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IKR HÍRLEVÉL – 2015/5 

2015. DECEMBER 16. 

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 – előzetes részvételi felmérés 

2016. január 25. és február 5. között Aleph továbbképzést tartunk az Egyetemi Könyvtári Szolgálat 
könyvtárosai részére az alábbi témakörökben és időtartamban: 
 

1. Katalogizálás (ismerkedés a rendszerrel, a modullal, elméleti alapok és gyakorlati használat) – 2,5 
nap  

2. Tartalmi feltárás az új szabályzat tükrében – 3 óra 
3. Folyóirat-kezelés (ismerkedés a Folyóirat modullal és a Katalogizálás modulból elérhető 

munkafolyamatokkal) – 3 óra 
4. Időszaki kiadványok e-naplózása – 2 óra 
5. Kölcsönzés (elmélet és gyakorlat példákon keresztül) – 1,5 nap 
6. Katalogizálás modul szervizei – 3 óra 
7. Kölcsönzés modul szervizei – 2 óra 

 
A tanfolyamok minimum 5 fő jelentkezésekor indulnak. 
 
A részvételi szándékot 2016. január 10-ig szíveskedjenek jelezni e-mailben az  ikr@lib.elte.hu címen 
név, munkahely, témakör(ök) és e-mail cím megadásával. 
 
Továbbra is kérjük, hogy a tanfolyami jelentkezéseket kellő átgondolás után tegyék meg, akadályoztatás 
esetén távollétüket jelezzék az ikr@lib.elte.hu címen.  

 
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. 
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Szeretettel várunk továbbképzésünkre minden könyvtáros kollégát, kérjük, értesítsék munkatársaikat is 
a tanfolyamról. 

 

KATALOGIZÁLÁS - FORMAI FELDOLGOZÁS 

EKSZ rekordok a MOKKA/ODR adatbázisban 

Az ELTE könyvtárainak jelenleg 476.518 rekordja szerepel a Magyar Országos Közös Katalógusban. 
Az elküldött és a MOKKA-ban megjelenő rekordszám között azonban lényeges eltérés mutatkozik, a 
rekordok felületre való kerülése esetenként nem történik meg egyelőre nem ismert informatikai jellegű 
hiba miatt. A probléma másik forrása, hogy a duplumkulcs nem működik tökéletesen a kapcsolt 
rekordok esetében. Ezek következtében mintegy 100.000 EKSZ rekord nem érhető el a MOKKA 
adatbázisában. A megoldáson jelenleg az informatikusok és a fejlesztők dolgoznak. 

 

KATALOGIZÁLÁS - FOLYÓIRAT FELDOLGOZÁS 

Új szabályzat  

Az ELTE EKSZ IKR Folyóirat-kezelői almunkabizottság az egységes megjelenési mintáról rendelkező 
„Számozási adatcsoport leírásának egységesítése időszaki kiadványok példányadataiban” c. szabályzata, 
amely 2015. december 1-től kötelezően alkalmazandó - elérhető az EDIT-ben. 
 
A szabályzat az alábbi linkről tölthető le: URI:http://hdl.handle.net/10831/22531 

 

KATALOGIZÁLÁS – TARTALMI FELTÁRÁS 

Fogalomtár, szinonimalista 

A Tartalmi feldolgozás almunkabizottság összeállított és elfogadott egy újabb adag szinonimát, és a 
Fogalomtárhoz is újabb fogalmakat beszélt meg. (Az új listát és a Fogalomtárat kiegészítő újabb 
fogalmakra vonatkozó javaslatot a levél melléklete tartalmazza.)  
 
Kérjük, hogy aki tartalmi feltárással (is) foglalkozik, nézze át, és amennyiben észrevétele van, akkor azt 
2016.01.15-ig tegye meg!  
 
Ha a jelzett időpontig nem érkezik észrevétel, akkor a szinonimalistát és fogalommagyarázatokat 
véglegesen elfogadottnak kell tekinteni, és csak az ott elfogadott alakot lehet alkalmazni a 
tárgyszavazásnál. 

 

 
Könyvtárankénti konzultációk 

Az almunkabizottság tagjai az új ELTE EKSZ tartalmi feltárás szabályzatának bevezetése kapcsán 
folyamatos, könyvtárankénti konzultációkat tartanak, melyeket a jövő évben is folytatni fognak.  
A konzultációk célja a szabályzattal kapcsolatos értelmezési nehézségek, alkalmazásával kapcsolatos 
problémák megbeszélése, egy minél egységesebb tárgyszavazási szemlélet és gyakorlat kialakítása 
érdekében.  
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A konzultációktól függetlenül tartalmi feltárással kapcsolatos problémák esetén továbbra is meg lehet 
keresni a Tartalmi almunkabizottság tagjait: 
 

kar név e-mail telefon 

ÁJK Kiss Edina edina.kiss@ajk.elte.hu 411-65-00/2024 

BTK Dubniczky Zsolt dubniczky.zsolt@btk.elte.hu 411-65-00/5159 

BGGYK Sot Ferenc sot.ferenc@barczi.elte.hu 411-65-00/5505 

EK Aszalós Károly aszalos.karoly@lib.elte.hu 411-65-00/3455 

IK Dancs Ágnes dancs.agnes@inf.elte.hu 411-65-00/8567 

PPK R.Weber Elzbieta weber.elzbieta@ppk.elte.hu 411-65-00/3817 

TÁTK 
Kakasyné Endrei 

Magdolna 
endrei_m@tatk.elte.hu 411-65-00/6879 

TÓK Réder Kriszta rederkrisz@caesar.elte.hu 411-65-00/6948 

TTK Zalka Dóra zalkadora@caesar.elte.hu 411-65-00/8562 

 

 

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 szerviz a Kölcsönzés modulban 

A tartozók lekérdezésére új szerviz készült. A szervizzel a pénztartozásokkal és/vagy jóváírásokkal és a 
lejárt példányokkal rendelkező olvasók részletes adatait vagy (értesítő levelek kiküldéséhez használható) 
e-mailcím listáját lehet létrehozni egy kiválasztott időszakra és tagkönyvtárra vonatkozóan, igény szerint 
az olvasó státusz(ok) alapján és/vagy (a példányok esetén) a létrehozott felszólító levelek száma alapján 
szűrve az olvasókat. 
 
Elérési útja: Kölcsönzés modul – Szervizek – Egyedi statisztikák – Tartozási lista (priv04) 

 

KONZULTÁCIÓS ALKALMAK AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN 

Konzultációs időpont az Egyetemi Könyvtár Gyűjteményszervezési 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 
 2015/5. szám (2015. december 16.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
 Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Rendszerkönyvtárosok 

Megjelenés minden páros hónapban, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán. 


