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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

Beiratkozási 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, a vonalkódra írandó szöveget 
(ékezet nélkül, maximum 15 karakter) és azt, hogy egy- vagy kétpéldányos legyen�


Multikeresők tesztelése

Tájékoztatjuk Önöket, hogy mindkét két adatbázis szolgáltató (EBSCO; ProQuest) 2015.08.31-i�
meghosszabbította a tesztelési lehetőséget 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, 
N�ture,  S�O�, S�ri��er, S�ortDi�cu�, �ducation Research Complete, Akadémiai Kiadó, LISTA.

Közvetlen elérések:
Summo�: htt�:��elte��ummo���eri�l��olutio���com�
�DS: htt�:���e�rch�e��coho�t�com�lo�i�����x?�uthty�e=i�,uid��rofile=ed�

Felhasználói segédletek:
�DS: htt��:������e��coho�t�com�di�covery
Summo�: htt�:�������roque�t�com��roduct�-�ervice��di�covery-�ervice���he-Summo�-Service�html

Kérjük, az alábbi linken lévő felületen értékelje a két multikeresőt!
htt�:�������o�yvt�r�elte�hu�d���h�

Köszönjük közreműködését!


Adatbázisok használati statisztikája

Elkészült az Egyetemi Könyvtári Szolgálat által előfizetett adatbázisok használati statisztikája. A 
dokumentum az előfizetésektől függően 2010-től 2014-ig tartalmazza a használati adatokat. 

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.konyvtar.elte.hu/db.php
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A statisztika az alábbi linken érhető el az EDIT'b(n)
*++ps)44(67+9(;+(9*<4>A;<74*an6;(4BCEFB4BEFGJ


KLMPQ TUVWXLYUZ – előzetes részvételi felmérés

[CB\9 a<g<sz+<s 24. és szeptember 4. között ALEPH továbbképzést tartunk az Egyetemi  
Könyvtári Szolgálat könyvtárosai részére az alábbi témakörökben és időtartamban:

B9 Katalogizálás (ismerkedés a rendszerrel, a modullal, elméleti alapok és gyakorlati használat) – []\ nap

[9 Tartalmi feltárás kezdő sz7n+ ^bevezetés a tárgyszavazás gyakorlatába, a tárgyszavazási szabályzat 
alkalmazásába) – F óra
3. Tartalmi feltárás ' tárgyszó szabál_za+`k] a;ka;Aazások, javítások (a tárgyszavazási szabályzat 
alkalmazása, az adatbázis javítási munkálatok) – 3 óra
G9 Folyóirat'kezelés a Katalogizálás modulban (a Katalogizálás modulból elérhető munkaj`;_aAa+`k '

folyóiratrekord létrehozása, példánycsatolás ' áttekintése gyakorlati példákon keresztül) – F óra
5. Kölcsönzés (ismerkedés a modullal, elmélet és gyakorlat példákon keresztü;w – B]\ nap

{. Katalogizálás modul szervizei – 3 óra
|. Kölcsönzés modul szervizei – F óra

} +anj`;_aA`k A7n7A<A \ fő jelentkezésekor indu;nak9

A részvételi szándékot 2015. június ~���� szíveskedjenek jelezni e'Aa7;b(n az 7k��;7b9(;+(9*< címen
név, munkahely, témakör(ök) és e'mail cím megadásával.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Katalogizáló modul gyakorlati használatához könyvtáros végzettség, 
címleírói ismeret, illetve gyakorlat szükséges. Kérjük, ezt vegyék figyelembe a jelentkezéskor!

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.


�ATALOGIZÁLÁS � �ORMAI FELDOLGOZÁS

Segédlet az elektronikus és nyomtatott anyagot is tartalmazó dokumentumok egységes 
feldolgozásához

} �`�Aa7 a;A<nkabizottság két tagja, Bergmann Krisztina (BGGYK) és Sánta Erzsébet (PPK) 
kidolgozta az elektronikus és nyomtatott anyagot is tartalmazó dokumentumok feldolgozásának 
egységes szabályát. Korábban az Egyetem könyvtáraiban eltérő elvek szerint készültek a bibliográfiai 
rekordok az ilyen típusú kiadványokról, ami mind a könyvtárhasználók, mind pedig a könyvtárosok 
számára zavaró volt. 

