IKR HÍRLEVÉL – 2017/2
2017. ÁPRILIS 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
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.


KATALOGIZÁLÁS – TARTALMI FELTÁRÁS
Tárgyszavazás szabályzat
A 2017. FEBRUÁR 27. IKR hírlevélben közzétett Szinonimalistával és az ugyancsak ott közzétett
„Nyelvészeti tárgyszavak” c. dokumentummal kapcsolatban nem érkezett észrevétel, tehát az azokban
foglaltakat érvényesnek kell tekinteni.
A nyelvészeti tárgyszavak szisztematikus javítása elkezdődött, egyelőre a „magyar nyelv” és az „angol
nyelv” kezdetű tárgyszavakat javítjuk a Szabályzatnak illetve a januári nyelvészeti megbeszélés
eredményének megfelelően.


IKR ALMUNKABIZOTTSÁGOK AKTUÁLIS TAGSÁGI LISTÁJA
IKR almunkabizottságok
Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálatban működő egyes almunkabizottságok tagjainak nevét és
elérhetőségüket az alábbi táblázatok tartalmazzák.
Kérjük, kérdéseikkel, észrevételeikkel, javaslataikkal keressék az almunkabizottságok kari képviselőit.
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KATALOGIZÁLÁS - FORMAI FELDOLGOZÁS
ISBN javítása
Az elmúlt hónap folyamán több mint 50 000 rekordban javítottuk gépileg a 020-as mező tartalmát. Az
adatok korrigálására elsősorban azért volt szükség, mert a 020 $a almező sok esetben az ISBN-számon
kívül más olyan információt is tartalmazott, ami a MARC21 előírásai szerint nem szabályos.
Az előírásoknak nem megfelelő rögzítés indokolatlanul nehezítette az ISBN-re való keresést, illetve csak
csonkolással volt lehetséges a megfelelő találathoz jutni.
A csonkolás részletes leírását lásd a web-OPAC súgóban:
http://aleph.elte.hu/F/49DBVBM1KPGUKHYX1[-]
DM3VLC67HFUFMHJJ8XC7Q7X2587XUEGCJ-71046?func=file&file_name=help-1
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A jellegzetes hibák az alábbiak voltak:
• a 020$a almezőben az ISBN mozaikszó is szerepelt,
• a helyes és a hibás ISBN is a $a almezőben szerepelt,
• a $a almezőben az ISBN-szám mellett egyéb információ is szerepelt, amit az MARC21 szerint
más almezőben kell feltüntetni,
• a 020-as mezőben ISSN-szám szerepelt.
Emlékeztetőül a MARC21 előírásai:

020 - International Standard Book Number (R)
First Indicator
Undefined
# - Undefined

Second Indicator
Undefined
# - Undefined

Subfield Codes
$a - International Standard Book Number (NR)
$z - Canceled/invalid ISBN (R)
$c - Terms of availability (NR)
$6 - Linkage (NR)
$8 - Field link and sequence number (R)
$q - Qualifying information (R)


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 és Levéltár 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
2017/2. szám (2017. április 28.)
Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár
Főszerkesztők: Rendszerkönyvtárosok
Megjelenés minden páros hónapban, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán.
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