
Kedves Kollégák! 
 
A hetente közreadott IKR hírlevél hetedik 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 
2011. május 30-án elkezdődött a BGGYK-s és PPK-s kollégák betanítása az Aleph rendszerre. 
Az oktatás június 10-ig tart a BGGYK épületében. 
 
 
Katalogizáló modul 
1. A többkötetes könyvek OPAC-on való megjelenése jelenleg igen problémás, ennek javítása 
folyamatban van. Reméljük hamarosan egy letisztult formával tudunk jelentkezni a könyvtárosok 
és a felhasználók nagy örömére. 
2. A tárgyszó indikátorok szabad használatát már nem akadályozza informatikai értelemben 
semmi. (Eddig bizonyos - pl. második helyen a négyest - nem kezelte a rendszer). Viszont a "2" 
almező (amennyiben második helyen 7 áll) továbbra is zavarokat okoz, pl. a Ctrl. + F3 
használatánál. 
Ezért is és az egységesség miatt is komolyan felmerül a második helyen 7-es indikátor és vele 
együtt a 2-es almező haszna és értelme, ill. a további használat szükségessége. Mivel ezt eddig 
csak a hálózati könyvtárosok használták, kérjük, hogy mondják el / írják meg ezzel kapcsolatban a 
véleményüket. Amennyiben nincs ellenvélemény, akkor egységesen a 4-es indikátor használatát 
javasoljuk, mely meghatározatlan forrást jelent. (Ez természetesen nem érintené a más 
intézményektől (pl. LOC) letöltött tárgyszavakat, ahol az indikátor konkrét forrást jelöl meg (pl. 
O).) 
Az első indikátornak egységesen a nullát javasoljuk, mely szerint a szint nincs meghatározva. A 
régebbi rekordoknál az átalakítás gépileg megoldható. Kérjük, hogy az ellenvéleményeket, 
ellenjavaslatokat Aszalós Károly kolléga címére (aszalos.karoly@lib.elte.hu) küldjék legkésőbb 
június 10-ig. 
Konzultációs nap az EK Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztályán minden szerdán 10-
től 12 óráig. 
Következő alkalom: 2011. június 8. 
 
 
Kölcsönzés modul 
Előjegyzés: a kölcsön lévő dokumentumokra előjegyzés tehető. A keresett dokumentumnál az 
adott könyvtár példányai választhatóak ki, más könyvtár példányára előjegyzés nem tehető. 
Azonos kiadású, kölcsönzött példányok közül elég csak egyre előjegyzést tenni, visszahozatalkor, 
függetlenül a lejárat dátumától és attól, hogy melyik példányra lett az előjegyzés téve, megtörténik 
az előjegyzési értesítés. 
Abban az esetben, ha kifejezetten egy adott példányra van szüksége az előjegyzőnek, az 
előjegyzési panel második oldalán (Példány szűrés információ) bejelölhető, hogy „csak a választott 
példány”-ra értelmezze a rendszer az előjegyzést. Így csak annak visszahozatalakor kapjuk meg az 
előjegyzési értesítést. 
Az előjegyzési panel első oldalán (Kérés adata) beállítható, hogy a rendszer meddig tárolja az 
előjegyzési kérést. Abban az esetben, ha a megadott ideig a kért dokumentumot nem hozzák 
vissza, az előjegyzés törlődik a példányról és az olvasó nevéről is. 



Az előjegyzett példány lejárati határideje mellett a példány adatoknál innentől a „kért” megjegyzés 
olvasható, valamint a fejlécben beállítható, hogy látszódjon az előjegyzések száma is. 
A példány adatainál, a navigációs panelben látható, hogy az adott példányon hány előjegyzés van, 
itt is a fejléc beállításával lehet újabb adatokat látni. 
 
 
WebOPAC 
1. Keresett dokumentumok listázásakor az "Online elérés" oszlop hivatkozására kattintva felugró 
ablakban módosult az a félreérthető szöveg: "Itt láthatja a könyvet", a következőre: "Itt láthatja a 
dokumentum részletes leírását." Ezzel a módosítással remélhetőleg rengeteg félreértést sikerül 
eloszlatnunk a jövőben. 
2. Dokumentumok listázásakor a 'Tagkönyvtár' oszlop módosult, egyértelműbbé vált. Az olvasó a 
számok és perjelek halmaza helyett immáron egyértelműen láthatják, hogy adott tagkönyvtár 
példányaiból hány darab van kölcsönözve, mire számítsanak ha bemennek a könyvtárba. 
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 


