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IKR HÍRLEVÉL – 2013. JÚLIUS 26. 

Hírlevelünkben tájékoztatást adunk az Aleph integrált könyvtári rendszer működéséről, az IKR-rel 

kapcsolatos aktuális munkákról, változásokról, fontos kérdésekről. 

Észrevételeiket elküldhetik az ikr@lib.elte.hu címre. 

    

RÉGI/ÚJ FORMÁBAN AZ IKR HÍREK 

Az ELTE-n 2011 februárjában került bevezetésre az ALEPH integrált könyvtári rendszer. (A korábban 

alkalmazott HORIZON-ról történt az átállás.) Ennek kapcsán kezdtük el az IKR-rel kapcsolatos hírek 

rendszeres kiküldését hírlevél formájában a Kolibri levelezőlistán keresztül az EKSZ könyvtárosainak. 

2012 második felében az a döntés született a Könyvtári Tanács IKR 

Munkabizottságában, hogy az IKR hírek integrálódjanak bele az EKSZ Hírlevélbe, 

és a továbbiakban annak egyik rovataként jelenjen meg. Ez a gyakorlat volt 

jellemző mostanáig, amikor is egy újabb változás következik: az EKSZ Hírlevél a 

következő lapszámtól új formát kap, az Egyetemi Hírlevélhez hasonlóan linkes 

felépítéssel fog megjelenni. 

Mivel az IKR hírekhez sokszor kapcsolódnak csatolt fájlok, szabályzatok, így ez az új formátum nem 

megfelelő számunkra, illetve az anyag is igen szakmai szövegezésű, ezért a célcsoport is szűkebb körű. A fenti 

okok miatt visszatérünk a korábbi gyakorlathoz, azaz ettől a lapszámtól kezdődően ismét külön hírlevél 

formájában jelennek meg az IKR hírek, IKR Hírlevél címen. 

    

ALEPH KÉPZÉSEK 

ALEPH felhasználóképző tanfolyam: A soron következő képzés 2013. augusztus 26–30. között kerül 

megrendezésre, naponta 9.00–16.00 óra között, déli ebédszünettel. A tanfolyam menete: 

- 2013. augusztus 26., hétfő 
 9.00–12.00 - Általános bevezető (ismerkedés a rendszerrel, a modulokkal) 
13.00–16.00 - Katalogizálás (elméleti alapok és gyakorlati használat) 

- 2013. augusztus 27., kedd 
9.00–16.00 - Katalogizálás (használat bemutatása példákon keresztül) 

- 2013. augusztus 28., szerda 
9.00–12.00 - Katalogizálás (gyakorlás) 
13.00–16.00 - Tartalmi feltárás 

- 2013. augusztus 29., csütörtök  
9.00–12.00 - Folyóirat feldolgozás 
13.00–16.00 - Kölcsönzés (ismerkedés a modullal) 

- 2013. augusztus 30., péntek 
9.00–16.00 - Kölcsönzés (elmélet és gyakorlat példákon keresztül)  

Továbbképzés ALEPH szervizekről, lekérdezésekről: Tréningünket 2013. szeptember 4-én 9.00–16.00 

óra között tartjuk az Egyetemi Könyvtárban. Tervezett tematika: 

- Kölcsönzés modul: Általános tudnivalók; Olvasói-, kölcsönzési-, tranzakciós listák; Általános kölcsönzési 

statisztika; Aktivitás szerinti statisztika; Pénzügyi tranzakciók; Fizetési jelentések; Egyedi statisztikák 

(pl. olvasók száma, tartozási lista stb.) 

- Katalogizálás modul: Egyedi leltárnapló készítése; Statisztikai adatok az egyedi leltárnapló alapján; Bibliográfiai 

rekordok legyűjtése szervizzel; Egyéni teljesítmények mérése; Javítás menete az EUL10-ben. 

A tanfolyamokra előzetes jelentkezés az ikr@lib.elte.hu címen lehetséges. Kérjük, adják meg könyvtáruk 

nevét, a résztvevő nevét, és hogy mely modulok előadásán kívánnak részt venni. Minden érdeklődő kollégát 

szeretettel várunk! 
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KATALOGIZÁLÁS - FORMAI FELDOLGOZÁS 

EKSZ rekordok a MOKKA/ODR adatbázisban: A korábbi feltöltések (ÁJK, BGGYK, EK) után június 

folyamán küldésre kerültek a TáTK könyvtárának rekordjai, így jelenleg az EKSZ 205.583 rekordja szerepel a 

Magyar Országos Közös Katalógusban. Az adatbázisban az Egyetemi 

Könyvtár, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, az Állam- és 

Jogtudományi Kar, a Társadalomtudományi Kar szabályos rekordjai, valamint 

a TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-2010-0021 pályázat keretében rögzített leírások szerepelnek. Egy-egy feltöltés 

alkalmával az előző küldés óta készített, illetve módosított rekordok is bekerülnek a MOKKA-ba. Az 

ALEPH-ben javított, módosított rekordok, melyek már korábban felküldésre kerültek, csak akkor 

tükröződnek a MOKKA adatbázisában, ha a 925-ös mezőben szereplő Feltöltve szót módosítottuk a 

rekordban a MOKKA kifejezésre. Kérjük ennek pontos használatát!  

