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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@li�elte�hu címre�


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Könyvtárközi kölcsönzés
Kérjük, hogy a hálózaton belüli könyvtárközi kéréseket is az ODR rendszeren keresztül küldjék! A 
telefonon és e-mailben leadott kérések nem számolhatók el az ODR támogatás igénybevételekor.


B���a�ko�ási nyomtatványok rendelése

Magyar és angol nyelvű beiratkozási lap, ELTE olvasójegy, olvasói és példány vonalkód rendelhető az 
Egyetemi Könyvtárból az i�r@li�elte�hu címen.
Példány vonalkód rendelése estén kérjük megadni a kezdő számot, � v�n�lkódra írandó szöveget 
(ékezet nélkül, maximum 15 karakter) és azt, hogy egy- vagy kétpéldányos legyen�


Multikeresők tesztelése

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy két adatbázis szolgáltató (EBSCO; ProQuest) 2015.06.15��g
tesztelési lehetőséget biztosít az Egyetemen elérhető e�tartalmak egy felületen történő keresésére.

Az EBSCO Discovery Service (EDS) és a Summon Discovery Service megkönnyíti a felhasználók 
munkáját. A testre szabott multikereső egy felhasználóbarát felületen biztosítja az egyidejű keresést 
az előfizetett adatbázisok mindegyikében.

A két multikeresőbe integrált források: SCOPUS, Web of Science, Science Direct, EBSCO, ACM, 
Nature, JSTOR, Springer, SportDiscus, Education Research Complete, Akadémiai Kiadó, LISTA.

Közvetlen elérések:
S������ ���p��� !� "#�����"# $�%!##�!�����#"&���
EDS� ���p���# %$&�" b#&���#�"&���!�g��"%#p'(%����yp =�p)��d*p$�f�! = d#

Felhasználói segédletek:
EDS� ���p#���www" b#&���#�"&���d�#&�+ $y
S������ ���p���www"p$�4� #�"&���p$�d�&�#�# $+�& #�d�#&�+ $y�# $+�& #�T� �S������
S $+�& "���!

Kérjük, az alábbi linken lévő felületen értékelje a két multikeresőt!
���p���www"6��y+�%$" !� "���db"p�p

Köszönjük közreműködését!

mailto:ikr@lib.elte.hu
http://elte.summon.serialssolutions.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
https://www.ebscohost.com/discovery
http://www.proquest.com/products-services/discovery-services/The-Summon-Service.html
http://www.proquest.com/products-services/discovery-services/The-Summon-Service.html
http://www.konyvtar.elte.hu/db.php
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KATALOGIZÁLÁS > FORMAI FELDOLGOZÁS

Rekordok küldése a MOKKA számára

2015. április hónapban mintegy 38 000 rekordot küldtünk a Magyar Országos Közös Katalógus 
adatbázisába. Ezek részben az új feldolgozások rekordjai, részben pedig azoknak a többkötetes 
leírásoknak a fejrekordjai, melyek 2011 óta még nem kerültek be a közös katalógusba. Jelenleg a hiányos 
rekordok javítása folyik a MOKKA automatikus hibaüzenetei alapján. Tipikusan előforduló hibák: 
hiányzik a megjelenés éve (260 $c almező), nincs feltüntetve a kötetek száma és/vagy oldalszámuk (300 
$a almező). Az adatok pótlása csak részben történhet automatizáltan (például a 008 07?ACG AA?AJL
pozícióból), jelentős részük csak manuálisan korrigálható. Az ELTE könyvtárainak MOKKA?MNO
elérhető rekordszáma 449 024. A frissen küldött rekordok betöltésének lezárása után várhatóan 
jelentősen bővül a közös adatbázisban elérhető leírások köre.


ELTE gyakorlóiskolák könyvtári katalógusainak online elérhetősége

Pz QUVE könyvtári hálózatához tartozó középiskolai könyvtárak különféle adatbázisokban (KisTéka, 
KözTéka, SZIKLA, SZIRÉN) tárják fel dokumentumaikat. E rendszerek megtartása mellett a teljes 
gépi állományuk kereshető egy közös lekérdező felületen, mely kialakítására a TÁMOP 3.2.4/09/1W
XYZW[\]\W0021 Az ELTE könyvtár rendszerének komplex fejlesztése a könyvtárhasználat megkönnyítése 
érdekében pályázat keretében került sor. A közös középiskolai katalógus frissítése évente egy alkalommal 
történik meg, az idei évben február végén aktualizálódtak az adatok. Az ELTE közös katalógusában a 
^__`cjjmqsqxN_N{|m}~L�{_�L^} címen érhetők el a tételek.

A csatlakozott könyvtárak:
 ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium Könyvtára (rekordszám: 13111)
 ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola Könyvtára (rekordszám: 24599)
 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Könyvtára (rekordszám: 11214)
 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Könyvtára (rekordszám: 18683)

Az Egyetem gyakorlóintézménye az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény is, melynek könyvtári állománya szintén elérhető az 
interneten. Az intézmény dokumentumállományát az Egyetemi Könyvtár munkatársai dolgozták fel az 
ALEPH integrált könyvtári rendszerben. Elérési útvonal: ^__`cjjxN_N{|m}~L�{_�L^} / Adatbázisok, 
lelőhelyek / Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani IntézményL


�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: 
^__`cjjx|O��_N�L�{_�L^}j�x~z��mL`^`



http://gimikatalogus.elte.hu/
http://katalogus.elte.hu/
http://opac.elte.hu/F/EUFSEPUNPKU2BQ5KH1S48AIG3USSE7XUE57K95VNH1ADVP7Y82-08911?func=find-b-0&local_base=l160
http://konyvtar.elte.hu/ekszreg.php
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WebOpac észrevételek

�z előző hírlevélben kértük a Kollégákat, hogy a ������� működésével kapcsolatos észrevételeiket 
tegyék meg. Visszajelzés a témában csak az Egyetemi Könyvtárból érkezett. A WebOPAC bizottság 
döntése alapján az elfogadott, támogatott javaslatokat folyamatosan beállítjuk.

