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Kedves Kollégák! 
 
Az IKR hírlevél tizenhatodik 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. 

Téli zárva tartások 

A téli szünet kezdetének közeledtével aktuálissá vált frissíteni az Aleph-ben a nyitva-/zárvatartási 
rendet, utolsó kölcsönzések lejáratának dátumát, és minden olyan beállítást, ami ilyenkor más, 
mint az év többi részében. 
Kérem az Aleph-ben kölcsönző könyvtárak vezetőit, hogy küldjék el a zárva tartások 
rendjét az ikr@lib.elte.hu email címre 2011. november 22-ig. 

MatEK katalógus 

A Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete közös matematikai 
témájú katalógus kialakításán dolgozik, amely egyetemi és akadémiai adatbázisok matematikai 
tárgyú bibliográfiai adatai közt végez majd egyidejű keresést. 

A MatEK az alábbi linken érhető el: 
http://matek.ek.szte.hu/matek/opac 

Az tervezett adatforrások: 
 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 
 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs 

Központ és Könyvtár 
 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 
 Szegedi Egyetem Könyvtár 
 Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 

Könyvtára 
 MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Könyvtára 

A felület egyszerű és összetett keresési lehetőségeket illetve böngészést tesz lehetővé a 
kiválasztott könyvtári katalógusokban. A megjelenítés és letöltés rövid és hosszú címkés 
formátumban, illetve MARC-ban történik. A státuszok megtekintése érdekében átlépési 
lehetőséget biztosít az adott könyvtár katalógusába. 

Jelenleg a kollégáink az Ex-Lh-val közösen dolgoznak az Aleph-ben lévő matematikai témájú 
dokumentumok legyűjtésén. A munka miatt az adatbázis indexelésére van szükség, így nem lesz 
elérhető 2011. november 20-án (vasárnap) 9 és 14 óra közt. 

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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Katalogizáló modul 

Az Ex-Lh munkatársai javították az áttöltéskor rossz sorrendben migrált tárgyszóláncokat. 
Bizonyos esetekben „za” ill. „xa..” volt az almező-sorrend, ezek lettek helyreállítva úgy, hogy 
mindig az „a” almezővel kezdődjön a tárgyszólánc. 
 
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 alkalmak: 2011. november 23., november 30., december 7., december 14. 

Kölcsönzés modul 

2011. október 26-án az Aleph-fel kölcsönző könyvtárak képviselőivel közös konzultációt 
tartottunk, hogy tisztázzunk néhány mindenkit érintő kérdést. A megbeszélésről készült 
emlékeztetőt a csatolmányok közt találják (IKR_konzultacios_nap-20111026.pdf). 
A konzultáción szóba került kérdések közül az olvasói azonosítókkal, címadatokkal és 
pénzügyekkel kapcsolatban egyeztetünk az Ex-Lh munkatársaival. 
 
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. 
Következő alkalmak: 2011. november 23., november 30., december 7., december 14. 

WebOPAC 

Az új EKSZ portál publikálásával egy időben a webOPAC is új külsőt fog kapni, hogy igazodjon 
a portálhoz. A design-váltás mellett a webOPAC használata is egyszerűsödni fog. 

Folyóirat modul 

Kollégáink dolgoznak a Folyóirat katalogizálási segédleten. Terveink szerint decemberben ezt is 
közre tudjuk adni. 
 
 
Üdvözlettel: 
A rendszerkönyvtárosok 


