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IKR HÍRLEVÉL – 2015/4 

2015. OKTÓBER 21. 

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. 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Beiratkozási nyomtatványok rendelése 

Magyar és angol nyelvű beiratkozási lap, ELTE olvasójegy, olvasói és példány vonalkód rendelhető az 
Egyetemi Könyvtárból az ikr@lib.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. 

 

Aleph tanfolyam 

Az előző hírlevélben meghirdetett Aleph tanfolyamok közül az alábbi kettőt tartottuk meg szeptember 
3-án: Tartalmi feltárás kezdő szint (bevezetés a tárgyszavazás gyakorlatába, a tárgyszavazási szabályzat 
alkalmazásába) és a Tartalmi feltárás - tárgyszó szabályzatok, alkalmazások, javítások (a tárgyszavazási 
szabályzat alkalmazása, az adatbázis javítási munkálatok). 
 
Mindkét tanfolyam esetében a jelentkezők száma elérte a tanfolyam elindításához szükséges 5 főt, de a 
tanfolyamon a jelentkezettek egy része nem jelent meg. 
Továbbra is kérjük, hogy a tanfolyami jelentkezéseket kellő átgondolás után tegyék meg, akadályoztatás 
esetén távollétüket jelezzék az ikr@lib.elte.hu címen.  

 

KATALOGIZÁLÁS - FORMAI FELDOLGOZÁS 

Speciális karakterek használata 

Ha a keresendő szövegben speciális karakter (pl. %, !) fordul elő, a keresőkérdés mind e karakterekkel, 
mind ezek nélkül megfogalmazható. 
Példa: 

4% univerzum = van találat  
4? univerzum  = van találat  
Főúr, fizetek!  = van találat  
Főúr, fizetek  = van találat  
 

Azon speciális karakterek esetében, melyeket az ETO (080-as mező) is alkalmaz (pl. az időrendi alosztás 
jele: „...”), úgynevezett helyettesítő karaktereket vezettünk be az ETO kereshetősége érdekében.   
 

Helyettesített 
karakter 

Szimbólum Név Billentyűkombináció 

„...” ×  szorzás AltGr+ú 
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Példa: 
245 $a „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás” 

 
Keresőkérdés: 
×A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás× 

 
A kérdőjel (?) a csonkolás jele, ez általános szabály, tehát minden keresőindexre vonatkozik.  

 

EKSZ rekordok a MOKKA/ODR adatbázisban 

Augusztus végén összesen 21 400 rekordot küldtünk el az adatbázisba, így jelenleg az EKSZ 476.462 
rekordja szerepel a Magyar Országos Közös Katalógusban. A feltöltést követően minden esetben 
megérkeznek a hibalisták, melyek könyvtárankénti szétválogatása folyamatban van. A legjellegzetesebb 
hiba a kötetjelzéssel rendelkező kötetcím nélküli rekordok esetében fordul elő, gyakran nem szerepel az 
LKR mezőben a $g almező. Ha ez az adatelem hiányzik, a MOKKA durva hibát jelez és nem tölti be a 
rekordot. 

 

Szabály a kötetjelzéssel rendelkező, kötetcím nélküli dokumentumok leírására: 
 Fejrekordban LDR 07-ben m és 19-ben a értékek megadása Kötetrekordban LDR 07-ben d és 19-

ben c értékek megadása  

 Szabvány szerint 245 $n-be kerülne a kötetjelzés és nem lenne 245 $a, de mivel az Aleph-ben nem 
lehet főcím (245 $a) nélkül rekordot elmenteni, ezért kötetrekordban: 245 $n üres 245 $a kötetjelzés. 
Kapcsolat kialakítása a fejhez: LKR $a, $b, $r megadása, majd Kötetkapcsolat létrehozása Fix 

alkalmazása. Ezt követően fel kell vennünk az LKR mezőbe egy $g almezőt, ahova be kell írnunk 245 
$a tartalmát – azaz a kötetjelzést! (LKR $m és $g tartalma ugyanaz lesz.) Kötetrekord mentése.  

