
  

 
 

 
IKR HÍRLEVÉL – 2012/1 

 
Kedves Kollégák! 
 
2012-ben is folytatjuk az IKR hírlevelek küldését. 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. 

IKR nap 

2012. január 25-én 9 órától IKR napot tartunk az Egyetemi Könyvtár Dísztermében. A rendezvényen 
az érdeklődők az Aleph egyes moduljairól, az elmúlt egy év történéseiről hallhatnak előadásokat. 
 
Tervezett előadások: 

 Hegedűs István – OPAC 
 Czinki-Vietorisz Gabriella – Kölcsönzés 
 Sándor Judit – Katalogizálás 
 Kutasi Zsuzsanna – Folyóiratok 
 Székelyné Török Tünde – Napló és egyéb szervizek 
 Zsámboki Mónika – IKR összefoglalás, eredmények, tervek 

 
A program végén lesz lehetőség kérdéseket feltenni az Aleph-fel kapcsolatban. 
A részvételi szándékot kérjük előre jelezni az ikr@lib.elte.hu email címen. 

Aleph felhasználói tanfolyam 

Előre láthatóan 2012. február 6-10-ig ismét Aleph felhasználói tanfolyamot tartunk. Az egy hetes 
kurzus keretében a résztvevők megismerkedhetnek az Aleph program katalogizáló és kölcsönző 
moduljainak általános használatával, illetve a használatot segítő „trükkökkel”. A gyakorlati kérdéseket 
továbbra is a szerdai katalogizáló és kölcsönző konzultációs alkalmakon lehet feltenni a kollégáknak. 
 
A tanfolyam pontos helyszínéről és programjáról hamarosan küldünk értesítést a Kolibri levelező 
listára. 
A részvételi szándékot az ikr@lib.elte.hu email címen kérjük jelezni. 

Katalogizáló modul 

Tárgyszó / „2”-es almező 
 
A „2”-es almező, (melyet egyes tanszékek használnak a létrehozó intézmény nevének jelölésére), a 
tárgyszóláncok szerkesztése, javítása és kezelése esetében az Aleph-ben többszörös problémát okoz, 
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ezért javasoljuk annak egységes eltörlését a már meglévő rekordokban és értelemszerűen a további 
használat megszüntetését. 
A „2”-es almező ugyan megfelel a MARC szabványoknak, de már a Horizon-ban is rosszul működött a 
javításoknál (az illető intézmény által létrehozott bib. rekordban a javítás ellenére változatlan maradt a 
tárgyszólánc), az Aleph-ben viszont emellett a következő problémákat okozza: 

- az ilyen áttöltött rekordok esetében az EUL10 és az EUL01 tábla között megszűnik a kapcsolat, 
ami a szerkeszthetőséget is negatívan befolyásolja, 

- a ctrl+F3 billentyűvel az index a „2”-es almező tartalmának megfelelő helyen lapozódik fel, 
teljesen függetlenül a tárgyszólánc tényleges betűrendbe sorolásától. 

 
Az almező törlése azzal járna, hogy a bib. rekord felől nem látszana az adott auth. mező létrehozójának 
a kódja. Ez viszont az új (Alph-ben létrehozott) rekordok esetében minden esetben megállapítható az 
auth. rekord alapján. A régebbi (Horizon-ból áttöltött) rekordok esetében annyi információveszteséget 
jelent mindössze, hogy itt csak az 583-as mező alapján állapítható meg áttételesen a létrehozó. Ezeken 
kívül nem lenne lehetőség az egy intézmény által létrehozott tárgyszóláncok kigyűjtésére sem.  
 
Az a kérésünk, hogy amennyiben valaki a kérdéses almező törlésével kapcsolatban más véleményen van, 
vagy a felvetéssel kapcsolatban bármi észrevétele lenne, azt az IKR-hírlevél megjelenéséhez képest 
legkésőbb két héten belül jelezze Aszalós Károlynak, telefonon: 3434, emailben: 
aszalos.karoly@lib.elte.hu , vagy személyesen. 
 
 
A hírlevél mellékleteként küldünk egy leírást a személynevek EUL01-ben történő javításáról. 
 
Konzultációs nap az EK Gyűjteménykezelő Osztályán minden szerdán 10-től 12 óráig. 
Jelentkezés: az ikr@lib.elte.hu email címen a konzultációs nap előtt. 
Következő alkalmak: 2012. január 18., február 1., február 8. 

Kölcsönzés modul 

 
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: 2012. január 18., február 1., február 8. 

WebOPAC 

Elindult az új webOPAC az EKSZ új portáljával együtt. Köszönjük az eddigi észrevételeket. További 
javaslatokat is szívesen látunk a katalógus fejlesztésével kapcsolatban az ikr@lib.elte.hu email címen. 

Folyóirat modul 

Kollégáink dolgoznak a Folyóirat katalogizálási segédleten. A segédletet első verzióját még január 
folyamán szeretnénk kiküldeni. 
 
 
Üdvözlettel: 
A rendszerkönyvtárosok 


