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IKR HÍRLEVÉL – 2016/5 
2016. DECEMBER 12. 

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, amely az adott könyvtár esetében 
folyamatos, nem gyűjteményeként számolandó, a vonalkódra írandó szöveget (ékezet nélkül, maximum 
25 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 

2017. január 9-27. 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. december 19-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 

IKR (Integrált Könyvtári Rendszer) Koordinációs Bizottság 

A Könyvtári Tanács 2016. október 21-én tartott ülésén elfogadta, hogy az év folyamán történt 
nyugdíjazások, más munkahelyre történő távozások miatt a Folyóirat-kezelés almunkabizottság 
(FIAMB) a Formai almunkabizottságon (FAMB) belül folytatja munkáját. A bizottságon belül Kutasi 
Zsuzsanna képviseli a folyóirat ügyet, esetlegesen egyeztetve a többi karon dolgozó folyóiratos 
kollégával. (Emlékeztetőül: A Könyvtári Tanács 2012. június 22-i ülésén döntött az IKR szakmai 
munkabizottság létrehozásáról.  A munkabizottságon belül öt almunkabizottságban - formai 
feldolgozás, tartalmi feldolgozás, folyóirat-kezelés, kölcsönzés, WebOPAC - kezdődött el a közös IKR-
t használó könyvtárak tevékenységének összehangolása.) Később Kutasi Zsuzsanna, a FIAMB vezetője 
írásban és a FAMB 2016. november 8-ai ülésén személyesen is jelezte, hogy a jelenleg fennálló 
helyzetben az almunkabizottsági keretek között végzett munkát nem tudja folytatni, viszont igény 
esetén továbbra is vállalja a konzultációt és az együttműködést a Folyóirat modullal kapcsolatos 
kérdések és problémák megoldásában. 
Az ezt követő könyvtárvezetői fórum arról döntött, hogy a félbemaradt Időszaki kiadványok címleírási 
segédlete című dokumentumot a FIAMB megmaradt tagjai 2017. április 30-i határidővel fejezzék be. 

 

KATALOGIZÁLÁS - FOLYÓIRAT FELDOLGOZÁS 

Folyóirat-előfizetések ellenőrzése az Aleph-ben 

A kurrens folyóiratok érkeztetéséhez a várt példányok megnyitása év elején egy szerviz program 
segítségével történik, amely automatikusan legenerálja a példányokat minden nyitott és megjelenítési 
mintával rendelkező előfizetéshez. Sajnos a Folyóirat modulban bőven akadtak nem aktuális, ám nem 
lezárt előfizetések, amelynek következtében "felesleges" várt példányok kerültek be folyamatosan az 
adatbázisba. Ennek megszüntetése érdekében idén decemberben minden érintett EKSZ tagkönyvtár 
kapott egy listát a saját előfizetési rekordjairól, hogy behasonlíthassa azt az aktuálisan beérkező 
folyóiratai listájával. 
 
A címek behasonlítása után megkezdődhetett (és a legtöbb lelőhelyet illetően már be is fejeződött) a 
nem aktuális előfizetési rekordok lezárása az Aleph-ben, megelőzve ezzel, hogy jövő év elején további 
felesleges (érkeztetésre váró) példányok generálódjanak. 
 
A rendezés lezárásaként minden tagkönyvtárnak érdemes megnéznie a már nem aktuális 
előfizetésekhez tartozó példányait az Aleph-ben, és (ha van ilyen) kitörölni a felesleges NA (Nem 
érkezett be) státuszú példányokat. 
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KATALOGIZÁLÁS – TARTALMI FELTÁRÁS 

A tartalmi feltáró munka ellenőrzése 

A nyár folyamán a 2014-2016 között kiadott állomány kb. 25-30%-nak átnézése alapján felmérést 
végeztünk. A cél a könyvtárankénti munka minőségének a vizsgálata volt.  
Az arányok nem az összes létrehozott rekordhoz képest mutatják a hibás / hibátlan rekordok viszonyát. 
A felmérésből hiányoznak azok a rekordok, melyek több könyvtár közös rekordjai voltak,  ahol 
egyáltalán nem volt tárgyszó, ill. a tárgyszó teljesen formális volt (pl. szakdolgozatok). Az értékelésre 
végeredményben csak azok a rekordok kerültek számításba, melyek objektív módon, a könyv 
tartalmától függetlenül a szabályzat alapján egyértelműen minősíthetők voltak. 
Az értékelésből néhány könyvtár is kimaradt. 
A felmérés eredménye (az intézmények nevesítése nélkül): 
Hibaszázalékok: 
o 10% alatt – 3 intézmény 
o 10-20% – 3 intézmény 
o 25-40% – 5 intézmény 
o 50% körül – 1 intézmény 
o 50-75% között – 2 intézmény 
o 90% fölött – 2 intézmény 

 
A szabályzat használata kötelező minden tartalmi feltárást végző ELTE könyvtári hálózatában 
dolgozó könyvtáros számára. Az adatok viszont azt tükrözik, hogy nagyon sok esetben ez nem vált 
gyakorlattá. Ezért a Tartalmi Almunkabizottság szükségesnek tartja, hogy a tartalmi feltáró munkát az 
eddigiekhez képest differenciáltabban és még inkább intenzíven ellenőrizze. Ehhez kérjük a tisztelt 
kollégák és kolléganők együttműködését.  

