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Kedves Kollégák! 
 
Az IKR hírlevél tízedik 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. 
 
A hírlevél a következő hetekben szünetelni fog, a következő számmal a nyári szünet után, augusztus 
24-én jelentkezünk. 

Nyár végi Aleph tanfolyamok 

2011. augusztus 29-e és szeptember 9-e közt Aleph tanfolyamot szervezünk. A tanfolyamon bárki részt 
vehet, akár most szeretne megismerkedni az Aleph-fel, akár csak gyakorolni szeretné a 
használatát. 
 
A tanfolyam menete: 
2011. augusztus 29-30.: katalogizáló modul 
2011. augusztus 31. 9-12 óráig: katalogizáló modul szervizei 
2011. augusztus 31. 13-16 óráig és szeptember 2. 9-12 óráig: kölcsönző modul 
2011. szeptember 2. 13-16 óráig: kölcsönző modul szervizei 
 
2011. szeptember 5-6.: katalogizáló modul 
2011. szeptember 8. 9-12 óráig: katalogizáló modul szervizei 
2011. szeptember 8. 13-16 óráig és szeptember 9. 9-12 óráig: kölcsönző modul 
2011. szeptember 9. 13-16 óráig: kölcsönző modul szervizei 
 
2011. szeptember 1-jén az EKSz Összkönyvtárosi Találkozó, szeptember 7-én pedig a vezetői 
tréning miatt nem lesznek oktatások! 
 
A két hét tananyaga ugyanaz, így szabadon megválasztható (a résztvevők számától függően), hogy 
melyik modulra ki mikor jön. 
Ha valakit csak a szervizek érdekelnek, lehet csak azokra a fél napokra jönni, nem kell az egész 
modulon részt venni. 
 
A tanfolyam helyszíne: 
ÁJK 603-as számítógépes oktatóterem 
 
Résztvevők száma: 
Max. 24 fő/hét 
A regisztráció a részvételi szándék jelzésének időrendjében történik. Regisztrálni az 
ikr@lib.elte.hu email címre írva lehet. 

Aleph leállás 

Az Aleph karban tartása, javítása, újraindexelése miatt augusztus 8-14-ig nem lesz elérhető az adatbázis. 
Bízunk benne, hogy a nyári zárva tartások és szabadságok idején ez az egy hetes leállás nem fog 
nagy fennakadásokat okozni. 
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Csatlakozás az Aleph-hez 

Szeretnénk bevonni az Aleph-be azokat a könyvtárakat is, melyek korábban nem tartoztak bele a 
Horizonba. Az integráció elkezdődött már az olasz tanszékek könyvtárában, a spanyol tanszék 
katalógusát pedig már be is töltöttük az integrált könyvtári rendszerbe. Az itt szerzett 
tapasztalatokat hasznosítva szeptembertől el tudjuk kezdeni a munkát azokban a könyvtárakban 
is, akik jelzik csatlakozási szándékukat. 
 
Ahhoz, hogy elindítsuk az integrációs folyamatot, szükségünk van az alábbi információkra: 
- mekkora a könyvtár állománya? 
- ennek mekkora része van feldolgozva és milyen katalógusban (hagyományos cédula, vagy 
valamilyen elektronikus forma - word, excel, stb.)? 
- ha van elektronikus feldolgozás, milyen adatokat vesznek fel a dokumentumokról? 
- a különböző dokumentumtípusok nyilvántartása elkülönül-e (pl. folyóiratok)? 
- példány, vagy bibliográfiai szintű-e a feltárás? 
 
Előre láthatólag szeptember 14-én (szerdán) tartanánk egy konzultációs napot, ahol tájékoztatjuk a 
csatlakozni kívánó könyvtárakat a lehetőségeikről. 
 
Részvételi szándékukat a konzultációs napon, kérem emailben jelezzék az ikr@lib.elte.hu címen. 

