
IKR hírlevél 2017/1.  2017. február 27. 1 

IKR HÍRLEVÉL – 2017/1 
2017. FEBRUÁR 27. 

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 
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 

A 2017. január 9-27. 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 a Katalogizálás modul szervizei és a Kölcsönzés modul szervizei 
tanfolyamokat nem, a többi tanfolyamot elindítottunk. A tanfolyamokon 34-en vettek részt, köztük 
többen több tanfolyamon is. 
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KATALOGIZÁLÁS - FORMAI FELDOLGOZÁS 

Tapasztalataink szerint a MOKKA feltöltéssel és az úgynevezett helyettesítő karakterek használatával 
kapcsolatban gyakran érkeznek kérések az Egyetemi Könyvtár kollégáihoz. A legfontosabb 
információkat a korábbi Hírlevelekből összefoglalva ismét közzé tesszük. 

 
Rekordok feltöltése a MOKKA-ba 

2016 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. Ezzel a feltöltési módszerrel az adatok (példányadatok is) mentés után, néhány nap késéssel 
automatikusan frissülnek a MOKKA-ban. Ezzel a 925-ös mező kitöltése feleslegessé vált, ezért az 
űrlapokról töröltük ezt a mezőt. 
A feltöltéssel párhuzamosan hibajelentések érkeznek a javítandó rekordokról (a listákat a későbbiek 
során továbbítjuk az érintett könyvtáraknak). A leggyakrabban előforduló hiányosságok az alábbiak: 

 
 LDR/07: hibás bibliográfiai szint (F) 
 LDR/17: a leírás szintje átírva „ismeretlen re” (W) 
 008/06: hibás a megjelenési év típusa (W) 
 008/07-10: hiányzik a megjelenés éve (W) 
 008/15-17: hibás/hiányzik az ország kódja (W) 
 008/35-37: hibás/hiányzik a nyelvi kód (W) 
 hiányos adattartalmú rekord (pl. hiányzik a 245$a almező; 260$c almező) (E) 
 többkötetes dokumentumok leírásakor: 

o kapcsolat nélküli kötetrekord (F) 
o nincs kötetjelzés a rekordban (F) 

 
Jelmagyarázat:  
F (Fail) durva hiba, a rekord nem kerül be a MOKKA/ODR adatbázisba 
E (Error) hiba, a rekord nem kerül be a MOKKA/ODR adatbázisba 
W (Warning) hiba, de a rekord betöltődött a MOKKA/ODR adatbázisba 

 
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 elérhető itt: 
https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/6631/Formai-Uj_szabalyok-
20120529.pdf?sequence=29&isAllowed=y 

 

Speciális karakterek használata 

Ha a keresendő szövegben speciális karakter (pl. %, !) fordul elő, a keresőkérdés mind e karakterekkel, 
mind ezek nélkül megfogalmazható. 
Példa: 

4% univerzum = van találat  
4? univerzum = van találat  
Főúr, fizetek! = van találat  
Főúr, fizetek  = van találat  
 

Azon speciális karakterek esetében, melyeket az ETO (080-as mező) is alkalmaz (pl. az időrendi alosztás 
jele: „...”), úgynevezett helyettesítő karaktereket vezettünk be az ETO kereshetősége érdekében.   
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Helyettesített karakter Szimbólum Név Billentyűkombináció 

„...” ×  szorzás AltGr+ú 

 

Példa: 
245 $a „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás” 
 
Keresőkérdés: 
×A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás× 

 

A kérdőjel (?) a csonkolás jele, ez általános szabály, tehát minden keresőindexre vonatkozik.  

 

KATALOGIZÁLÁS – TARTALMI FELTÁRÁS 

Tárgyszavazás szabályzat 

A tavaly közzétett Szabályzat II. verzióval kapcsolatban nem érkezett semmilyen észrevétel, ezért az 
újabb verzió 2017. március 1-től érvényes.  
 
Az ELTE tartalmi szabályzat II. elérése az EDIT repozitóriumban: http://hdl.handle.net/10831/33295 
 
A Szinonimalista újabb kifejezésekkel bővült, melynek eredménye a mellékletben található 
(Szinonimalista 2017.02.xls). 
 
Ugyancsak véleményezésre közrebocsájtunk egy másik dokumentumot is: A BTK nyelvészeti 
témakörökkel foglalkozó könyvtárosaival 2017.02.6-án tartottunk egyeztetést, ezeknek a 
megbeszélésnek az eredményét foglalja össze a mellékelt „Nyelvészeti tárgyszavak 2017.doc” című 
dokumentum.  
 
A két dokumentummal kapcsolatban 2017. március 10-ig várjuk az észrevételeket és megjegyzéseket az 
aszalos.karoly@lib.elte.hu címre. Amennyiben nincs megjegyzés, úgy a dokumentumokban megadott 
értelmezés szerint kell a továbbiakban tárgyszavazni. 

 

A tartalmi feltárással kapcsolatos egyéni konzultációk márciustól újra kezdődnek. 

 

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 

Törlés a fájllistából 

mailto:aszalos.karoly@lib.elte.hu
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A Kölcsönzés modul fájllistájában lévő azon lekérdezéseket, amelyek futtatási ideje 2016.07.01. előtti, 
március 20-án töröljük a listából.  
 
Kérünk mindenkit, hogy akinek valamely lekérdezésére szüksége van, mentse azt a saját gépére. 
A mentéshez ki kell jelölni az aktuális fájlt, majd az alsó és felső panel közötti fekete nyílra kell 
kattintani. A felugró ablakban lehetőség van a fájl nevének megváltoztatására. Ha ezzel nem élünk, 
akkor az „OK” gomb megnyomásával menthető a kijelölt fájl a saját gépre. 
Az alsó panel alatt jobb oldalon lehetőség van a lekérdezések rendezésére több szempont szerint. 

 

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 
 2017/1. szám (2017. február 27.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
 Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Rendszerkönyvtárosok 

Megjelenés minden páros hónapban, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán. 


