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Kedves Kollégák!

Az IKR hírlevélben rövid tájékoztatást adunk az A��� integrált könyvtári rendszer működéséről, az IKR���
kapcsolatos aktuális munkákról, kérdésekről.
A felmerülő problémákat, észrevételeket továbbra is várjuk az ������������� címre.

  
ALEPH felhasználóképző tanfolyam hálózati könyvtárosoknak
����� ��!�"z#�" �$%&�� között Aleph tanfolyamot szervezünk az ELTE ÁJK oktatótermében, melyre hívjuk 
és várjuk a kedves kollégákat.
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Dátum Időpont JKLOKQS Oktató

UVWUX VZX U[X
hétfő

\]]^WU]] Általános bevezető (ismerkedés a rendszerrel, a modulokkal) Székelyné Török Tünde

W_]]^W`]] Katalogizálás (elméleti alapok és gyakorlati használat) Sándor Judit

UVWUX VZX UZX
bjqq

\]]^WU]]
Katalogizálás (használat bemutatása példákon keresztül{ Sándor Judit

W_]]^W`]]

UVWUX VZX U\X
|}j~q�

\]]^WU]] Katalogizálás (gyakorlás) Sándor Judit

W_]]^W`]] Katalogizálás (szervizek és napló) Székelyné Török Tünde

UVWUX VZX _VX
csütörtök

\]]^WU]] Kölcsönzés (ismerkedés a ��������{
���������������� ���������

W_]]^W`]] Kölcsönzés (elméleti alapok és gyakorlati használat)

UVWUX VZX _WX
péntek

\]]^WU]] Kölcsönzés (használat bemutatása példákon keresztül{
���������������� ���������

W_]]^W`]] Kölcsönzés (szervizek)

A részvételi szándékot email�ben kérjük jelezni �� ������������� címen 2012. június 29����
Jelentkezéskor adják meg a könyvtár nevét� a résztvevő nevét� és hogy mely modulokon kíván ��� �����

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Katalogizáló modul gyakorlati használatához könyvtáros végzettség, címleírói 
ismeret, illetve gyakorlat szükséges, kérjük, ezt vegyék figyelembe a jelentkezéskor!
A terem befogadóképessége kötött (24 fő), így a beérkezés sorrendjében tudjuk fogadni a jelentkezéseket�
A maximális létszám betelte esetén újabb tanfolyamot szervezünk ����� "z��#����� �%$� között, melyről 
értesítjük az érintetteket.

  
Az Egyetemi Könyvtár nyári nyitva tartása
2012. június 1�től 2012. július 31�ig az ELTE Egyetemi Könyvtár teljes nyitva tartással várja olvasó���
 ¡¢ � ����£���£ ¢�től szeptember 3�ig a könyvtár zárva ����� ¤�¥¦ £�����¤��� §�től ismét teljes nyitva tartással 
az olvasók rendelkezésére áll.
Az Egyetemi Könyvtári Szolgálatban dolgozó kollégák részére a konzultációs lehetőséget folyamatosan 
biztosítjuk, illetve a tagkönyvtárak számára előkészített dokumentumok a ¨���okból elvihetők.
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Katalogizáló áâãäå

æçèéêë feltárásì
Ismételten felhívjuk a figyelmet a többkötetes dokumentumok leírásában történt szabályváltozásra.
A hírlevélhez csatolva megtalálható a leírási módok részletes kifejtése, kérjük, ennek szigorú betartását!

Tartalmi feltárásì
í îïðñes mező $a$y$z almezők sorrendjének a megváltoztatása – òóôõöò÷ azt előzetesen jeleztük – øòøùøö
sorrendre megtörtént. Az újraindexelés egészen csekély százalékban hibákat is generált, amelyeket lista alapján 
javítu÷úû

üýþþÿì
í TÁMOP 3û2û4/ð9/�ñKMR pályázati program keretében feldolgozott közel harmincezer dokumentum 
reúôrd�òit előkészítettük feltöltésre a MOKKA szabályainak megfelelően. A hét folyamán továbbításra 
kerülnek a rekordok a MOKKÁñnak, a feltöltés eredményéről tájékoztatjuk majd az EKSZ tagkönyvtárait.

