Az ELTE könyvtárai új, a XXI. század
igényeinek és a kutatóegyetemi címmel járó
elvárásoknak megfelelõbb integrált könyvtári rendszer használatára térnek át. Az új,
korszerû, gyors és megbízható mûködésû
Aleph integrált könyvtári rendszer (IKR) a
15 évvel ezelõtt bevezetett Horizont váltotta
föl. Használatára 2011 szeptemberéig azok
az ELTE-könyvtárak is áttérnek, amelyek
jelenleg más könyvtári rendszerben dolgoznak. Tíz olyan ELTE-könyvtárban, ahol kölcsönzés is folyik, 2011. február 14-étõl a
kölcsönzés is zökkenõmentesen zajlik az új
rendszerben.
Az új IKR lehetõvé teszi az egységes ELTE-olvasójegy használatát, így az ELTEkönyvtárak olvasóinak csak egyszer, egy
könyvtárban kell regisztrálniuk. Az ELTE
hallgatói a diákigazolványukat is használhatják olvasójegy gyanánt.

Tisztújítás az MKE Pécsi és
Baranyai Szervezetében
✒ Szénászky Mária

2011. február 23-án tartotta közgyûlését
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Pécsi és Baranyai Szervezete.
A helyszín a szervezet székhelye, a pécsi
Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ Könyvtára (ANK) volt.
Az összejövetel célja a szervezet új
vezetõségének megválasztása volt. Az elnöki és ellenõrzõ bizottsági beszámolók
után megismerhették a tagok a jelöltek
névsorát, s megtörtént a szavazás. A választást elõkészítõ jelölõ bizottsági tagja
volt Tiszáné Pethõ Ágnes, Támis Eszter és
Tistyánné Gyurkó Ilona.
Az eredmény:
Elnök: Hamburger Antalné (Pécs, ANK
Könyvtára)
Titkár: Cseresznyés Anikó (Csorba Gyõzõ Megyei-Városi Könyvtár)

Az olvasóbarát online katalógus számos
új lehetõséggel és kényelmi szolgáltatással
áll az olvasók rendelkezésére. Öt különbözõ
keresési opcióból válogathatnak, a nagyon
egyszerûtõl a csak gyakorlott könyvtárhasználóknak ajánlott CCL-keresésig. Lehetõvé
teszi az egyidejû keresést több katalógusban. Bibliográfia-kezelõ támogatással is
rendelkezik. „Saját”, testre szabható tárhelyet biztosít a bejelentkezett felhasználóknak, ahol e-polcot nyithatnak, tárolhatják
kereséseiket, online intézhetik elõjegyzéseiket, hosszabbításaikat, üzenhetnek könyvtáruknak. A katalógus angol nyelvû felülettel
is rendelkezik, a könyvek angolul is kereshetõk. A rendszer meg tudja jeleníteni a nem
latin karaktereket is, így nemcsak a külföldi
hallgatók és a nyelvi tanszékek munkáját támogatja, de növeli az ELTE internetes láthatóságát is, ami fontos tényezõ a nagy egyetemek nemzetközi versenyében. ■
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Vezetõségi tagok:
Keresztúri József nyugdíjas könyvtárigazgató
Krámos Renáta (Csorba Gyõzõ MegyeiVárosi Könyvtár)
Márkus István (Csorba Gyõzõ MegyeiVárosi Könyvtár)
Rózsáné Szarka Veronika (Pécsi Tudományegyetem – PTE – Könyvtár Központi Könyvtára)
Takács Ferenc (Pécs, ANK Könyvtára)
Az ellenõrzõ bizottság elnöke:
Szénászky Mária (PTE BTK és TTK
Könyvtár)
Az ellenõrzõ bizottság tagjai:
Szabó Ferencné (Pécs, Csorba Gyõzõ
Megyei-Városi Könyvtár)
Végh Ildikó (Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyûjtemény)
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