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IKR HÍRLEVÉL – 2017/3 
2017. JÚNIUS 26. 

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 vietorisz.gabriella@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 szeptemberében 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 2017. július 12-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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KATALOGIZÁLÁS – TARTALMI FELTÁRÁS 

Tárgyszavazás szabályzat 

A Tartalmi Almunkabizottság összeállított és elfogadott egy újabb sor szinonimalistát, és a 
Fogalomtárhoz is újabb fogalmakat beszéltünk meg. Az új szinonimalistát, és a Fogalomtárat kiegészítő 
újabb fogalmakra vonatkozó javaslatunkat lásd a mellékletben.  
Az a kérésünk, hogy aki tartalmi feltárással (is) foglalkozik, nézze át, és amennyiben észrevétele van, 
akkor azt 2017.07.12-ig küldje el az aszalos.karoly@lib.elte.hu címre!  
Ha a jelzett időpontig nem érkezik észrevétel, akkor a szinonimalistát és fogalommagyarázatokat 
véglegesen elfogadottnak kell tekinteni, és minden esetben csak az ott elfogadott alakot lehet alkalmazni 
a tárgyszavazásnál.  

 

LC tárgyszavak: 

A 650-es tárgyszavak határozottan és csakis  abban a formában kerülhetnek be a rekordba és az 
authority adatbázisba, ahogyan az LC-ben is találhatók, így pl. a „v” almező is változatlan marad. 
Viszont  minden LC tárgyszónál (beleértve a 600-as mezőt is) a pontot elhagyjuk el a tárgyszó végéről a 
kereshetőség miatt. Előfordulhat személynevek esetében, hogy így alakilag nem lesz semmilyen 
különbség a magyar és az LC tárgyszó között. (Ilyenkor az indikátor lehet az egyetlen különbség.) A 
neveket természetesen egységesített formában használjuk a magyar szabályok szerint. 
 
Ezért van Eliotnál az LC-s: 
 

100 1_ |a Eliot, T. S. |q (Thomas Stearns) |d 1888-1965  
 
 
helyett az egységesített: 
 

100 14 a Eliot, Thomas Stearns |d 1888-1965 
 
Tehát az utóbbi használandó. 
 
Első indikátor üres (ez régebben volt nulla is, de nem muszáj javítani), második indikátor mindig 0! Ez a 
második indikátor azonosítja LC tárgyszóként mindenütt a világon, és ami még a mi számunkra fontos, 
így a rekordok feltöltésénél a MOKKA is beengedi. 

 
Az LC tárgyszó részleteiről az alábbi linken lehet további információt nyerni: (Ez az ottani EUL10): 
 
http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First 

 
Egy állományrész LC tárgyszavainál téves mezőszám (mindenhol 650-es mező van) fordulhat elő, ami 
kisebb zavart okozhat. Pl. ha valaki új LC tárgyszót akar származtatni, akkor előfordulhat egy olyan 
hiba, hogy Ctrl+F3-mal NEM látható, hogy már létezik az adott tárgyszó, mert  az adott földrajzi név 
651 helyett az EUL10-ben hibásan, 650 alatt bújik meg, és a rendszer nem mutatja a 651-eseknél. 
 
Az LC tárgyszavakkal bármilyen kérdésben Szigeti Krisztinát lehet keresni. 
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KATALOGIZÁLÁS - FORMAI FELDOLGOZÁS 

Rekordok tiltása a WebOPAC-ról 

Az utolsó, IKR-ben lévő példány törlését követően a rekordhoz egy úgynevezett tiltó kódot kell 
beállítani, hogy azok a dokumentumok ne jelenjenek meg a nyilvános felületen, melyekhez egyetlen 
példány sem tartozik. A letiltás folyamata: 

 BAS =REJTETT (Ctrl+F8 billentyűkombinációval beemelhető) 

 STA=SUPPRESSED (Ctrl+F8 billentyűkombinációval beemelhető) 

Ha valamely könyvtár új példányt vesz föl a rekordhoz, a tiltó mezőket törölni kell. 

 

Nyelvi kódok javítása 

Június folyamán körülbelül 58 000 rekordban javítottuk gépileg a 041-es mező tartalmát. Az adatok 
korrigálására elsősorban azért volt szükség, mert sok esetben nem a MARC21 szabályai szerint történt a 
leírásuk, illetve a nyelvi kód hibás volt. 
 
Emlékeztetőül a MARC21 előírásai: 
 

041 - Language Code (R) 
 

MARC 21 Bibliographic – Full September 2012 
 

First Indicator Second Indicator 
Translation indication 
# - No information provided 
0 - Item not a translation/does not include a translation 
1 - Item is or includes a translation 

Source of code 
# - MARC language code 
7 - Source specified in subfield $2 

 
Subfield Codes  

$a - Language code of text/sound track or separate title (R) 
$b - Language code of summary or abstract (R) 
$d - Language code of sung or spoken text (R) 
$e - Language code of librettos (R) 
$f - Language code of table of contents (R) 
$g - Language code of accompanying material other than 
librettos (R) 
$h - Language code of original (R) 

$j - Language code of subtitles or captions (R) 
$k - Language code of intermediate translations (R) 
$m - Language code of original accompanying materials other 
than librettos (R) 
$n - Language code of original libretto (R) 
$2 - Source of code (NR) 
$6 - Linkage (NR) 
$8 - Field link and sequence number (R) 

 
A nyelvi kódok elérhetősége: https://www.loc.gov/marc/languages/ 
 

 

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 

http://konyvtar.elte.hu/ekszreg.php
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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 
 2017/3. szám (2017. június 26.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
 Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Főszerkesztők: Rendszerkönyvtárosok 

Megjelenés minden páros hónapban, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán. 