Új űrlap és anyagtípus metszeteknek: Az Egyetemi Könyvtárban elkezdődött a grafika gyűjtemény 

szabályos feldolgozása. Az ehhez szükséges rekordformátum (GR), űrlap (metszet.mrc) és anyagtípus 

(GRAF) beállítását az Ex-Lh Kft. munkatársai a kérésünknek megfelelően elkészítették. A 

továbbiakban ezeket bárki használhatja grafikai állományának, metszetgyűjteményének feldolgozása 

során. A GRAF típusú példányok a webOPAC-on a jobb oldalon látható képpel vannak azonosítva. 

Változások szakdolgozatok, disszertációk feldolgozásában: Az EKSZ könyvtárosai a szakdolgozatok és 

a disszertációk feldolgozása folyamán a korábbi gyakorlatban különféle anyagtípusokat (BOOK, MANUS, 

THES) állítottak be a példányok felvitelekor. Az egységesítés jegyében a Formai 

Almunkabizottság döntése értelmében a hagyományos papíralapú szakdolgozatok és disszertációk 

feldolgozása során a kötelezően alkalmazandó anyagtípus a THES. A korábban ettől eltérően 

használt típusok átállítása a FAMB tagjainak útmutatása szerint gépileg történik. 

A kor igényeihez igazodva szükségessé vált egy új űrlap beállítása az elektronikus 

formátumú szakdolgozatok, disszertációk leírásának rögzítésére, ez e_szakd.mrc néven található meg az 

ALEPH-ben. Ehhez beállításra került a példányadatok között egy új anyagtípus is, ETHES néven (elektr. 

szakdolg., disszert.). 

Fontos: A feldolgozás során a papíralapú és az elektronikus szakdolgozatokról, illetve disszertációkról készült 

bibliográfiai rekordokban a rekordformátumot DT Szakdolgozat, dissze.-ra kell állítani! A példány 

anyagtípusa pedig papíralapú dolgozat esetén THES, elektronikus formátum esetén pedig ETHES legyen. 

Kérjük ennek betartását és következetes használatát! 

60-as jogosultsági szint: A 100-as authority javítások kapcsán fogalmazódott meg a 60-as jogosultsági szint 

beállításának igénye. Ezt olyan rekordok mentése során használhatják a FAMB tagjai, amikor a személy 

egységesített neve szabványos és a születési, valamint a halálozási év is fel van tüntetve. A 60-as szinttel 

történő mentés célja, hogy ne lehessen később hibás alakra átírni a szabványos authority rekordot. 

Előfordulhat, hogy ezzel a magasabb jogosultsággal mentett rekord is javításra, kiegészítésre szorul (pl. újabb 

utaló szükséges): az ilyen rekordokat az Egyetemi Könyvtár valamelyik feldolgozó könyvtárosának kell 

elküldeni, és kérni a korrigálás elvégzését. (Elérhetőségek az EKSZ portálon: http://konyvtar.elte.hu/hu/ek.) 

Elektronikus napló bevezetése: A FAMB tagjai felmérést végeztek az EKSZ körében, 

hogy hányan használják az elektronikus naplót jelenleg, illetve hogy mely könyvtár és 

mikortól tervezi a bevezetését. Az eredmény azt mutatja, hogy eddig 7 tagkönyvtár állt át a 

papíralapú leltárkönyv vezetéséről az egyszerűbb és időtakarékosabb elektronikus napló 

formára. Az őszi szervizes tréning során fontos célunk, hogy a kollégák megismerjék az  

e-napló készítésének módszerét és annak előnyeit, majd fokozatosan minél többen álljanak át erre a 

gyakorlatra.  A használata igen egyszerű, sok párhuzamos munka kiváltható vele, aminek eredménye az 

erőforrásokkal való nagyfokú takarékosság és egy pontos nyilvántartás, ami remekül felhasználható a 

statisztikai adatok szolgáltatásához is. Biztatunk mindenkit, hogy 2014 januárjától gondolja meg az e-naplóra 

való átállást, amihez az Egyetemi Könyvtárból minden támogatást és segítséget megadunk. 
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KATALOGIZÁLÁS - TARTALMI FELDOLGOZÁS 

Továbbképzés tartalmi feltárás témakörben: 2013. augusztus 28-án, szerdán 13.00–16.00 óra között kerül 

sor a tartalmi feltárás témakörét érintő képzésre, melyen Aszalós Károly, a Tartalmi feldolgozás 

Almunkabizottság vezetője tart előadást az aktuális kérdésekről. Szeretettel várunk minden érdeklődő 

kollégát! Előzetes jelentkezés az ikr@lib.elte.hu címen, név és könyvtár megadásával. 

