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IKR HÍRLEVÉL – 2016/1 

2016. FEBRUÁR 29. 

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 

A 2016. január 25. és február 5. közötti időre Aleph továbbképzést hirdettünk 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 jelentkezők száma alapján minden tanfolyamot elindítottunk. A tanfolyamokon 55-en vettek részt, 
köztük többen több tanfolyamon is. 

 

KATALOGIZÁLÁS - FOLYÓIRAT FELDOLGOZÁS 

Elfogadott folyamatleírások 

Az ELTE EKSZ könyvtárak minden évben jelentős összegeket fordítanak belföldi és belföldi időszaki 
kiadványok beszerzésére. Többek között ez a tény is indokolja, hogy fokozottan figyeljünk az előfizetett 
folyóiratok beérkezésének ellenőrzésére és szükség esetén a hiányzó számok reklamációjára.  
 
Korábbi tapasztalatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy ezeket a munkafolyamatokat is elengedhetetlen 
EKSZ szinten egységesíteni és szabályozni. Ennek az igénynek megfelelően az ELTE EKSZ IKR 
Folyóirat-kezelői almunkabizottság a K21 Folyamatirányítási Csoporttal egyeztetve 2015-ben 
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elkészítette és jóváhagyta a következő két folyamatleírást:  
 
A közbeszerzési eljárás(ok) keretében rendelt magyar és külföldi időszaki kiadványok beérkezésének 
ellenőrzése 
Elérhetősége az EDIT-ben: http://hdl.handle.net/10831/29970  
 
A közbeszerzési eljárás(ok) keretében rendelt magyar és külföldi időszaki kiadványok reklamációs 
folyamata. 
Elérhetősége az EDIT-ben: http://hdl.handle.net/10831/29968  
 
 
 
A folyamatleírásokat a Könyvtári Tanács 2016.február 26-i ülésén jóváhagyta.  
 
A folyamatleírásban foglaltak szerinti működés 2016. március 1-től kötelező!  
 

 

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 

Neptun kódok javítása 

A Neptun rendszerből átemelt és az IKR-be betöltött adatok között szerepel a hallgatók Neptun kódja 
is. Az áttöltés során a kód változatlan formában kerül át a rendszerbe. 
 
A kézzel felvitt kódok esetében elírás miatt több hibás kód is bekerült az IKR-be. Mivel a Neptun kód 
az azonosítás és a duplumszűrés egyik fontos eszköze, kiemelten fontos, hogy az megfelelően 
szerepeljen a rendszerben. 
 
Az IKR-ből listáztuk ezeket a kódokat és megtörtént az összevetés a Neptunban szereplő kódokkal. Az 
egyértelmű azonosítás után javítottuk az IKR-ben lévő kódokat, a duplán szereplő olvasókat, akiknél 
nem volt lokális tagság, töröltük az IKR-ből. 
Kérünk mindenkit, hogy a Neptun kód felvitelekor fokozottan figyeljen annak megfelelő beírására!  

 

TARTALMI ALMUNKABIZOTTSÁG 

Szinonimalista 

Többszörös egyeztetés után felkerült az új szinonimalista a közös tárhelyre Szinonimalista_2016_1. pdf 
néven. 
 
Elérhetősége az EDIT-ben: http://hdl.handle.net/10831/18384 
 
A szinonimalista – az újabb szinonimákkal bővítve - magában foglalja a korábban már elfogadott 
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szinonimákat is.  
A régebbi lista tehát nem veszíti el érvényességét, de elegendő és egyszerűbb kizárólag a legújabb, teljes 
listát alkalmazni a munka során. 
A szinonimák alkalmazása kötelező minden tartalmi feltárást végző kollégának. 
A szinonimalista alapján a javítások folyamatosak. Mivel nagy mennyiségről van szó, ezért a javítások 
(és ezzel együtt az utalók készítése) elhúzódhatnak. 

  

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 
 2016/1. szám (2016. február 29.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
 Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Rendszerkönyvtárosok 

Megjelenés minden páros hónapban, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán. 


