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IR HÍRLEVÉL � ������

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.

  
Új munkabizottságok a hatékonyság jegyében
A Könyvtári Tanács júliusi ülésén hozott döntésének értelmében szakmai munkabizottság alakul a" #$%���&�
Könyvtári Szolgálat �özös integrált könyvtári rendszert használó könyvtárak munkájának összehangolására és 
a kommunikáció hatékonyságának növelésére�
A munkabizottság felállításának fő célja� '" adatbázis egységes alakítása az érvényben lévő szabványok és 
szabályzatok alapján, ('�'&�*� az adatbázis javítási folyamatok stratégiájának közös kidolgozása, a munka 
szervezése, a határidők meghatározása, továbbá az adatbázis tartalmának minőségi nyomon követése, illetve a 
fejlesztési irányok megfogalmazása, összehangolása és közvetítése.

A munkabizottság feladatai:
- K'�9;<�'�<� �'�� '" #=�L��val, a Könyvtári Tanáccsal és a MOKKA/ODR szakembereivel�
- K'�9;<�'�<� �'�� az adott szakterület�* ><�$<"ó szakembere���� és az általa képviselt kollégákkal�
- Közvetíti az adott szakterülethez tartozó szakemberek javaslatait, problémáit, döntéseit.
- Az EKSZ szabályzatok'� ?<�%'&'�<;'* aktualizálj'C ��?<$'>�'�ja, közzét�;"��

Az almunkabizottságok jogköre:
- J'(';�atok megfogalmazása és közvetítése.
- A gyakorlati jellegű, napi működéshez szükséges döntések meghozatala az adott szakterületen.
- Új kolléga közös IKR�ben történő munkavégzéséhez a feltételek meghatározása.
- A közös IKR�ben előforduló gyakori hibák jelzése, a súlyos, visszatérő problémák közvetítése�
- Az almunkabizottságok munkájának végrehajtásáért az almunkabizottságok vezetői a felelős���

A munkabizottságon belül öt almunkabizottság működ��C az alábbi táblázat mutatja ezt és a �'$<�'�D
Formai

feldolgozás
�artalmi

feldolgozás Folyóiratkezelés Kölcsönzés We�-OPQS

ÁJK Székely Mária Uiss �dina Szabó Judit Hrucsár Ilona

jav. vezető:
- Bikádi Katalin  �U)

tagok:
- Polán Attila,
- egyes almunka�i-

zottságok által 
delegált 1-1 tag,

- EHÖK kijelölt 
képviselője

B�U Patkósné Tóth 
ZsuVsanna

Xu�nicVky Zsolt [\]^_` b_\q_^{{^
(jav. vezető)

Dániel Szonja

�gyetemi
Könyvtár

Székelyné Török Tünde 
(jav. vezető)

Aszalós Károly 
(jav. vezető)

Szépvölgyi Katalin |q`{}`~�`�]��`_q
�^��`���^
(jav. vezető)

B���U Bergmann UrisVtina �ot Ferenc Tóth-Gáti Istvánné Bergmann UrisVtina
PPU Sánta Erzsébet Sánta Erzsébet Mák Anita �arga Qndrea
TÓK Lakatos Dóra Réder Krisztina Lázárné Obbágy 

Uatalin
Bendefyné Képes 
�arianna

��U �rdei �rma �rdei �rma Jaczenkó Péter Wölfl Magdolna
�U TTK képviselője TTK képviselője Szabó Zoltán Szabó Tibor
TÁTK ÁJK képviselője ÁJK képviselője ÁJK képviselője ÁJK képviselője
Karon kívüli 
könyvtárak egyeztetés alatt egyeztetés alatt egyeztetés alatt egyeztetés alatt
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ÁÂÃÁÄ ÅÆÇÆÈÉÊÆÈ ËÄ «

Az almunkabizottságok munkáját vezető rendszerkönyvtárosként Sándor Judit koordinálja, aki felelős a
munkabizottság munkájának összehangolásáért, koordinálja az almunkabizottságok tevékenységét, 
kapcsolatot tart az informatikusokkal, a Könyvtári Tanáccsal, közvetíti az ExÌLh felé megfogalmazódó
fejlesztési igényeket és kapcsolatot tart a hálózati könyvtárosokkal.
Ha kérdésük, észrevételük van a munkabizottsággal kapcsolatban, küldjék el az ÍÎÏÐÑÍÒÓÔÑÕÔÓÖ× ÔÌmail címreÓ

