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IKR HÍRLEVÉL – 2016/3 
2016. JÚNIUS 30. 

Hírlevelünkben tájékoztatást adunk az Aleph integrált könyvtári rendszer működéséről, az IKR-rel 
kapcsolatos aktuális munkákról, változásokról, fontos kérdésekről. 

Kérjük, hogy észrevételeiket az ikr@lib.elte.hu címre küldjék. 

 

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, amely az adott könyvtár esetében 
folyamatos, nem gyűjteményeként számolandó, a vonalkódra írandó szöveget (ékezet nélkül, maximum 
15 karakter) és azt, hogy a vonalkód egy- vagy kétpéldányos legyen. 
 
Árak: beiratkozási űrlap (magyar és angol): 13,3 Ft/db, olvasójegy: 4,3 Ft/db, vonalkód: 0,9 Ft/db. 
A fizetés keretátadással történik, melyet a megrendelés teljesítése után a kérő könyvtár indít el.  

 

Aleph tanfolyam – előzetes részvételi felmérés 

2016. augusztus 29. és szeptember 9. 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. Katalogizálás modul szervizei – 3 óra 
3. Tartalmi feltárás – 3 óra 
4. Folyóirat-kezelés (ismerkedés a Folyóirat modullal és a Katalogizálás modulból elérhető 

munkafolyamatokkal) – 3 óra 
5. Kölcsönzés (elmélet és gyakorlat példákon keresztül) – 1,5 nap 
6. Kölcsönzés modul szervizei – 2 óra 

 
A tanfolyamok minimum 5 fő jelentkezésekor indulnak. 
 
A részvételi szándékot 2016. július 15-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! 
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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. 

 

KATALOGIZÁLÁS - FORMAI FELDOLGOZÁS 

EKSZ rekordok a MOKKA/ODR adatbázisban 

Miután az ELTE megvásárolta az OAI harvestert, ez év elejétől a rekordok MOKKA-ba való feltöltése 
OAI-PHM (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) protokollal történik. Mindez a 
rekordok automatizált begyűjtését és ellenőrzését jelenti. Első lépésként az összes, korábban betöltött 
rekord törlését kértük a közös katalógus informatikusaitól, majd egy következő lépésben az ismételt 
betöltésüket már az új protokoll alkalmazásával. Jelenleg az ELTE könyvtárainak közel 590 000 
rekordja érhető el a MOKKA-ban (a törölt rekordszám 476 518). 
 
A feltöltéssel párhuzamosan hibajelentések érkeznek a javítandó rekordokról (a listákat a későbbiek 
során továbbítjuk az érintett könyvtáraknak). A leggyakrabban előforduló hiányosságok az alábbiak: 
    - nincs megfelelő kötetjelzés 
    - hiányzik a 260 $c almező 
    - hiányzik a 300 $a almező  
 
Bizonyos hibatípusok (ilyenek például a fent említettek) esetében a rekordok nem kerülhetnek be az 
országos adatbázisba, csak a korrigálásuk után.  
 
Az ellenőrzés folyamata, szabályai az alábbi oldalon követhetők nyomon: 
http://wiki.mokka.hu/wiki/Szintaktikai_ellen%C5%91rz%C3%A9s 

 
A többkötetes könyvek leírására vonatkozó szabályzat a Formai feldolgozás almunkabizottság afs-én a 
segédletek között „Uj_szabalyok_a formai_leirasban_20120529-tol.pdf” néven érhető el. 
 
Ezzel a feltöltési módszerrel az adatok (példányadatok is) mentés után, néhány nap késéssel 
automatikusan frissülnek a MOKKA-ban, tehát a 925-ös mező kitöltése feleslegessé válik.  
A Hírlevél közzététele után az űrlapokról töröljük ezt a mezőt. 

 

KATALOGIZÁLÁS - FOLYÓIRAT FELDOLGOZÁS 

Évkönyvek feldolgozása 

Az évkönyvek a jelenleg is érvényben lévő KSZ/3:2001 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok 
című dokumentum szerint az időszaki kiadványok közé tartoznak (1.29.). Az önálló címmel 
rendelkező (részcímes) számok/kötetek esetében a szabályzat lehetővé teszi a könyvként való 
feldolgozást is.  
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Bőven találunk azonban példát a saját és más könyvtárak katalógusaiban is a nem részcímes évkönyvek 
monográfiaként való feldolgozására. E gyakorlat kialakulását egyrészt a tipizálási nehézségek 
okozhatták, másrészt az az igény, hogy az adott részegységek adatai (tartalomjegyzék, külön tárgyszó, 
ISBN) megjeleníthetők legyenek a leírásban. 
 
A probléma helyi rendezése céljából a FIAMB és a FAMB közötti 2015 nyarán egyeztetések kezdődtek. 
A FAMB tagok egyhangúan elfogadták a FIAMB javaslatát, hogy az évkönyvek a továbbiakban 
időszaki kiadványként kerüljenek leírásra visszamenőleges hatály nélkül, vagyis a korábban nem e 
gyakorlatnak megfelelő rekordokban megjegyzés utaljon a változásra (pl.: A további köteteket lásd 
időszaki kiadványként feltárva.).  
Abban is egyetértés született, hogy a nem részcímes évkönyvek adott részegységére vonatkozó 
adatai analitikus feltárással rögzíthetők. Ennek kötelező módszere a cikkenkénti analitikus 
leírás. 

 

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 

 

KATALOGIZÁLÁS - TARTALMI FELTÁRÁS 

Tárgyszavazási szabályzat 

A Tartalmi Almunkabizottság munkája során tovább bővítette a Szinonimalistát és a Fogalomtárat. A 
Szabályzattal kapcsolatban is várhatók kisebb kiegészítések. Konkrét javaslatainkat várhatóan ősz elején 
küldjük ki továbbgondolásra és véleményezésre. 
 
A Szabályzat alkalmazásával és használatával kapcsolatos egyéni illetve intézményenkénti konzultációk 
eddigi tapasztalatai alapján elmondható, hogy azok hasznosak és szükségesek, ezért várható a további 
folytatásuk. 

 

KÖLCSÖNZÉS 

Zárásra vonatkozó beállítások 

Kérjük azokat a könyvtárakat, akik még nem tették meg, hogy a nyári zárásra vonatkozó beállítási 
kéréseiket és a szeptemberi nyitás időpontját küldjék el, hogy a szükséges változtatásokat az Aleph-ben 
el tudjuk végezni. A kéréseket preinstall táblájukban rögzítsék, és azt küldjék el számunkra. 
 
Ezen kívül kérjük, hogy küldjék meg, hogy mely napig kérik az emlékeztetők és felszólítók generálását, 
mely naptól kérik ezek újraindítását és jelezzék, hogy a felszólítók és emlékeztetők szövegében mikortól 
és milyen tartalmi változtatásokat szeretnének. Ez utóbbi esetben a változás helyét is pontosan adják 
meg a szövegekben.  
 
A leveleket kizárólag az ikr@lib.elte.hu címre várjuk! 
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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 
 2016/3. szám (2016. június 30.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
 Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Rendszerkönyvtárosok 

Megjelenés minden páros hónapban, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán. 


