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Kedves Kollégák! 
 
Az IKR hírlevél tizenkettedik 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. 

Olvasójegyek kérése 

Az új tanév kezdetén sok új beiratkozóra lehet számítani a könyvtárakban. Akiknek nincsen 
diákigazolványuk, központi olvasójegyet kapnak. Amennyiben fogytán vannak egy könyvtárban 
az olvasójegyek, Zsámboki Mónikánál lehet újabbakat igényelni a zsamboki.monika@lib.elte.hu 
email-címen vagy a 3422-es ELTE melléken. 

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, kérjük emailben jelezzék az ikr@lib.elte.hu címen. 

Katalogizáló modul 

A Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztály munkatársai egy hosszabb összeállítást 
készítettek a BGGYK és a PPK rekordjainak betöltése utáni helyzetről, a két kar rekordjaiban 
előforduló hibák javításáról. Az összeállítást a hírlevélhez csatolt fájlban találják meg. 
 

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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Konzultációs nap az EK Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztályán minden szerdán 10-től 
12 óráig. 
Következő alkalom: 2011. szeptember 21. 

Kölcsönzés modul 

Új hallgatók adatainak betöltése 
Betöltésre kerültek az ETR-ből az új hallgatók adatai az ALEPH-be. Bár az EHA kód alapján 
volt duplum szűrés, különböző okokból előfordulhat, hogy mégis vannak a rendszerben 
duplumok. 
Tehát nem biztos, hogy az újonnan betöltött olvasói adatok nem szerepelnek már a rendszerben. 
Amikor valaki beiratkozik, ezt a megszokott módon ellenőrizni kell. 
Ha az olvasónak van már beiratkozása és az ETR-es betöltéséhez nincs még lokális kapcsolás, 
akkor ez az ETR-es betöltés törölhető. 
Az új áttöltések az alábbi módon jelennek meg az olvasó nevének keresésekor: az olvasónak 
nincsen azonosítója, neve alatt nem szerepel lakcím, a vonalkód helyén pedig az EHA kód 
szerepel. 
 

 
 
 
Középiskolás diákigazolvány 
Új beiratkozásnál, ha a hallgatónak még nincs egyetemi vagy főiskolai diákigazolványa, akkor 
felvehető középiskolás diákigazolvánnyal, nem kell olvasójegyet adni neki. 
Fel kell hívni azonban az olvasó figyelmét, hogy ha megkapja a végleges diákigazolványát, akkor 
jelezze. Ezután természetesen a vonalkódot módosítani kell. 
 
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. 
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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: 
A rendszerkönyvtárosok 