A beérkezett észrevételek:
 Az egyszerű és összetett keresés esetében is megfigyelhető, hogy egy adott keresés lefuttatását 

követően, amennyiben módosítani kívánjuk a keresési feltételeket, a korábban beállított keresési 
szempontok (pl. tárgyi mező) eltűnnek, pontosabban visszaáll az alapértelmezett beállítás [Cím 
(sorozat, konferencia is)]. Visszalépéskor nem csak a szempontok, de a keresőszavak is 
eltűnnek.

 Amennyiben angol nyelvre váltunk, egy egyszerűsített keresési felület jelenik meg, a 
�agyományos felület eléréséhez a ,,search" gombra kell klikkelnünk. Fordított helyzetben is 
������� � ������ ¡ Keresési hibák: A nyitó idézőjel utáni és a záró idézőjel előtti szóra nem leh�  �¢�£ �¢¤�£¤�¥�
£�¦�¢�§¡ ¨©�¡ ª��§ ¢« ,,Engem nem látott senki még¬ Ékezethelyesen nem lehet keresni. 
(Alaphelyzetben maradhatna így, hogy a külföldi keresések hibátlanul működjenek, de legyen 
lehetőség olyan beállításra, ami az ékezethelyes keresést lehetővé teszi, mert arra a magyar 
nyelvű kereséseknél szükség van.  Az ékezethelyes keresésre ugyan van lehetőség, de jelenleg 
nagyon körülményes, egyenként kell az ékezetes betűket produkálni.)

 Az egyszerű kulcsszavas keresések között nincs szerző + cím keresési opció, ami pedig az egyik 
leggyakrabban használt keresési mó®¡

 ETO kulcsszó keresésre nincs lehetőség.
 A tagkönyvtár választásnál csak egy intézményt lehet kiválasztani, (pl. nincs lehetőség arra, hogy 

a pedagógiai karok állományában egyszerre lehessen keresni).
 A lelőhelyek kiválasztásánál hasznos lenne egy intézményen belüli részletes��� keresésre. (Pl. 

szabadpolcos állomány, olvasóterem.)
 Nincs lehetőség egyes lelőhelyek kizárására a keresésnél.
 Bejelentkezéskor sokszor feleslegesen zavaró, hogy a személyes adatlap nyílik meg, függetlenül 

attól, hogy esetleg csak előjegyzések vagy a saját epolc miatt lépett be az olvasó. 
 A ,,Tanácsok a kereséshez" cím alatt kérdés, hogy egyáltalán érdemese ajánlani az elölről való 

csonkolást, de a megadott példa (,,?ológia") többszörösen szerencsétlen.
 Parancsnyelvi keresés A WST kód = Szavak a helyi tárgyszavakban nem lehet tudni, hogy 

igazán mit jelent (egyáltalán melyik mezőre vonatkozik), mindenesetre  úgy tűnik  bármilyen 
keresésre 0 találatot ad.

 Az indexben az "ü" "ö" után jön az "u" "o". Pl. a Füzy megelőzi a Fuby ��¥� ¡
 ¯� � találati listáról a teljes formátumot behozom, akkor közvetlenül csak a következő rekordot 

hívhatom be, nem mehetek vissza a rövid listára csak több lépésben.


°±könyvek kereshetősége a WebOPAC±²³´

Az online katalógusból egy kattintással érhetőek el az ELTE könyvtáraiban hozzáférhető elektronikus 
könyvek. �� ¤���¡�� �¡�� ¤�®��¤� �� �könyvek linkre kattintva böngészhet az Egyetemi Könyvtári 
Szolgálat elektronikus könyvei között. A kiválasztott művet a megadott linkről letöltve saját eszközön 
vagy könyvtári számítógépeken is olvashatja.



http://opac.elte.hu/F/HBUCD32FEXCT6FJIM67N4QP9U3RTQ1GQ3T4XTSQS1FLKL9VJMV-13057?func=find-c&ccl_term=%28%20WSU%20=%20%28%20elektronikus%20k%C3%B6nyv%20%29%20%29%20and%20%28%20WFM%20=%20%28%20cf%20%29%20%29
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¼ONZULTÁCIÓS ALKALMAK ½¾ ¿ÀÁÂÃÂÄÅ ¼ÖNYVTÁRBAN

Konzultációs időpont az Egyetemi Könyvtár Gyűjteménykezelői Osztályán szerdánként 10Ætől 12 
óráig. Jelentkezés: az ÇÈÉÊËÇÌÍÎËÏÎÍÐÑ ÎÆÒÓÇË címen a konzultációs nap előtt.


ÔÕÖ Hírlevél × Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele
µ¶·¸Øµ. szám (201¸¹ április º¶¹Ù Szerkesztőség címe: ·¶¸º ÚÛÜÝÞßàáâ ãßäßåæçßè áßäß é¹

Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Rendszerkönyvtárosok
Megjelenés êinden páros hónapbanâ áerjesztés çnterneten keresztül levelezőlistán¹