 

Szabályzat 

Az ELTE EKSZ a tartalmi feltárás (tárgyszavazás) szabályzata a következő pontokon módosulnak. 
Amennyiben a változtatásokkal kapcsolatban bármi megjegyzés, kiegészítés, kérdés felmerülne, akkor 
azt 2017.01.12-ig lehet megtenni. Ha semmilyen észrevétel nem érkezik, akkor az alábbi új szabályok 
érvényessé válnak, alkalmazásuk kötelező érvényű lesz, és be lesznek építve a jelenlegi szabályzatba. 

 
Új szabályok, módosítások: 
 
Tartalomjegyzék és fejezetcím: 
Általános művek (E.) 

 
E. V. Periodikák (helyett) Periodikumok  

 
Szóhasználat, Nyelvtani alak 
„A szavakat lehetőleg alanyesetben, egyes számban használjuk. Többes számot személyeket jelölő 
kifejezések és gyűjtőnevek esetében használhatunk.” 
Személyt jelölő nevek esetében: 
o többes szám: etnikumok, társadalmi rétegek, korosztályokat jelölő 
o foglalkozás – legyen egységes, és itt is legyen többes szám – 

DE! pl. író, zeneszerző, politikus, azoknál a foglalkozásoknál, melyek általában egy-egy híres emberhez 
kapcsolódik az egyes szám használata a jellemző. 
Tulajdonképpen két esetről van szó: 
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1. konkrét személy(ek) tevékenységéről és/vagy életrajzáról szóló művek 
2. egy társadalmi, foglalkozási réteg tárgyalásáról 

A két eset eltérései miatt indokolt, hogy ezt a különbséget érzékeltessük a feltárásban is: 
1. foglalkozás név egyes számban + egyéb pontosítások (etnikum, idő, formai) 
2. foglalkozás többes számban + egyéb pontosítások (etnikum, idő, formai) + megközelítési mód 

(a megközelítési mód itt kötelező elem) 
Pl. 650 $a pedagógusok $z Magyarország $y 20. sz. $x szociológia 
Ha olyan sok személy életrajzát tartalmazza egy kötet, hogy azok nevét már nem érdemes feltüntetni a 
600-as mezőben, akkor 653-as mezőben használhatjuk az “életrajzi gyűjtemény” kifejezést. 

 
Ált. II.1.2.5. (külön pont) 
653-as mező időmegjelölésre 
A tárgyszólánc egyszerűsítése érdekében a 653-as mező használható időmeghatározásra is, illetve az 
időmeghatározás pontosítható.  De másra, egyéb kategóriákra, (mint megközelítései szempont, tematika 
megjelölés) ne legyen használható. 

 
Jog, jogtudomány 

 
Jog IX.3.2. Bizánci jog jogforrása  Ez a pont törölve! 
Jog IX.3.2. Bizánci jog jogforrása 
Séma 
650 $a „bizánci jog” $x „jogforrás” ÉS 
650 $a „jogtörténet”$z „Bizánci Birodalom” $y „középkor” $x „jogforrás” ÉS 
650 $a „törvénykönyv”/„joggyűjtemény” $x „bizánci jog” $x „jogforrás” 
VAGY 
653 $a jogforrás megjelenési formája ÉS 
630 $a jogforrás egységesített címe 
Pl. 
650 $a bizánci jog $x jogforrás ÉS 
650 $a jogtörténet $z Bizánci Birodalom $y középkor $x jogforrás ÉS 
650 $a joggyűjtemény $x bizánci jog $x jogforrás ÉS 
630 $a Hexabiblos 

 
Had. IV.  
650 $a sztálingrádi csata $y 1942-1943 
Hasonlóképpen oldjuk meg a várostromokról, békeszerződésekről szóló irodalmat is.  
 
A békeszerződések esetében a következő sémát alkalmazzuk összhangban a Jog VIII.1.2. pontjával: 

 
630 $a A béke elnevezése (megkötésének ideje)               
650 $a békeszerződés $x háború elnevezése $x egyéb bővítmény     
650 $a békeszerződés elnevezése $y 1920 $x egyéb bővítmény 
 
Pl. 
630 $a Trianoni békeszerződés (1920)             
650 $a békeszerződés $x világháború, I. $... egyéb bővítmény 
650 $a trianoni békeszerződés $y 1920 $... egyéb bővítmény 

 
Ny. III. Összehasonlító nyelvészet 
Pl. 
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650 $a főnév $x összehasonlító nyelvészet ÉS 
650 $a összehasonlító nyelvészet $x $z nyelvek (“x” almező helyett “z”) 

 
Tör. III.4. (új pontban) 
650 $a népnév történelem $y idő” tárgyszólánc továbbosztása általában csak formai elemekkel (pl. 
forrás, tanulmányok) történik. Ha a mű kiemelten foglalkozik valamilyen más témával, akkor azt külön 
tárgyszóláncban jelenítjük meg. 
Pl. 
650 $a magyar történelem $y 16. sz. $x török hódoltság Helyett: 
650 $a magyar történelem $y 16. sz. ÉS: 
650 $a török hódoltság $z Magyarország 

 

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 

 

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 
 2016/5. szám (2016. december 12.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
 Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Rendszerkönyvtárosok 

Megjelenés augusztus kivételével minden páros hónapban, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán. 
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