Konzultációs nap òù EK Gyűjteménykezelő Osztályán minden szerdán �00-től 1200 óráig.

Jelentkezés: òù iúr@libûelteûóu eñmail címen a konzultációs nap előtt.

  
Kölcsönzés modul
Kar felvételeì Bővítésre került a Globális adatlap második oldalán lévő Kar mezőnél választható lehetőségek 
száma. Az ELTE 8 kara mellett felvehető kódok az alábbiak:
- MíS� – más felsőoktatási intézet hallgatója
- D�LG – dôlgozó
- EG�EB – egyéb

Továbbra is kérünk mindenkit, hogy a mezőbe ne vegyen fel egyéb szöveget, hanem a legördülő 
menüből válassza ki a megfelelőt! A szabad szöveges beírások miatt az adott mezőre nem lehet 
használható statisztikát készíteni.

Nyári zárva tartás megküldéseì Kérjük, hogy minden könyvtár időben küldje el a nyári szünnapok listáját, ò
kölcsönzött könyvek nyárra vonatkozó lejáratát ñ ha van igény az alapbeállítás változtatására ñ és a hallgatói 
beiratkozások új érvényességét amennyiben esedékes, vòlòmi÷t, óôõö mely naptól kerüljenek ezek beállításra 
òù ílepóñbe÷û í válaszokat az iúr@libûelteûóu címre kérjük küldeni!

Felszólító levelekì Kérjük, hogy minden könyvtár időben küldje el az iúr@libûelteûóu címre annak az 
időszaknak a kezdetét és végét, ami alatt nem kérik a felszólító levelek szerkesztését�

Konzultációs nêa szerdánként 12�0-1��0 óráig òù Egyetemi Könyvtár tetőtéri oktatótermében, alkalmanként mòximum
5 fő részvételével.

Jelentkezésì ò vietôri	ùûõòbriellò@libûelteûóu email címen a konzultációs nap előtt.

Következő alkalom: 2ð�2û ðîû 27û
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Folyóirat modul
Két új formátumkód került bevezetésre az Aleph>?ACI JO  QCRUCA folyóiratok és JV  Wirekt elérésű 
folyóiraXQZ [\R] ^_`] jzen formátumok feldolgozásához felkerült a szerverre két új űrlap is qz{|}~���}� URRAX�A
�����q����} néven, melyek segítik a további munkát] �z újonnan történő feldolgozás során már ezeket a 
kódokat és űrlapokat használjuk! A �ACW��A�?AC ?ACClévő ilyen típusú rekordok visszamenőleges 
átkódolásának �ACAXe kidolgozás alatt van]

A folyóirat katalogizálási segédlettel, valamint a modullal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket az 
UZ��RU?]ARXA]�� címre várjuk.

  
�������

Újdonság� Új dokumentumtípusokkal bővült a �A?���^>QC � Formátum szűrőI
- �� kézirat - �� analitika, könyv

- �� �C�RUXUZ��  UZZ
- ¡_ időszaki, cd
- ¡� időszaki, online

�� A¢£A� formátumokhoz új ikonok lettek hozzárendelve]

Kijelentkezés� � �A?���^>QC � ?ejelentkezést követően a Kijelentkezés egyszerűsödött, nem kell 
megerősíteni a kilépési szándékot]

Továbbra is várjuk a webOPAC>al kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiZAX �� UZ��RU?]ARXA]�� címre.

  
A tanév végéhez közeledvén ���Z��U és személyes élményekben gazdag, feltöltődéssel teli nyarat kívánunk, 
mellé kellemes pihenést és jó szórakozást.

Üdvözlettel:

A rendszerkönyvtárosok


