
  

 
 

 
IKR HÍRLEVÉL – 2012/2 

 
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. 

Katalogizáló modul 

Az ALEPH IKR-ben jelenleg több mint 1000 olyan rekord szerepel, melyben nincs 245 a almező, 
vagyis nem szerepel a rekordban főcím. A jellemzően HORIZON-ból áttöltött rekordok részben 
többkötetes leírások kötetrekordjai, de monografikus leírások is szerepelnek a listában. Mivel a 
szükséges kiegészítéseket csak a rekordot rögzítő könyvtár tudja elvégezni, a listát e szempont szerint 
fogjuk elküldeni és kérni a javítást. 
 
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. február 29., március 7., március 14., március 21. 

Kölcsönzés modul 

Az olvasó anyja nevének megjelenítése olvasó keresésekor. Több könyvtárban is igényként merült 
fel, hogy az olvasó keresésekor a jelenleg látható adatok (azonosító, név és lakcím, vonalkód) mellett 
vagy az azonosító helyett az olvasó anyja neve is látható legyen. Ez a megjelenítés lényegesen segítette 
volna az olvasók gyors azonosítását, és a több globális adatlappal rendelkező olvasók adatlapjának 
törlését.  
A megbeszélések során azt a választ kaptuk, hogy erre a megjelenítésre egyelőre nincs lehetőség. Az 
anyja neve az azonosítók közé sem kerülhet be, mert az azonosítók egyediek, így egy név csak egyszer 
szerepelhetne. 
 
Kar felvétele. A globális adatlap második oldalán az ELTE hallgatók esetében a kart is felvesszük. A 
legördülő menüből van lehetőség a kar kiválasztására. Kérünk mindenkit, hogy ennek a mezőnek a 
kitöltésekor csak a menüből válasszon, és ne írjon be a kar elnevezése mellé egyéb megjegyzést.  
A statisztika készítése során ezen megjegyzések miatt viszonylag sok értékelhetetlen találatot kapunk.  
 
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. február 29., március 7., március 14., március 21. 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
Egyetemi Könyvtár 
 
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. (1364 Budapest Pf. 233.) Telefon: 36-1-411-6738 
e-mail: titkarsag@lib.elte.hu 36-1-411-6500/3415 
www.konyvtar.elte.hu Fax: 36-1-411-6737 
 



  

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 

A héten kiküldtük a folyóirat katalogizálási segédletet, amit most az IKR hírlevélhez csatolva is 
továbbítunk. A segédlettel kapcsolatos észrevételeket az ikr@lib.elte.hu címre várjuk. 
 
 
Üdvözlettel: 
A rendszerkönyvtárosok 


