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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 i�r@libeltehu címre.


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
IKR almunkabizottságok

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálatban 5 IKR almunkabizottság működik.
Az egyes almunkabizottságok tagjait és elérhetőségüket az alábbi táblázatok tartalmazzák. 
Kérjük, észrevételeikkel keressék Kollégáinkat!
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Tanfo��a�o�

Ebben az évben 2015. január 19�29. között 8 témában tartottunk tanfolyamot az alábbiak szerint:
 Kölcsönzés, oktató: Czinki�V� "#$�%& '()$� **(

 Kölcsönzés modul szervizei, oktató: Czinki�V� "#$�%& '()$� **( Folyóirat kezelés, oktató: Kutasi Zsuzsanna
 Tartalmi feltárás (kezdő szint), oktató: Aszalós Károly
 Tartalmi feltárás (tárgyszó szabályzatok, alkalmazások, javítások), oktató: Aszalós Károly
 Katalogizálás, oktatók: Székelyné Török Tünde, Mező Csaba
 Katalogizálás modul szervizei, oktató: Székelyné Török Tünde
 NPA, oktató: Kutasi Zsuzsanna

A tanfolyamokon összesen 40 kolléga vett részt, akik közül többen, több tanfolyamra is ellátogattak. Nekik a 
vonatkozó anyagokat az oktatók kiküldték.

A felmerülő kérdéseket az �+$,*�)4 *" 467 címre várjuk.



Távoli munkavégzés az ELTE integrált könyvtári rendszerében külsős kolléga alkalmazása esetén

A rendszerkönyvtárosok összeállították és bevezetésre került a Távoli munkavégzés az ELTE integrált 
könyvtári rendszerében külsős kolléga alkalmazása esetén című űrlap, mely feltöltésre került az EDIT�
) �%4

Elérési útja: 6""p%:99 d�"4 *" 4679;m*7�9)�"%"$ (m96(<d* 9=>?B=9CCB=9D(v#*�Em7<+(v F& %4pdG

Amennyiben valamely könyvtárban külsős kollégát alkalmaznak, akkor a fenti dokumentumban foglaltak 
szerint kell eljárni. 



KATALOGIZÁLÁS J LORMAI FELDOLGOZÁS

KELLO rekord importálás M kérdés

Több Kollégától érkezett kérdésként hozzánk, hogy amikor KELLO rekordot importálunk és a FIX 
alkalmazásával "ELTÉ�sitjük " a rekordot, akkor nem lehet�e beállítani, hogy automatikusan kerüljön be a 850 
és 925 mező a megfelelő adatokkal?

A jelenleg használt eljárás nem teszi lehetővé plusz mezők beillesztését a rekordokba (csak a bejövő rekord 
adatait lehet így kezelni). Erre a célra a Katalogizálás menü Bővítés űrlapról funkciója jól használható, az 
beilleszti a rekordokba a könyvtár által használt kötelező mezőket a megfelelő, űrlapban meghatározott 
"($"(*m(++(*4
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Indexelés

Az orosz és a bolgár keményjel transzliterált alakja a " jel.
A keményjel a bolgár nyelvben magánhangzóként viselkedik és jelentést megkülönböztető szerepe is van. Ha 
a jelzett karakter szerepelt egy keresőkérdésben, a rendszer automatikus üzeneteként az alábbi szöveg jelent 
XYZ[ Hiba a keresési kérés értelmezésében.
A február 15\én lezajlott indexelés eredményeként a transzliterált alakot (") már nem cseréli le kereséskor a 
rendszer szóközre, és nem is veszi ki a keresőkérdésből. Ezzel párhuzamosan azonban életbe lépett egy másik 
szabály, aminek bevezetésére az ETO kereshetősége (080\as mező) miatt volt szükség: bizonyos speciális 
karakterek helyes használata érdekében bevezettük a cserekarakterek alkalmazását, és ezek között van a 
keményjel transzliterált alakja (a " jel) is. Helyette az × karaktert (Alt Gr ú) kell használni a keresésben, ekkor 
ad a rendszer találatot. További lehetőség a maszkolás (jele: ?),  ami egy karaktert helyettesít.

Példa a keresésekre:

Ez az általános szabály minden keresőindexre vonatkozik.



]ASZNOS INFORMÁCIÓ
Az alábbi linken fontos információ olvasható, mely minden EKSZ könyvtárost érint. Kérjük, 
nyissa meg a hivatkozást a részletekért, és kövesse az ott leírtakat: 
^__`[ccjkqwx_{|}Y~_Y}^�cYj��|YZ}`^`
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WebOpac észrevételek

A WebOpac működésének javításával kapcsolatos észrevételeiket várjuk az �j|�~��}Y~_Y}^� címre ����}
március 3�\�Z. Kérjük, a levél tárgya „webopac javaslat” legyen. A beérkezett javaslatokat összesítjük és {
WebOPAC bizottság döntése alapján az elfogadott, támogatott javaslatokat folyamatosan beállítjuk.

A beérkezett javaslatokról a következő hírlevélben részletesen beszámolunk.  



http://konyvtar.elte.hu/ekszreg.php
mailto:ikr@lib.elte.hu
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Elektronikus kérőlap bevezetés az Egyetemi Könyvtárban

2015. január 5�től az Egyetemi Könyvtár beiratkozott olvasói számára bevezet�� �� elektronikuskérőlap�
használatot, mely részben kiváltja a korábbi papír alapú kérőlapos rendszert. Az új lehetőség előnye, hogy 
bárhonnan, bármikor indítható közvetlen raktári kérés a könyvtár felé.

A használatról bővebben az alábbi linkre kattintva tájékozódhat: �������� ¡¢£��¤¥�¦��¥�§��§����¤ ¦��



¨ONZULTÁCIÓS ALKALMAK ©ª «¬®¯®°± ¨ÖNYVTÁRBAN
Konzultációs időpont az Egyetemi Könyvtár Gyűjteménykezelői Osztályán szerdánként 10�től 12 óráig.
Jelentkezés: az ²�¤³¦²´¥�¦��¥�§ ��µ�²¦ címen a konzultációs nap előtt.


¶·¸ Hírlevél ¹ Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele
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Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Rendszerkönyvtárosok
Megjelenés minden páros hónapbanÆ Åerjesztés Ënterneten keresztül levelezőlistán�

http://konyvtar.elte.hu/hu/ekerolap

