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IKR HÍRLEVÉL – 2013. OKTÓBER 4. 
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. 
    

KATALOGIZÁLÁS - FORMAI FELDOLGOZÁS 
EKSZ rekordok a MOKKA/ODR adatbázisban 
Szeptember végén újabb rekordokat sikerült betöltenünk az Magyar Országos 
Közös Katalógusba: az Informatikai Kar könyvtárának anyagát, valamint az 
utolsó feltöltés óta keletkezett új leírásokat és a javított rekordokat. Ezzel 
255.900-ra emelkedett az EKSZ országos közös katalógusban elérhető 
rekordjainak száma. Az adatbázisban jelenleg az Egyetemi Könyvtár, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 
az Állam- és Jogtudományi Kar, a Társadalomtudományi Kar, az Informatikai Kar szabályos rekordjai, 
valamint a TÁMOP 3.2.4/09/1-KRM-2010-0021 pályázat keretében rögzített rekordok szerepelnek. Terveink 
szerint még az idei év folyamán elérhetőek lesznek a MOKKA-ban a Bölcsészettudományi Kar, a 
Természettudományi Kar és a Tanító- és Óvóképző Kar szurrogátumai. A PPK rekordjainak feltöltése 2014-
ben várható. 
Fontos tudnivaló: a módosított rekordok 925-ös mezőjében lévő Feltöltve kifejezést le kell cserélni a MOKKA 
szóra, így a legközelebbi feltöltés során a javítások az országos adatbázisban is tükröződnek. 
    

KATALOGIZÁLÁS - TARTALMI FELDOLGOZÁS 
Szinonimalista 
A Tartalmi Almunkabizottság elkészített és elfogadott egy szinonimalistát (melléklet: Szinonimalista-
201309.xls), melyet a későbbiekben még több lista is fog követni. Az a kérésünk, hogy aki tartalmi 
feltárással (is) foglalkozik, nézze át, és amennyiben észrevétele van, akkor azt 2013. október 21-ig 
jelezze az ikr@lib.elte.hu címen! Ha a jelzett időpontig nem érkezik észrevétel, akkor a szinonimalistát 
véglegesen elfogadottnak kell tekinteni, és minden esetben csak az ott elfogadott alakot lehet alkalmazni a 
tárgyszavazásnál. A véglegesítés maga után vonja, hogy a lista alapján ki legyenek javítva a tárgyszavak, és 
utalók is készüljenek. Ezt a feladatot csak az erre felhatalmazott könyvtárosok végezhetik majd. 
    

HASZNOS INFORMÁCIÓ 
Az alábbi linken fontos információ olvasható, mely minden EKSZ könyvtárost érint. Kérjük, nyissa 
meg a hivatkozást a részletekért, és kövesse az ott leírtakat: http://konyvtar.elte.hu/ekszreg.php 
    

KATALOGIZÁLÁS - FOLYÓIRAT FELDOLGOZÁS 
Tanfolyam  
2013. augusztus 29-én délelőtt az ELTE BTK Múzeum krt. alagsori géptermében került sor az immár 
harmadik alkalommal meghirdetett „Az időszaki kiadványok kezelése az Aleph-ben” című tanfolyam 
megtartására. A fő célkitűzés továbbra is a Folyóirat modul bemutatása volt (előfizetési rekord, megjelenési 
minta készítése, érkeztetés). Kiegészítésként a Katalogizálás modulból elérhető munkafolyamatok 
(folyóiratrekord készítése, példánycsatolás, köttetés), valamint a folyóiratok WebOpac-os megjelenítésének 
áttekintése is helyet kapott az előadás tematikájában. 
A továbbképzésen megjelent kollégák a tesztadatbázisban kipróbálhatták a Folyóirat modul működését, 
valamint feltehették kérdéseiket is. 
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Időszaki kiadványok űrlapjainak felülvizsgálata 
A Folyóirat-kezelő Almunkabizottság (FIAMB) felülvizsgálta és módosította az időszaki kiadványok 
űrlapsablonjait az Aleph-ben. A folyóiratok katalogizálásakor használatos űrlapok: 

folyoirat.mrc (SE formátumkóddal , nyomtatott folyóirathoz) 
epa_cd.mrc (SD formátumkóddal, CD-ROM-on megjelent elektronikus folyóirathoz) 
onlinef.mrc (SO formátumkóddal,  online elektronikus folyóirathoz) 

