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Hírlevelünkben tájékoztatást adunk az Al�ph integrált könyvtári rendszer működéséről, az IKR-r�l
kapcsolatos aktuális munkákról, változásokról, fontos kérdésekről.
Észrevételeiket elküldhetik az ir@li���lt��hu címre.

  

�ATALOGIZÁLÁS � T����LM� FELDOLGOZÁS
A Tartalmi Almunkabizottság elkészítette és elfogadta a tartalmi feltárás teljes szabályzatát. Kérjük, hogy ai
tartalmi feltárással (is) foglalkozik, nézze át, és amennyiben észrevétele van, akkor azt ������3��7-ig t�gy�

m�g!

A fájlok elérhetősége az EDIT-��n:

Tárgyszavazási szabályzat: 
https://�dit��lt��hu/�mlui/�itstr�am/handl�/��83�/��3�/����_targyszavazasi_��ABA�Y�A�_����_�3_

���pdf

Fogalomtár: 
https://�dit��lt��hu/�mlui/�itstr�am/handl�/��83�/��3�/ ogalomtar_����_�3�pdf

Ha a jelzett időpontig nem érkezik észrevétel, akkor a Szabályzatot véglegesen elfogadottnak kell 
tekinteni, és minden esetben csak az ott elfogadott szabályok alapján szabad tárgyszavazni.
A Szabályzat magában foglalja a korábban már kiküldött, és elfogadott, egyes témakörökkel foglalkozó 
szabályokat is, de néhány új témakör is kidolgozásra került (pl. jog). A Szabályzat ,,Általános szabályok" 
fejezete is jelentősen bővült a korábbiakhoz képest, és az egybeszerkesztés folyamán mindegyik fejezetnél 
adódtak kisebb javítások.

A �zabályzatot egyelőre csak a leegyszerűsített, informatikai szempontból még nem véglegesített változatban 
küldjük ki. Később - t�rv�in sz�rint - készül egy nyomtatható változat, egy Webes felületre (az EDIT-��)
felrakott változat, és egy olyan változat, ahol a szövegrészek közti mozgást linkek és utalók, (amelyek most 
csak színessel vannak kiemelve, de még nem működnek) fogják segíteni. A most kiküldött változat leginkább 
a nyomtatható verziónak felel meg. A Szabályzat szövegét az észrevételek, kritikák alapján, az észrevételezővel 
való egyeztetés után módosítjuk, ha a bizottság azt indokoltnak találja, és ez alapján véglegesítjük még április 
elején. A végleges változat elfogadása után, csak indokolt esetben, és csak meghatározott időközönként 
fogadunk el újabb verziót. Várjuk az észrevételeket, és ezúttal köszönjük azoknak a könyvtárosoknak a 
munkáját, akik együttműködésükkel segítették eddig a munkánkat! 
A �artalmi Almunkabizottság nevében: Aszalós Károly - ELTE Egyetemi könyvtár

  

�ONZULTÁCIÓS ALKALM�K �Z EG"#�#M� �ÖNYVTÁRBAN
Konzultációs időpont az Egyetemi Könyvtár Gyűjteménykezelői Osztályán szerdánként ��-től 12
óráig. Jelentkezés: az ir@li���lt��hu �-mail címen a konzultációs nap előtt.

  
Rendkívüli $%& Hírlevél ' Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele
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Nerjesztés Cnterneten keresztül levelezőlistán.

https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/6631/ELTE_targyszavazasi_SZABALYZAT_2015_03_06.pdf
https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/6631/ELTE_targyszavazasi_SZABALYZAT_2015_03_06.pdf
https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/6631/Fogalomtar_2015_03.pdf

