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Kedves Kollégák! 
 
Az IKR hírlevél tizenegyedik számával jelentkezünk ma. A hírlevélben rövid tájékoztatást adunk 
az 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. 

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 (Egyetem tér 1-3., tetőtér) 
 
Résztvevők száma: 
Max. 24 fő/hét (még vannak szabad helyek) 
A regisztráció a részvételi szándék jelzésének időrendjében történik. Regisztrálni az 
ikr@lib.elte.hu email címre írva lehet. 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
Egyetemi Könyvtár 
 
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. Telefon: 36-1-411-6777 
e-mail: titkarsag@lib.elte.hu 36-1-411-6500/3415 
www.konyvtar.elte.hu fax: 36-1-411-6737 
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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. 

Katalogizáló modul 

A BGGYK és PPK könyvtárainak migrálása után, az adatbázisba került új rekordok javítása 
folyik. Jelenleg a megjelenítési problémák megoldásán, valamint a többkötetes művek 
kereshetőségének beállításán dolgoznak a kollégák. 
A két kar migrálásától függetlenül az adatbázisban jelenleg a 700 e almező javítása folyik. A 
szabványnak megfelelően egyes esetekben az e almező tartalma a 4-es almezőbe kerül; más 
esetekben (pl. ahol a szerző foglalkozását tüntették fel), további egyeztetést kezdeményezünk a 
rekordot rögzítő könyvtárral. 
Szintén folyamatban van a katalogizálási szervizek beállítása. A szervizekről a jövő héten kezdő 
Aleph tanfolyamokon lesz szó. 
Az eddigi problémák közül megoldódott a 830-as mezőből az authority származtatása, most már 
a MARC21 szabványnak megfelelően működik, lehet használni az éles adatbázisban. 
 
Konzultációs nap az EK Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztályán minden szerdán 10-
től 12 óráig. 
Következő alkalom: 2011. szeptember 21. 

Kölcsönzés modul 

Folyamatosan zajlik az új ELTE-s hallgatók adatainak áttöltése az ETR-ből.  
Az áttöltés során a hallgatók rendszerszáma, a kialakult gyakorlatnak megfelelően, egy ELTE kód 
lesz.  
Az áttöltés során ideiglenesen EHA-kód kerül a vonalkód helyére, ezt a tényleges beiratkozáskor 
módosítani kell majd. 
A beiratkozáskor kell majd kitölteni a megszólítás, cím, olvasó neme, szak részeket, és szükség 
esetén módosítani a nyelv mezőt.  
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A globális adatlap többi mezője, a címadatok és a további azonosítók részhez tartozó adatok 
automatikusan kerülnek be a rendszerbe. 
 
Konzultációs nap lesz a Kölcsönzés modulhoz kapcsolódóan minden szerdán 12.30-14.30 óráig az 
Egyetemi Könyvtár tetőtéri oktatótermében, alkalmanként maximum 5 fő részvételével. 
A konzultációra előzetes jelentkezés szükséges a vietorisz.gabriella@lib.elte.hu címen. 
Első alkalom: 2011. szeptember 21. 

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 