Figyelem! Periodikusan megjelenő nyelvi anyagok leírásakor – akár nyomtatott, akár elektronikus formában 
(CD-ROM, Internet dokumentum) jelenik meg a dokumentum – a 008 18-34 pozíciók kódolása az időszaki 
kiadványokra jellemzően történik. A nyomtatott és elektronikus időszaki kiadványokat a 006-os mezőben 
megjelenő kód különbözteti meg. A fizikai jellemzők további pontosítására használandó továbbá a 007-es 
mező. Az említett mezők ennek megfelelően kerültek beállításra az elektronikus dokumentumok 
űrlapsablonjaiban. 
    

KÖLCSÖNZÉS 
Hallgatói adatok 
Két részletben betöltésre kerültek a Neptunból-ból az integrált könyvtári rendszerbe a hallgatói adatok.  
Az első részben, szeptember első hétvégéjén 6929, tanulmányait az ELTE-n megkezdő hallgató, majd a 
második részben szeptember utolsó hétvégéjén 580, pótfelvételivel bejutott valamint az Erasmus képzés 
keretein belül tanuló hallgató adata került be a rendszerbe. 
Az áttöltés során a hallgatók rendszerszáma, a kialakult gyakorlatnak megfelelően, egy ELTE+szám felépítésű 
kód lett.  
Ideiglenesen ez a rendszerszám került a vonalkód helyére, ezt a tényleges beiratkozáskor módosítani kell 
majd. 
A beiratkozáskor kell majd kitölteni a globális adatlapon megszólítás, cím, olvasó neme, szak, azonosító 
igazolvány szám részeket, és szükség esetén módosítani a nyelv mezőt, valamint a címadat rész hiányzó 
adatait. 
A globális adatlap többi mezője és a további azonosítók részhez tartozó adatok automatikusan kerültek be a 
rendszerbe. 

Osztatlan tanárképzés kód 
Elkészült az osztatlan tanárképzés kódja (OT), melyet a lokál olvasói adatlap „típus” részébe lehet felvenni. 
Ahol kérik a fenti kód beállítását, kérjük, hogy azt jelezzék az ikr@lib.elte.hu címen. 

Webopac súgó csere 
Az ALEPH indulása óta használt, a webopac bejelentkezést segítő magyar nyelvű súgó cseréje megtörtént. Az 
új súgóban a diákigazolvánnyal és ELTE olvasójeggyel rendelkezők számára is rövidebb leírás készült. 

Webopac lejárat mező bővítése 
A webopacban a lejárat mező tartalma bővítésre került. A korábban a lejárat dátumát (év, hónap, nap) mutató 
mezőben a lejárat ideje (óra, perc) is látható. 

Kar mező 
A globál adatlap második oldalán található „Kar” mező tartalma részben rendezésre került. Korábbi 
hírlevelekben és egyéb megbeszéléseken többször volt szó róla, hogy ez a mező NEM megjegyzés mező, ide a 
legördülő menü által kínált szövegek egyike emelendő be.  
A rendszerben lévő olvasókat listázva egy 56.833 soros excellt kellett átnézni, mely után 5966 olvasónál lett 
javítva a nem megfelelően bevitt, vagy törölve az oda nem való adat. 17.012 olvasónál a mező üres. 
Továbbra is felhívjuk mindenki figyelmét a mező tartalmának megfelelő kitöltésére, a hiányzó adat pótlására! 

Beiratkozási dokumentumok 
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! 



2013. október 4. 3 

    

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 időpont az Egyetemi Könyvtár Közönségszolgálati Osztályán 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. október 9. 
    

IKR Hírlevél - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 
 2013/2. szám (2013. október 4.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
 Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Zsámboki Mónika 

Megjelenés havonta, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán. 


