
Kedves Kollégák! 
 
A hetente közreadott IKR hírlevél ötödik 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. 
 
 
Általános információk 
Az Aleph-ben található szervizekről készült listát csatolom (aleph_szervizek.xls). Kérem, a 
listában minden könyvtár jelölje + jellel azokat a szervizeket, amikre szüksége van! 
Figyelem! A különböző modulokhoz tartozó szervizek külön füleken vannak! 
Ha van olyan szerviz, ami nincs a listában, de szükség lenne rá, kérem, írja az adott modul 
listájának végére. A kitöltött listát május 31-ig várjuk az ikr@lib.elte.hu címre. 
 
Szintén csatolom a már megoldott „meg nem oldott kérdések” listáját. Ha érkezik válasz a 
még fennmaradó kérdésekre, az aktuális IKR hírlevélben adjuk közre. 
 
 
Katalogizáló modul 

 Párhuzamos címek bevitele és megjelenése: kérésként megfogalmazódott, hogy ha a 
245 $a almező „=” jelre (páhuzamos cím) vagy „;” jelre (közös főcím nélküli gyűjtemény 
esetében) végződik, akkor a rendszer a 245 $a almező tartalma után ne tegye ki 
automatikusan a „:” jelet, mivel ez esetekben az a almezőt nem alcím követi. A javítások 
után a megjelenés a WebOPAC-on is szabványos. Fontos, hogy az adatelemek közlése a 
szabvány előírásai szerint történjenek. Néhány példa az első adatcsoport lehetséges 
szerkezetére: bib. rendszerszám 77247, 536001, 549800, 376258, 505524. 

 Import: lehetőség lesz a rekordok közvetlen betöltésére három olasz egyetem 
könyvtárából (Nápoly, Siena, Bologna) is. Az eredmény tesztelése folyamatban van. 

 Különleges karakterek: kérjük, hogy az Aleph-ben nem szereplő, de a bibliográfiai leírás 
során szükséges karaktereket egységenként összegyűjtve küldjék el az ikr@lib.elte.hu 
címre. 

 Tárgyszó: az Aleph tréningben végzett teszt alapján rendezetten, a teljes tárgyszóláncot 
tükrözve jelennek meg kötött almező-sorrend esetén. A rögzítésnek megfelelő sorrend 
alapján történő megjelenítés tesztje folyamatban van.  

Konzultációs nap az EK Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztályán minden szerdán 10-
től 12 óráig. 
Következő alkalom: 2011. május 25. 
 
 
Kölcsönzés modul 
Lokális blokk felvétele: mielőtt az adott könyvtárban felveszik az olvasó nevéhez kapcsolódó 
lokális blokkot, figyelni kell arra, hogy az adott alkönyvtár legyen bejelölve. Lehetőség van ugyanis 
arra, hogy az EUL50 könyvtárhoz is kerüljön lokális blokk, ez viszont a többi alkönyvtárban is 
állandóan jelzi majd a blokk meglétét azzal együtt, hogy a felülírást nem engedi a rendszer. 
Címadatok: azoknál a könyvtáraknál, ahol korábban (Horizon) az olvasó nevéhez több cím is fel 
lett véve, és ezek állandó lakcímként voltak jelölve előfordulhat, hogy most több 02-es típusú cím 
is szerepel. Ebben az esetben az emlékeztetők küldésénél a rendszer az elsőként szereplő 02-es 
címre megy ki, és minden egyéb esetben ezt a címet tekinti elsődlegesnek. Célszerű tehát, az 
olvasókkal egyeztetve kiválasztani, hogy a több címből melyik legyen az egyetlen 02-es cím. 
A cím érvényessége manuálisan állítható. 



Olvasói tagságok egységesítése: továbbra is kérjük, hogy megállapodás szerinti sorrendben az 
olvasói tagságok egységesítése folyamatosan történjen. 
Emlékeztetőül: 

1. ha az olvasó nem tag sehol, az adott könyvtárban iratkozik, 
2. ha már tag valahol, ahhoz kell a lokális kapcsolást tenni, 
3. ha több helyen tag és abból az egyik az Egyetemi Könyvtár, akkor az ottani rekord lesz a 

vezérrekord, ahhoz kell kapcsolni lokálisan az újabb tagkönyvtárt 
4. ha több helyen tag az olvasó, és abból egyik sem az Egyetemi Könyvtár, akkor kari, 

intézeti, tanszéki könyvtár sorrendben kell csatolni. 
Az egységesítést mind az új tagoknál, mind a már regisztráltaknál szükséges elvégezni, hogy 
megvalósulhasson az a célkitűzésünk, hogy egy olvasó egy globális beiratkozással rendelkezzen. 
 
 
WebOPAC 
Az OPAC nagyobb lélegzetű, felületi, formai átalakításai miatt ezen a héten tartalmi módosítás 
nem történt. Az elmúlt hét alatt összegyűlt változtatási javaslatok (javarészt gyakornokok részéről) 
feldolgozása folyamatban van, melynek eredményei remélhetőleg a következő héten épülhetnek 
be az OPAC-ba. 
Továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket az ikr@lib.elte.hu címre. 
 
 
Folyóirat modul 
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. 
 
 
 
Üdvözlettel: 
Zsámboki Mónika 