Angol tárgyszavazás: A Tartalmi feldolgozás Almunkabizottság döntése szerint a dokumentumok feltárása 

során az angol nyelvű tárgyszavazásnál a Library of Congress Subject Headings (LCSH) az elfogadott. Felhívjuk a 

könyvtáros kollégák figyelmét, hogy a Könyvtári Tanács döntése értelmében az IKR Munkabizottság által 

meghozott szabályok az ELTE EKSZ összes könyvtárosa számára kötelező jelleggel alkalmazandók! Kérjük, 

ahol gyakorlat az angol nyelvű tárgyszavak alkalmazása, tartsák be következetesen a fent említett szabályt.  

Indikátorok a 600-as mezőben: A személynév mint tárgyi melléktétel mezőben (600-as) a második indikátor 

értéke kétféle lehet: az angol neveknél második helyen 0 az indikátor (LOC átvétel), a többi személynévnél 

továbbra is 4 az indikátorérték. Kérjük ennek betartását! 

    

HASZNOS INFORMÁCIÓ 

Az alábbi linken fontos információ olvasható, mely minden EKSZ könyvtárost érint. Kérjük, nyissa 

meg a hivatkozást a részletekért: http://konyvtar.elte.hu/ekszreg.php  

    

KATALOGIZÁLÁS - FOLYÓIRAT FELDOLGOZÁS 

Továbbképzés folyóirat-feldolgozás témakörben: 2013. augusztus 29-én, csütörtökön 9.00–12.00 óra 

között kerül sor a folyóirat feldolgozás témakörét érintő képzésre, melyen Kutasi Zsuzsa, a Folyóirat-kezelés 

Almunkabizottság vezetője tart előadást. Várjuk mindazokat, akik már használják a modult, és azokat is, akik 

kacérkodnak a bevezetés gondolatával. Előzetes jelentkezés az ikr@lib.elte.hu címen, kérjük, adják meg a 

résztvevő(k) és könyvtáruk nevét. 

Időszaki kiadványok analitikus feltárása: A Könyvtári Tanács IKR Folyóirat-kezelő Almunkabizottsága 

elkészítette az időszaki kiadványokban megjelent részdokumentumok feldolgozásának szabályzatát, mely 

megtalálható a hírlevél mellékleteként.  Felhívjuk a könyvtáros kollégák figyelmét, hogy a Könyvtári Tanács 

döntése értelmében az IKR Munkabizottság által összeállított szabályzatok és egyéb anyagok az ELTE EKSZ 

összes könyvtárosa számára kötelező jelleggel alkalmazandók! A szabályzatban foglaltak 2013. július 1-jétől 

kerültek bevezetésre. Ahol tehát végeznek analitikus feltárást időszaki kiadványok esetében, ott a 

szabályzatban leírt módon tegyék! A szabályzattal kapcsolatos észrevételeiket, vagy az alkalmazás során 

tapasztaltakat elküldhetik az ikr@lib.elte.hu címre. 

    

KÖLCSÖNZÉS 

Beiratkozási lapok, olvasójegyek, vonalkódok biztosítása: Az Egyetemi Könyvtár a költségvetési 

egyensúly megőrzése érdekében 2013 májusától önköltségi áron, keretátadással történő pénzügyi rendezés 

mellett tudja biztosítani az EKSZ könyvtárainak az egységes beiratkozási lapokat, olvasójegyeket, 

vonalkódokat. Az árakról és a folyamat menetéről a Gazdasági és Üzemeltetési Osztályon kérhető információ 

(+36-1/411-6500/3428, palcso.gyorgyi@lib.elte.hu). Kérjük, hogy az igények feltorlódásának elkerülése 

érdekében megrendelésüket időben juttassák el az ikr@lib.elte.hu címre! 
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KONZULTÁCIÓS ALKALMAK AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN 

Konzultációs időpont az Egyetemi Könyvtár Gyűjteménykezelői Osztályán szerdánként 10-től 12 óráig. 

Jelentkezés: az ikr@lib.elte.hu e-mail címen a konzultációs nap előtt. 

Konzultációs alkalom kölcsönzés témakörben a nyári zárva tartás idején szünetel. Az őszi félév kezdetétől a 

szokásos időpontban, szerdánként 12.30–14.30 között várjuk Önöket, alkalmanként maximum 5 fő 

részvételével. Jelentkezés a vietorisz.gabriella@lib.elte.hu e-mail címen a konzultációs időpontot megelőzően 

előre egyeztetve. Következő időpont: 2013. szeptember 11. 

    

Tartalmas kikapcsolódást, feltöltődést és jó pihenést kívánunk a nyárra minden kedves olvasónknak! 

    

IKR Hírlevél - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 

 2013/1. szám (2013. július 26.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 

 Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Sándor Judit 

Megjelenés havonta, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán. 
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