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Kedves Kollégák! 
 
Az IKR hírlevél tizennegyedik 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. 

Katalogizáló modul 

A nyár végén több kérés mellett az is megfogalmazódott, hogy az IKR WebOPAC-ján szereplő 
rekordok teljes formátumú megjelenítésekor nem elég informatívak a feliratok. A 
rendelkezésünkre álló 19 karakter felhasználásával lehetőségünk lenne az olvasók által is jobban 
értelmezhető mezőnevek megfogalmazására. Az ALEPH munkatársainak tájékoztatása szerint 
azonban ha van benne ékezetes karakter, akkor az UTF-8-ra alakítás során az ékezetes 
karakterből már 2 byte-os érték lesz. Így adódhat, hogy a 19 karakter helyre mégsem 19 betű fér 
el. 
 
Polán Attila az alábbiakban jelezte az átalakítás végeredményét: 
 

Mező Eredeti forma Jelenlegi forma 19 karakteres változat Javaslat 
100  Szerz. név   Személynév  Szerző 
240    Egys. cím Egységesített c. Az "Egységesített cím" 

m betűje nem jelenik 
meg. 

 

243     Egys. cím Egységesített c. Az "Egységesített cím" 
m betűje nem jelenik 
meg. 

 

245 c  Szerz. közl.  Szerzőségi közl [Így jelenik meg: 
"Szerzőségi közl"] 

 

256    Elektr. dok.  Elektronikus 
dok. 

  

260 a  Kiad. hely Megjelenés helye   
541    Besz. forrása 

 
Beszerzés forrása   

60*    
 

Személynévi tsz Személy - tárgysz Személy – tárgysz[ó nem 
jelenik meg] 

 

63*    
 

Cím tsz Cím tárgyszó   

700    
 

Szem. név Személynév   

790    Eredeti kiad.  
 

Eredeti kiadás   

856    Kapcs. dok. Kapcsolódó dok.   
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Kérünk javaslatot, hogy a csonkán megjelenő kifejezések átalakítása milyen módon történjen, 
illetve ezekben az esetekben inkább maradjon-e az eredeti változat. A javaslatokat az 
ikr@lib.elte.hu email-címre várjuk október 14-ig. 
 
Konzultációs nap az EK Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztályán minden szerdán 10-től 12 óráig. 
Jelentkezés: az ikr@lib.elte.hu email címen a konzultációs nap előtt. 
Következő alkalom: 2011. október 12. 

Kölcsönzés modul 

EHA kód: abban az esetben, ha az olvasó egyik beiratkozásánál szerepel az EHA kód, másik 
beiratkozásához az már nem vehető fel, a rendszer azt duplumnak veszi, és nem lehet elmenteni. 
Tehát, ha egy egységesítés megtörténik, és töröljük az EHA kódot tartalmazó adatlapot, figyelni 
kell arra, hogy az új adatlapra a további azonosítók közé, 03-as típussal az EHA kód is 
bekerüljön. 
 
Születési hely: az ETR-ből betöltött születési helyek az adott ország nyelvén kerültek áttöltésre, 
pl. Kosice, Nové Zámky.  
A születési hely mellé, vesszővel elválasztva kell felvenni az ország nevét a magyar 
megnevezésével. 
 
Konzultációs nap minden szerdán 12.30-14.30 óráig az Egyetemi Könyvtár tetőtéri oktatótermében, 
alkalmanként maximum 5 fő részvételével. 
Jelentkezés: az vietorisz.gabriella@lib.elte.hu email címen a konzultációs nap előtt. 
Első alkalom: 2011. október 12. 

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 


