjelenését a WebOPAC felől. Ezáltal az olvasó 
keresésére nem jön olyan találat, melyből nincs hozzáférhető példány az ELTE 
könyvtáraiban. Figyelem! Ha bármelyik könyvtár példányt vesz fel egy ilyen rekordhoz, akkor 
a BAS kódot törölni kell! (Így válik ugyanis újra láthatóvá az adott dokumentum a 
webOPAC-on.) 

2. A már megnyitott rekordok ismételt elmentésekor, a Batch-felhasználó által módosított 
rekordok problémája: az üzenet azoknál a rekordoknál jelenik meg, melyeket mentés után a 
rendszer már indexel. Azaz legalább annyit tudunk, hogy a rendszer máris indexelte az adott 
rekordot. Az Aleph-esek az éles adatbázisból kiszedték ezt a hibaüzenetet. (A tesztnél ott 
lesz, azt nem módosították.) Ha az éles adatbázisban bárki találkozik ezzel az üzenettel, 
legyen szíves, írja fel a rendszerszámot és a rendszeridőt (vagy a pontos időt), hogy mikor 
fordult elő ez az eset. Ez alapján majd megpróbálják „visszafejteni” a naplófájlokat, hogy 
pontosan mi történt és miből adódik a probléma. 

3. A tárgyszavakkal (650-es mező) kapcsolatos problémával az Aleph részéről folyamatosan 
foglalkoznak mind Magyarországon mind Izraelben. Többszöri próbálkozás ellenére egyelőre 
nincs ugyan pozitív eredmény, de továbbra is dolgoznak a megoldáson, így bizakodunk.... 

4. Többkötetes dokumentumok webOPAC-on való megjelenítése, illetve a kötetadatokhoz 
való hozzáférés jelenleg nem következetesen működik. Ennek korrigálása, egységessé tétele 
folyamatban van. 

5. Kolligátumok feldolgozásának módja, szabályai: a MOKKA igényei miatt a helyileg 
definiált mező ügyében levelezés, egyeztetés folyik a MOKKA munkatársaival, amint 
eredményre jutunk, jelezzük. 

6. A többkötetes dokumentumok és a kolligátumok bibliográfiai leírásának, megjelenítésének 
pontosítása után kerül közzétételre a Katalogizálási segédélet 2.0-ás változata és az 
ALEPH lépésről-lépésre segédlet. Addig türelmet kérünk. 

7. Köszönjük az eddigi visszajelzéseket és továbbra is várjuk a kérdéseket, észrevételeket 
minden hálózati könyvtárostól. Formai és tartalmi leírással kapcsolatban rendelkezésre állunk 
e-mail-ben, telefonon, vagy személyesen. 

 
Konzultációs nap az EK Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztályán minden szerdán 10-
től 12 óráig. 
Következő alkalom: 2011. május 4. 
 
 
Kölcsönzés modul 
 
Az egységes olvasójegy kiadása, a diákigazolványok rögzítése, a nem szükséges globális olvasói 
adatlapok törlése és a szükséges lokális kapcsolások felvétele folyamatosan zajlik. Ennek 



eredményeképpen azon olvasóknál, akiknél megtörtént az egységesítés, már egyben látható, 
hogy mely könyvtárból összesen hány könyv van nála, milyen lejárati határidővel, van-e tartozás, 
előjegyzés az adott könyvre, hányszor hosszabbította azokat. 
A fejléc beállításával egyéb szükséges adatokat is láthatunk pl. szerző, bib. adat, vonalkód, raktári 
szám1, raktári szám2, megjegyzés, példány státusz, alkönyvtár, gyűjtemény, azonosító, név, kiadás 
éve. 
A kölcsönzött könyvek esetében lehetőség van különböző rendezésekre is. Többek között 
alkönyvtár, lejárat, bírság és kiküldött levelek száma szerint. 
Az új rendszer lehetővé teszi, hogy az olvasók egy könyvtárban kapjanak tájékoztatást 
kölcsönzéseikről, a határidőkről, az esetleges tartozásukról.  
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az olvasók körében ez a tájékoztatási mód rövid idő 
alatt nagyon népszerű lett.  
Kérjük a tisztelt Kollégákat, hogy a továbbiakban is az olvasókkal való kapcsolat során 
más könyvtárakhoz kapcsolódó kölcsönzésekre, határidőkre, előjegyzésekre, bírságokra 
is hívják fel a figyelmet. 
 
 
WebOPAC 
 
Az előző Hírlevélben sajnos tévesen jelent meg a következő információ: „Bejelentkezett olvasó 
esetén a ’Korábbi keresések’ és a ’Történet’ oszlopok összevonása megtörtént, ’Korábbi 
keresések’ néven.” 
Helyesbítés: a különböző funkciókat a zárt forráskódú program miatt nem lehet összevonni, ezért 
nem valósulhatott meg ez a változtatás. 
 
A korábbiakhoz képest változtatás, hogy az ELTE Katalógus – Példányok menüpontnál a 
„Leírás” oszlop mégsem került ki, hanem át lett nevezve „Számozás”-ra, mert a folyóiratoknál 
ebbe a mezőbe kerülnek a számozással kapcsolatos adatok (évfolyamjelölés, keltezés). 
Ugyancsak a folyóiratokat érintő változás az is, hogyha a „Lejárat” oszlop tartalma nem dátummal 
kezdődik (pl. „Várt” vagy „Expected on” található benne), akkor a „Pld. Státusz” oszlop tartalma 
nem vált „Kölcsönözve” státuszúvá. 
Az ELTE Katalógus – Példány menüpontnál egy kikölcsönzött példánynál látható „bővebben”-
re, majd utána a lejárati napnál lévő dátumra kattintással megjelentek az adott dokumentumot 
kölcsönző olvasó személyes adatai (név, cím, tel. szám). Mivel adatvédelmi kötelezettségünk van, 
ezeket az adatokat nem adhatjuk ki. Ezt a problémát sikerült megoldani a dátum link és a 
belinkelt oldal tartalmának eltávolításával, így már nem jelennek meg az olvasók személyes adatai. 
 
Amennyiben a hálózati könyvtárosok közül bárki szeretne részt vennie a webOPAC testre 
szabásában, jelentkezzen az ikr@lib.elte.hu címen. 
 
 
Folyóirat modul 
 
A folyóiratok érkeztetése elindult az Egyetemi Könyvtárban és az Angol-Amerikai Intézet 
Könyvtárában is. Vannak bizonyos hibák (pl. hiányzó gyűjteménykódok, Egyetemi Könyvtár 
állományának jelzése az OPAC-ban, pedig nincs is példány a dokumentumból, az adatlapokon 
értelmezhetetlen karaktersorozatok jelennek meg egyes rekordokban stb.), amiket jeleztünk az 
Alpeh-eseknek és javítjuk. Ezek megoldása után kapcsolódhatnak be a modul használatába a 
további alkönyvtárak. 
 



Arra kérünk minden kollégát, aki használta, vagy használni szeretné a folyóirat modult, hogy 
gyűjtse össze az ezzel kapcsolatos kérdéseit, és küldje el az ikr@lib.elte.hu címre. 


