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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. 
    

ALEPH TANFOLYAMOK 
A soron következő, őszi ALEPH továbbképzésekre való jelentkezéseket – a hagyományoktól eltérően – 
már most szeretnénk felmérni. Ennek oka, hogy az Egyetemi Könyvtár a várható felújítási munkálatok miatt a 
nyári és a kora őszi hónapok idején zárva tart. A könyvtárosi feladatok és a felújítás miatt szükséges teendők 
tervezése indokolja, hogy a mostani tanfolyam indításának feltételein is változtassunk: az alább felsorolt 
témakörökben csak akkor indítunk képzést, ha a jelentkezők száma meghaladja az 5 főt. 

A tanfolyam tematikája: 
1. Katalogizálás 2,5 nap 
2. Tartalmi feltárás 3 óra 
3. Folyóirat kezelés 3 óra 
4. Kölcsönzés 1,5 nap 
5. Katalogizálás modul szervizei 3 óra 
6. Kölcsönzés modul szervizei 3 óra 

A részvételi szándékot 2014. április 25-ig szíveskedjenek jelezni e-mailben az ikr@lib.elte.hu címen. 
Kérjük, adják meg a jelentkező nevét, a munkahelyét, e-mail címét, valamint jelöljék meg azokat a 
témaköröket, melyeken részt kívánnak venni. 
A megadott határidő után jelentkezéseket nem tudunk elfogadni! 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Katalogizáló modul gyakorlati használatához könyvtáros végzettség, címleírói 
ismeret, illetve gyakorlat szükséges. Kérjük, ezt vegyék figyelembe a jelentkezéskor! 

A továbbképzés időpontja előreláthatólag 2014. szeptember utolsó két hete lesz. A tanfolyam 
helyszínének kiválasztása a résztvevők számától függ, ezért erről csak a későbbiek folyamán tudunk pontos 
tájékoztatást adni. 

Szeretettel várunk továbbképzésünkre minden könyvtáros kollégát, kérjük, értesítsék munkatársaikat is a 
tanfolyamról. 

A 2015. évi januári tanfolyamok a korábban megszokott feltételekkel és időpontban indulnak. 

    

KATALOGIZÁLÁS - FORMAI FELDOLGOZÁS 
Felhívjuk valamennyi könyvtáros kolléga figyelmét, hogy az Atlantisz Könyvkiadó Kft telephelye 
megváltozott az alábbiak szerint: 

Atlantisz Könyvkiadó Kft 
1054 Budapest 
Akadémia utca 1. 

Minden egyéb elérhetőségük változatlan. 

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. az elmúlt napokban minden könyvtárnak elküldte a 2014. évi 
Könyvtárellátási Szerződést. Az ELTE esetében erre nem lett volna szükség, mivel a 2013-ban megkötött 
közbeszerzés 4 évre érvényes. A kiküldött szerződéseket meg lehet semmisíteni. 
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WorldCat-hoz való csatlakozás 
Az ELTE könyvtárainak WorldCat-hoz (https://www.worldcat.org/) való csatlakozása már több ízben 
napirendre került, éppen ezért több kérdésre kiterjedő felmérést végeztünk a tagkönyvtárakban erre 
vonatkozóan. Az eredmény alapján a következő funkciók igénylése jelenleg nem lenne kifizetődő: rekordok 
letöltése, valamint a könyvtárközi kérések. 
Elméletileg van arra lehetőség, hogy az ELTE könyvtárak rekordjainak kijelölt köre bekerülhessen a 
WorldCat-ba. Az OCLC-hez az alábbi kérdéseket továbbítottuk: 

 Milyen lépések szükségesek a rekordfeltöltéshez, illetve van-e költsége ennek? 
 Ha a rekordjaink szerepelnek az adatbázisban, kérhetünk-e különböző állományelemzéseket, ha igen, 

milyen feltételekkel? 
A válaszok megérkezése után tudunk tovább haladni a WorldCat-hoz való csatlakozással. 

Negyedéves feldolgozói statisztika 
2014 első három hónapjában az ELTE könyvtárosainak köszönhetően összesen 19.011 db példányrekord, 
9.933 db bibliográfiai rekord és 10.376 db authority rekord került az ALEPH integrált könyvtári rendszerbe. 
Így összességében 1.193.195 db példányrekord, 773.769 db bibliográfiai rekord és 744.272 db authority 
rekord volt 2014. március 31-én az IKR-ben. 
Az alábbi grafikonon lehet megtekinteni, hogy 2014 első három hónapjában havonta mennyi példány, 
bibliográfiai és authority rekorddal gyarapodott az adatbázisban lévő állomány: 

 
    

KÖLCSÖNZÉS 
Negyedéves kölcsönzési statisztika 
2014 első 3 hónapjában az ALEPH integrált könyvtári rendszert használó könyvtárakban összesen 39 776 
dokumentumot kölcsönöztek az olvasók. 
A könyvtárankénti bontás az alábbi grafikonon tekinthető meg (forrás ALEPH IKR). 
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WEBOPAC 
WebOpac almunkabizottság 
A WebOpac almunkabizottság vezetője 2014.03.26-tól Czinki-Vietorisz Gabriella, az Egyetemi Könyvtár 
Közönségszolgálati osztályának dolgozója. 
A WebOpackal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat az ikr@lib.elte.hu címre várjuk.  

WebOpac használati statisztika 
2014 első negyedévében a WebOpac használat az alábbiak szerint alakult (forrás ALEPH IKR). 
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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 
    

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 nap előtti héten péntek 16 óráig. 
    

IKR Hírlevél - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 
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Megjelenés havonta, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán. 