A segédlet elérhetősége az egyetemi repozitóriumban:  
*++ps)44(67+9(;+(9*<4>A;<74*an6;(4BCEFB4[CG|G

Alkalmazása 2015. július 1. után minden könyvtáros számára kötelező.

https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/18349
mailto:ikr@lib.elte.hu
https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/20474
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�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: 
��������������� ¡¢�¡ �£�¡�¤¥�¡¦ ���


§ARTALMI FELDOLGOZÁS

Szabályzat és segédlet a tartalmi feltáráshoz
Elkészült az ELTE EKSZ tartalmi feltárás (tárgyszavazás) szabályzata és egyik melléklete, a 
Fogalomtár, mely dokumentumok az EDIT tárhelyen a következő linken érhetők el: 
����¤���¡¨©� ¡¢�¡ �£�ª«¢£©����¨¢¡�¬®¯¬�¬®¯®°

A Szabályzat kidolgozására az egységes tárgyszavazási gyakorlat biztosítása érdekében volt szükség.  
A Szabályzatot 2015.04.20±án már kiküldtük a tartalmi feldolgozással foglalkozó 
kollégáknak/kolléganőknek, alkalmazása azóta kötelező. 
Az új rekordok tárgyszavazását mindig a Szabályzatnak megfelelően kell megalkotni! 

A Szabályzat alapján az EKSZ több könyvtáros kollégája folyamatosan javítja az adatbázis tárgyszavait. 
Előfordulhat, hogy a javítások során talált, valamilyen szempontból problémás rekordok készítőjét meg 
²�¦³£� �¡�¡¤�© 
A továbbiakban nagy hangsúlyt szeretnénk arra helyezni, hogy az adatbázisunk tárgyszavai minél 
egységesebbek legyenek, és ebben kérjük minden tartalmi feltárással foglalkozó kolléga/kolléganő szíves 
együttműködését. 

Kérdésekkel, észrevételekkel, javaslatokkal az EKSZ Tartalmi almunkabizottság tagjait lehet 
«¡¦�¡�¡¤�©�


´ÖLCSÖNZÉS

Nyári zárásra vonatkozó kérések

http://konyvtar.elte.hu/ekszreg.php
https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/18384
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Kérjük, hogy akik még nem tették meg, küldjék el a nyári zárásra vonatkozó beállítási kéréseiket, illetve 
¿ ÀÁÂÃÄÂÅÆÂÇÈ nyitás időpontját is, hogy a szükséges változtatásokat aÁ ÉÊËÌÍÎben el tudjuk végezni.

Ezen kívül kérjük, küldjék el, hogy melyik napig kérik az emlékeztetők és felszólítók generálását, mely 
naptól kérik ezek újraindítását és jelezzék, hogy ¿ felszólítók és emlékeztetők szövegében mikortól és 
ÅÈÏÐÂÑ Ä¿ÇÄ¿ÏÅi változtatásokat szeretnének.

A kéréseket az ÈÒÇÓÏÈÆÔÂÏÄÂÔÕÖ címre várjuk.


×ONZULTÁCIÓS ALKALMAK ØÙ ÚÛÜÝÞÝßà ×ÖNYVTÁRBAN

Konzultációs időpont az Egyetemi Könyvtár Gyűjteménykezelői Osztályán szerdánként 10Îtől 12 
óráig. Jelentkezés: az ÈÒÇÓÏÈÆÔÂÏÄÂÔÕÖ ÂÎÅ¿ÈÏ címen a konzultációs nap előtt.


µáâ Hírlevél ã Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele

¶·¸¹º»¼ äåám (201¹¼ június ¸½¼æ Szerkesztőség címe: ¸·¹» çèéêëìäíî ïìðìñòóìô íìðì õ¼
Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Rendszerkönyvtárosok

Megjelenés minden páros hónapbanî íerjesztés ónterneten keresztül levelezőlistán¼

mailto:ikr@lib.elte.hu