BGGYK, PPK migrálás 

2011. május 30-tól június 10-ig tartott a BGGYK-s és PPK-s kollégák betanítása a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar épületében. A Czinki-Vietorisz Gabriella, Mező Csaba, Sándor Judit és 
Zsámboki Mónika által tartott oktatás keretében a két kar összes könyvtárosa elsajátította az 
Aleph használatát. 
Jelenleg mindkét könyvtárban a korábbi adatbázisok adatainak átadásán dolgoznak. Július 15-e 
után mind a két könyvtár rekordjai bekerülnek a közös katalógusba. A szeptemberi 
tanévkezdéskor már mindkét helyen az Aleph-fel fognak dolgozni. 

Katalogizáló modul 

Az 546-os ill. a 700-as mező tartalma megjelenítésre került katalóguskártya formátumban a belső 
felületen és a webopacon egyaránt. 
Elkészült és a 041-es mezőből elérhető a nyelvkódok új, bővített listája (ld. csaolva). 
Készült néhány új beviteli űrlap: 

- az elektronikus dokumentumok (elektr.mrc) feldolgozásához 
- a fejrekordhoz (kv_fej.mrc) 
- az önálló címmel rendelkező kötetrekordhoz (kot_cim.mrc) ill. az önálló címmel nem 

rendelkező kötetrekordhoz (kot_cimn.mrc) 
Módosult a szakdolgozat ill. CJK (nem latin betűs nyelvek katalogizálásához használatos) beviteli 
űrlap, illetve bővült a könyves (konyv.mrc) beviteli űrlap tartalma 
 
Konzultációs nap az EK Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztályán minden szerdán 10-
től 12 óráig. 
Következő alkalom: 2011. július 20. 
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Kölcsönzés modul 

A Kölcsönző modul szervizeihez az alábbi módosításokra és bővítésekre érkezett eddig javaslat. 
- adott időszakban beiratkozottak száma /alkönyvtár, dátum, név, azonosító, olvasói típus/ 
- adott időszakban tagság hosszabbítók száma /alkönyvtár, dátum, név, azonosító, olvasói 

típus/ 
- leggyakrabban kölcsönzött dokumentumok listája /alkönyvtár, jelzet, vonalkód, 

kölcsönzési szám/ 
- olvasói státuszokra lehessen szűrni az alábbiaknál: cir10, cir12, cir05, cir07, cir11, cir06, 

cir04, cir17, 
- tartozások egy listában, olvasónként egy összeggel 
- rendezések bővítése az egyes szervizeknél 
- angol nyelvű szöveget magyarra fordítani az alábbiaknál: cash05, cash06, cir30, cir31 
- karonkénti bontásban hányan használják az adott könyvtárat /alkönyvtár, dátum, név, 

azonosító, olvasói típus, kar/ 
Ha további igény van a meglévő szervizek bővítésére vagy új szervizek felvételére, kérjük, jelezzék 
az ikr@lib.elte.hu e-mail címen július 19-ig.  

WebOPAC 

A 260-as mező (Megjelenés) tartalma egy sorban látszódik, így áttekinthetőbbé váltak a 
dokumentum adatai. 
A többkötetes könyveknél a fejben található \"Le-kapcs. (létrehoz)\" címke \"Kötetek\"-re és 
vele együtt a \"Le-kapcsolati rekordokból halmaz\" elnevezés a felhasználók számára jobban 
értelmezhető \"Kapcsolat a kötetekhez\"-re változott. 
Szintén a többkötetes dokumentumoknál változás az is, hogy a WebOpac-on a 9. kötetig lesznek 
láthatóak a kötetek, így az olvasó rögtön az adott kötet adataira tud keresni. A 10 vagy annál több 
kötetes gyűjteményeknél csak a \"Kötetek\" link jelenik meg. Erre rákattintva válnak elérhetővé 
az adott kötetek. 
Sajnos, a kötetek még mindig nem jelennek meg a helyes sorrendben. Az Exlibris tud a 
problémáról, a hiba kijavítása folyamatban van. 
 
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 