  
Egységes ØÙÚÛÜÝÞßÛÜÙÚ àá âãäå Úönyvtáraiban
A Szenátus határozata alapján 2012. április 03Ìtól hatályos az Egyetemi Könyvtári Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzata (SZMSZ), mely az alábbi linken érhető el: ÖÕÕæçèèÎéêëìÕíÏÓÔÑÕÔÓÖ×èîïðñòðóôðóÓæõö
Ennek értelmében az ELTE összes tagkönyvtárában azonos beiratkozási lapot kell hasznáÑêÍ÷ øÔÑë
formanyomtatványt az Egyetemi Könyvtár biztosítja a tagkönyvtárak részéreÓ Ehhez kérjük, küldjék meg 
részünkre az ÍÎÏÐÑÍÒÓÔÑÕÔÓÖ× ÔÌmail címre legkésőbb ùúûùü ýþÿþsztþs û5ÌÍi÷ Öéië í �óÔæÕÔøÒÔÏÍ
tanévkezdésre hány darab beiratkozási lapot igényelnek!
A korábbi gyakorlatot folytatva, az Egyetemi Könyvtár biztosítja a tagkönyvtárak részére az olvasójegyÔÎÔÕ
és a rá ragasztandó olvasói vonalkódokat is. Kérjük, küldjék meg részünkre a fent megadott időpontig, hogë
mennyi olvasójegyet és vonalkódot kérnek! Igényeiket szintén az ÍÎÏÐÑÍÒÓÔÑÕÔÓÖ× ÔÌmail címre várjuk.

  
ALEPH felhasználóképző tanfolyam hálózati könyvtárosoknak
Ahogy a korábbi IKR hírlevélben már hírt adtunk róla, ùúûùü ýþÿþsztþs ù7-3ûü között �ÑÔæÖ ÕíêöéÑëíøéÕ
szervezünk az ELTE ÁJK oktatótermében. Köszönjük az eddigi visszajelzéseket, a jelentkezőknek 
emlékeztetőt küldünk a tanfolyam kezdete előtt.
A 24 fős maximum létszámot ÔõõÍi nem értük el, így néhány jelentkezést még tudunk fogadni!
� pótjelentkezést ÔÌøíÍÑÌben kérjük jelezni íó ÍÎÏÐÑÍÒÓÔÑÕÔÓÖ× címen ùúûùü ýþÿþsztþs û7ÌÍiÓ Jelentkezéskor 
adják meg a könyvtár nevét, a résztvevő nevét, és hogy mely modulokon kíván ott lenni!

�  anfolyam m�n� �:

Dátum Időpont Pr�gr�� Oktató

2012. 08. 2�.

hétfő
9
��
	12

�� Általános bevezető (ismerkedés a rendszerrel, a modulokkal) Székelyné Török Tünde

1

��
	16

�� Katalogizálás (elméleti alapok és gyakorlati használat) Sándor Judit

2012. 08. 28.

k�dd

9
��
	12

��

Katalogizálás (használat bemutatása példákon keresztül) Sándor Judit
1


��
	16

��

2012. 08. 29.

���d�

9
��
	12

�� Katalogizálás (gyakorlás) Sándor Judit

1
��	16�� Katalogizálás (szervizek és napló) Székelyné Török Tünde

2012. 08. 
0.

csütörtök
9��	12

�� Kölcsönzés (ismerkedés a modullal)
C������V�������� G�b������

1
��	16�� Kölcsönzés (elméleti alapok és gyakorlati használat)

2012. 08. 
1.

péntek
9��	12

�� Kölcsönzés (használat bemutatása példákon keresztül)
C������V�������� G�b������

1
��	16�� Kölcsönzés (szerv����)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Katalogizáló modul gyakorlati használatához könyvtáros végzettség, címleírói 
ismeret, illetve gyakorlat szükséges, kérjük, ezt vegyék figyelembe a jelentkezéskor!

  
További szép nyarat kívánunk!

Üdvözlettel: Sándor Judit rendszerkönyvtáros  (+����)�4�����!!/�4�"  ���#��$j%#��@��b$����$h%
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