
Kedves Kollégák! 
 
A hetente közreadott IKR hírlevél nyolcadik 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 
2011. június 2-án a GYFO munkatársai találkoztak az Ex-Lh embereivel, hogy tisztázzanak 
néhány, eddig még nem megoldott kérdést. 
 
Megoldott kérdések: 
- Ha a 246-os mezőt borítócím (4-es 2. indikátor), vagy gerinccím (8-as 2. indikátor) felvételére 
használjuk, a hívójelet már felismeri a rendszer és megfelelően megjelenik a WEBOPAC-on 
(tulajdonképpen már működik az összes 2. indikátor esetén a 246-os mezőben). 
- A többkötetes könyveknél megjelenítési problémák voltak. Az a megállapodás született, hogy 
(ha a kötetek rendelkeznek önálló címmel) a kötetrekordban az LKR $m almezőjébe mentés után 
be kell írni a kötetszámot (245 $n tartalma), majd újra el kell menteni a rekordot, mert csak így 
jelenik meg jól a WEBOPAC-on. A már meglévő rekordokban visszamenőleg (központilag) 
javítják. 
- Authority kapcsolatok már látszanak az EUL01-ben, az újak pedig folyamatosan épülnek (a 651-
es mezőt kivéve, ennek az indexelése még folyamatban van!) 
- A tárgyszavak esetében is működik az EUL01 és EUL10 közötti kapcsolat újraépítése (a 651-es 
mezőt kivéve, ennek az indexelése még folyamatban van!) 
- Az új beszerzések már megjelennek a WEBOPAC-on. A rendszer mindig az utolsó 30 napban 
katalogizált dokumentumokat listázza megjelenési évek szerint. A lista a teljes ELTE hálózat 
rekordjaira vonatkozik! A találatok igény esetén tovább szűkíthetők. 
- Többen kérték, hogy a 041-es mezőben az összes almezőnél legyen elérhető a nyelvi kódok 
listája (Ctrl+F8 billentyűkombináció). A nyelvi kódok már elérhetők az almezőkből is, lista 
bővítése azonban még folyamatban van, az igények összegyűjtése most zajlik. 
 
Az alábbi problémák megoldása folyamatban van: 
- Egységesített sorozati címnél (830) a der, die, das névelőket nem ismeri fel a rendszer. Hiába 
adjuk meg a kihagyandó karakterek számát, nem a megfelelő helyen nyílik meg a címlista. (Az 
Aleph-esek dolgoznak rajta) 
- A 711-es mezőben duplán jelennek meg a zárójelek áttöltött rekordok esetén (a rendezvény 
helye, éve, száma). (Bekerült az Aleph-esek javítási listájába) 
- Azokról a különleges karakterekről, amiket szeretnénk felvetetni az Aleph belső 
karaktertáblájára, Unicode listát kell küldeni Cerva Csabának, aki majd betölti azokat. 
(Folyamatban van a lista bővítése, az igények összegyűjtése zajlik) 
- A tágyszóindex még fennálló hibáinak javítási lehetőségeit az Aleph-esek vizsgálják. 
- Kulcsszó-keresésnél a beírt, ill. be nem írt pont(ok) eltérő találatokat eredményeztek. (Javítási 
lehetőségeit az Aleph-esek vizsgálják) 
- A 650-es (tárgyszó) mező indikátorainak és a $2 almezőnek a használata egyeztetést igényel a 
hálózattal. 



- A statisztikák problémájának megoldásához a szükséges adatokat átadtuk az Aleph-eseknek. 
További finomítás szükséges, hogy a rekord, ill. példány beviteli dátumára tudunk keresni. 
 
Kértük, de sajnos nem lehet megoldani: 
- A 008-as mezőben legyen egy lenyíló lista a nyelvi- ill. az országnév-kódokkal 
 
Konzultációs nap az EK Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztályán minden szerdán 10-
től 12 óráig. 
Következő alkalom: 2011. június 15. 
 
 
Kölcsönzés modul 
Keresés: abban az esetben, ha olyan szerzőre vagy címre keresünk, amelyből több is van, 
lehetőség van arra, hogy szűrjük a találatokat. 
A kereséshez írjuk be a szerzőt, pl. Kovács András, a találatok megjelenítése után, az első címet 
válasszuk ki, majd az alsó panelben, a név kijelölése után a „Besorolási index” gombra kell 
kattintani. Itt listázva lesz az összes Kovács András, úgy, hogy nevük kiegészül egyéb adattal is, 
pl. születési adat, foglalkozás, név. 
Itt kiválasztható, hogy mely szerző műveit akarjuk megnézni. A fejléc megfelelő beállításával 
látható, hogy az adott szerzőnek hány műve van a rendszerben. 
A szerző nevét kijelölve, a „Bővebben” gombra kattintva látható a Referensz lista. 
Lehetőség van javításra „Korrekt” gomb megnyomása után. 
A „Megjelenítés” gombra kattintva nézhetőek meg a szerzőhöz rendelt művek. 
A „Rövid lista” gomb hasonló funkcióval, de más formában jeleníti meg a találatokat.  
A „Katalogizálás” gombra kattintva küldhető el a rekord a Katalogizálás modulba. 
Azoknál az adatoknál, ahol az alsó panelben aktív a „Besorolási index” gomb, lehetőség van 
szűkítésre, illetve azon vezérszavak megjelenítésére, amelyek a kijelölt adathoz kapcsolódnak. 
 
 
WebOPAC 
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 