 Fejrekordban kötetadatok megadása: 940 $a kötetjelzés, 940 $w kötet rekordazonosítója (kötetrekord 
001 mező tartalma)! Fejrekord mentése.  

 

Egyszerűsítés a kolligátumok leírásában 

 A kolligátumok leírásakor az első kolligátum bibliográfiai rekordjához kapcsoljuk a példányt, a többi 
kolligátumi rekordhoz nem tartozhat példány (1 fizikai egység - 1 példányadat!).  

 Kapcsolat kialakítása: a második és minden további kolligátum rekordjába: LKR $aANA $bElső 
kolligátumi tag rekordszáma (1. kolligátumi tag rekordjából 001-es mező tartalma – 9 jegyű szám) 
$lEUL01, $r777 [eddig LKR $aPAR adatot tüntettünk fel]. 

 Rekordok mentése. 

 Szabályos felvétel után a kolligátumi tagok rekordjai közötti kapcsolat működik az Aleph-ben oda-
vissza. 

 Példa: 000876985 

 

Korábban egy második LKR kapcsolat kialakítására is szükség volt annak érdekében, hogy a 
példányadatok valamennyi kolligátumi tag rekordjából elérhetők legyenek anélkül, hogy a statisztikában 
többszöröződnének az adatok. Ezt váltja ki az LKR $aANA kapcsolat. Tehát a továbbiakban egy LKR 
mező megadása szükséges, ami mind a rekordok közötti kapcsolatot kialakítja, mind pedig elérhetővé 
teszi a példányinformációt a kolligátumi tagok mindegyikénél. A módszer további előnye, hogy a 
MOKKA két LKR kapcsolatot nem tud kezelni, tehát az új módszer szerint elkészített leírások a közös 
katalógus adatbázisába is gond nélkül bekerülhetnek. 
A módszer alkalmazása a 2015. november 1. után készített rekordok estében kötelező! 
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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 

 

KÖLCSÖNZÉS 

Új hallgatók adatai az Aleph-ben 

A korábbi évekhez hasonlóan szeptember elején, az Erasmus hallgatók esetében október elején 
feltöltésre kerültek az elsős hallgatók adatai az Aleph rendszerbe. 
 
A névre való kereséskor ezen hallgatóknál a vonalkód helyén a rendszerszám található megismételve, 
ezt a beiratkozáskor módosítani kell. 
 
A globál adatlap 1. és 2. oldalán nincsenek kitöltve az alábbi mezők: 
- megszólítás 
- cím 
- nem 
- szak 
Az első kettőt indokolt, az utolsó kettőt minden esetben ki kell tölteni. 

 

Törlés a fájllistából 

A Kölcsönzés modul fájllistájában lévő fájlok összmérete hamarosan szükségessé teszi azok egy 
részének törlését, hogy a további lekérdezések, az emlékeztetők és a felszólító levelek létrehozása 
biztosítva legyen. 
A fájlok 2014. május 1-ig találhatók meg a fájllistában. Kérünk mindenkit, hogy a számára szükséges 
anyagokat mentse a saját gépére. 
 
2015. november 12-én a 2014. május és december között készült, nem mentett fájlok törlésre kerülnek. 

 

WEB-OPAC 

Példánylista sorrendjének változtatása 

Több könyvtárból érkezett kérés, hogy a web-OPAC-ban a több példányos művek esetében 
változtassuk meg a találati listában az egyes példányok sorrendjét. Az olvasók szempontjából 
előnyösebb lenne, ha nem a raktári, hanem az olvasótermi és a szabadpolcos állomány példányai 
kerülnének a sor elejére. A kérések alapján a sorrenden változtattunk,  a raktári példányok a találati lista 
végére kerültek. 
A beállítás nem érinti a folyóirat gyűjteményeket. 
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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. 

 

IKR Hírlevél - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 
 2015/4. szám (2015. október 21.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
 Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Rendszerkönyvtárosok 

Megjelenés minden páros hónapban, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán. 


