
  

 
 

 
IKR HÍRLEVÉL – 2012/3 

 
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 

1. A HORIZON-ból áttöltött sérült rekordok javítását valamennyi könyvtár befejezte. Köszönjük a 
gyors és pontos munkát valamennyi közreműködő kollégánknak! 
 
2. Az Egyetemi Könyvtárban lévő kódexek és régi nyomtatványok, melyek digitalizált változatban is a 
kutatók, olvasók rendelkezésére állnak, a „Digitalizált változatban is” keresőkérdésre listázhatók. 
 
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. április 4., április 11., április 18., április 25. 

Kölcsönzés modul 

Címadatok érvényessége. A címadatok érvényessége 01-es és 02-es típus esetén is több olvasónál 
lejárt. Automatikus hosszabbításuk eddig nem történt meg. Ez problémát okoz az emlékeztetők és 
felszólítók kiküldésénél is, az új olvasók beírásakor pedig a címadat érvényessége rész üresen marad.  
A problémát jeleztük, a fejlesztők felé. 
A megoldásig kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a címek érvényességének beírására. 
 
Találati listák. Bármely modul keresés részében a találati listák többféle formátumban is 
megjeleníthetők. A lista MARC formátumban (mezőkódos formátum) menthető, e-mailben elküldhető.  
 
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 alkalom: 2012. április 25. 

WebOPAC 

Inaktív használat. A web OPAC-ban beállításra került az inaktív használathoz kapcsolt idő. 10 perc 
inaktivitás után a munkafolyamatot a szerver „eldobja”, a használó már nem lesz bejelentkezve. 
 

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 
 



  

További javaslatokat is szívesen látunk a katalógus fejlesztésével kapcsolatban az ikr@lib.elte.hu email 
címen. 

Folyóirat modul 

A folyóirat katalogizálási segédlettel, valamint a modullal kapcsolatos kapcsolatos észrevételeket, 
kérdéseket az ikr@lib.elte.hu címre várjuk. 
 
 
Üdvözlettel: 
A rendszerkönyvtárosok 


