IKR HÍRLEVÉL – 2016/4
2016. OKTÓBER 28.
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 verzióváltás
Az ELTE az ALEPH integrált könyvtári rendszer jelenleg használt 20.01 verziójáról az ALEPH 21-es
verziójára vált. Az új verzió tesztelését az Egyetemi Könyvtár dolgozói folyamatosan végzik.
A verzióváltás tervezett ideje 2016. október 29. és november 1. között lesz, ekkor az IKR és a
web-OPAC nem lesz elérhető.
Az új verzió indulásának időpontja: 2016. november 2.
A szükséges telepítéseket a helyi gépekre az Egyetemi Könyvtár irányításával a helyi rendszergazdák és
Cerva Csaba informatikus végzi.
A feltelepített új kliensek biztonsági okokból november 2-ig nem fogják elérni az adatbázist, ezért addig
az Aleph 21-es verziója még nem lesz használható.
November 2-a után viszont már csak az új kliensek fogják tudni elérni az adatbázist, így nem fordulhat
elő párhuzamos használat.
Az eddigi IP címek, belépési adatok maradnak, a később felvett gépek ugyanazon a módon lesznek
átengedve a tűzfalon.
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MACS (Magyar Aleph Csoport) ülés
A 2016-os IGeLU konferenciáról, valamint a MACS körbe tartozó könyvtárak által használt (Aleph,
SFX, Primo) rendszerek újdonságairól, a használat tapasztalatairól számolnak be a 2016. november 15én 10-16 óra között tartandó MACS ülésen, melynek helyszíne az MTA KIK Konferencia terme. A
végleges programot november elején teszik közzé a KATALIST-en, a részvétel regisztrációhoz kötött.
A tervezett programok:
 IGeLU konferencia beszámoló
 továbblépés, új könyvtári rendszer – miért érdemes erről gondolkodni; beszámoló az osztrák
könyvtári hálózatot üzemeltető cégnél tett látogatásról, a most futó Alma projekttel kapcsolatos
tapasztalatokról
 Primo konfigurálási problémák, változások az új verzióban – MTA KIK és mások tapasztalatai,
mennyire tudjuk önállóan konfigurálni
 könyvtárak integrálása Aleph-be, vagy Aleph-ből más rendszerbe
 biometrikus olvasói azonosítás – újdonság az Óbudai Egyetem könyvtárában hamarosan
vénaszkenneres azonosítással működik majd a kölcsönzés is
 Primo 5 - az új verzió nyújtotta lehetőségek és a soron következő további fejlesztések
 Alma és Leganto - olvasási lista, amely szorosabbá fűzi és intenzívebbé teszi a kapcsolatot oktató,
könyvtár és hallgató között.
 Open source vs. támogatott megoldás - Mit kell tudni egyikről és a másikról, mielőtt döntésre kerül a
sor?


KATALOGIZÁLÁS - FORMAI FELDOLGOZÁS
Rekordok feltöltése a MOKKA-ba
Mint ismert, ez év elejétől a rekordok MOKKA-ba való feltöltése OAI-PHM (Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting) protokollal történik. A rekordok automatizált begyűjtése azonban
augusztus folyamán leállt.
Az okokat vizsgálva valószínűsíthető, hogy a rekordok egy részében előforduló almező-hiány okozott
problémát. Több mint 2500 olyan rekordot találtunk a rendszerben, ahol a 040-es mező $a almezője
hiányzott annak ellenére, hogy minden űrlap tartalmazza ezt az adatot. A hiányzó almezőt gépileg
pótoltuk, egyúttal az 040 $a almező kitöltését kötelezővé tettük (hiánya esetén úgynevezett piros színű
hibaüzenet jelenik meg, vagyis a rekord nem menthető ezen adat nélkül).
A leállás további oka lehet az egyes rekordokban előforduló, nem a MARC21 előírásai szerint fölvett
mezők köre, valamint az áttöltéskor keletkezett karakter-elcsúszások.
Javításuk manuálisan történhet, a feltöltés helyreállása csak ezt követően várható.

IKR (Integrált Könyvtári Rendszer) Koordinációs Bizottság
A Könyvtári Tanács 2012. június 22-i ülésén döntött az IKR szakmai munkabizottság létrehozásáról. A
munkabizottságon belül öt almunkabizottságban (formai feldolgozás, tartalmi feldolgozás, folyóiratkezelés, kölcsönzés, WebOPAC) kezdődött el a közös IKR-t használó könyvtárak tevékenységének
összehangolása.
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A 2016-ban történt nyugdíjazások, más munkahelyre történő távozások miatt a Folyóirat-kezelés
almunkabizottság a Formai almunkabizottságba való beolvadását kérte. A működés további
feltételeinek kidolgozása folyamatban van.


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 szeptember végén
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
A mezők közül az első kettőt indokolt, az utolsó kettőt minden esetben ki kell tölteni.


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
2016/4. szám (2016. október 28.)
Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár
Főszerkesztő: Rendszerkönyvtárosok
Megjelenés minden páros hónapban, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán.
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