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Készítette: Rapajka Gabriella
Kiadói szerkesztő I.

Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (http://www.epa.hu) az Országos
Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárának szolgáltatása. A
kezdeményezés az archívum felépítésével indult 2003-ban. Alapjául a MEK virtuális
folyóirat-olvasótermének egyik gyűjteménye szolgált, melyben elektronikus időszaki
kiadványok elérési útjait (URL-jét) tartották nyilván és rendszerezték. A gyűjtemény
kialakítása során szerzett tapasztalat, mely szerint – éppen az internet milyenségéből
adódóan – az elektronikus időszaki kiadványok hozzáférése gyakran bizonytalan,
elvezetett a magyar vonatkozású digitális periodikumok összegyűjtésének,
archiválásának, valamint nyilvános szolgáltatásának gondolatához. Mai formájában
az EPA archívuma 1529 elektronikus folyóirat számára biztosít stabil hozzáférést,
illetve megjelenés- és formátumbeli egységet. A napról napra gyarapodó állományba
felvett e-folyóiratok többsége más forrásokból is elérhető, egy részéhez azonban
kizárólag innen lehet eljutni. Az archívum további erénye, hogy benne az esetek
többségében a teljes szövegű keresésre is lehetőség nyílik.
A szolgáltatás másik része, az Elektronikus Periodika Adatbázis, mely 2004-ben nyílt
meg a nyilvánosság előtt, a magyar nyelvű és vonatkozású online és offline időszaki
kiadványok könyvtári szempontú leírását tartalmazza. A katalógus, akárcsak az
archívum, folyamatosan gyarapszik. Használatát nagyban megkönnyíti és kiterjeszti,
hogy bibliográfiai tételei több szempontból visszakereshetőek.

I. Az EPA felhasználói felülete
1. A nyitólap
Az EPA webfelülete örökölte a MEK megjelenési formáját, s így sok felhasználója
számára már ismerős. A szolgáltatás nyitólapján a baloldali sávban a böngészés cím
szerint, valamint a böngészés téma szerint menüpontok alatt az EPA gyarapodásáról
(vagyis a legfrissebb archivált folyóiratszámokról és katalógusba felvett
kiadványokról) tájékozódhatunk (gyarapodás), majd pedig a fenntartó, a támogatók,
illetve a partnerek honlapját érhetjük el (fenntartó; támogatók; partnerek). A középső,
legszélesebb sávban, figyelemfelkeltő célzattal, a legutóbb felvett kiadványok adatait
találjuk. A jobboldali sávban a keresés különböző lehetőségei tárulnak fel, úgy mint
keresés a katalógusban, keresés téma szerint, keresés a teljes szövegben, illetve
cikk-kereső. Lefelé haladva az ajánlat menüpontban közvetlen kapcsolatot találunk
bizonyos weblapokhoz (például MEK2, MATARKA, Világkönyvtár stb.). A
továbbiakban a fejlesztést végző cégek és intézmények felsorolása, végül pedig az
impresszum következik.
A keresési és böngészési lehetőségek többsége tehát közvetlenül a nyitólapról
elindítható. A gyűjtemény egyetlen kattintásra lekérdezhető cím (teljes lista), EPÁ-ba
kerülés dátuma, illetve sorrendje alapján (újdonságok), valamint ugyanígy rögtön
elkülöníthetők az EPÁ-ban archivált kiadványok (archivált). A kezdőlapról a
szolgáltatás rövid bemutatása (bemutatás), s ennek angol nyelvű változata (about
us) mellett az EPÁ-val kapcsolatos információk (hírek), dokumentumok (irattár), és a
forgalmi adatok (statisztika) is elérhetők, valamint innen küldhetjük el olvasói
véleményünket (vendégkönyv), s léphetünk kapcsolatba (olvasóként, intézményként,
dokmentumküldőként vagy bejelentőként) az EPA munkatársaival (kapcsolat). A bal
felső sarokban látható EPA-logó minden egyen oldalon megtalálható, s a nyitóoldalra
való visszatalálást szolgálja (1. sz. melléklet).
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2. A borító
A kiválasztott forrásra kattintva (akár a nyitólapról, ha a legfrissebbek közül
választunk, akár a teljes listáról vagy az archiváltak, illetve az újdonságok közül)
elsőként annak úgynevezett borítólapját láthatjuk. Ez a nyitóoldal a tájékozódás
megkönnyítésének érdekében minden forrás esetében egyformán épül fel (2. sz.
melléklet).
A borítólap felső középső részén a kiadvány rövidített leírását találjuk: itt szerepel a
cím, az alcím (ha van ilyen), valamint a téma szerinti besorolás. Ez utóbbi a nagyobb
témaköröket, az altémaköröket és az ezeket pontosító tárgyszókat tartalmazza. Az
egyes kifejezésekre kattintva további, ugyanazon altémakörrel vagy tárgyszóval
jellemzett kiadványokat találhatunk.
A címre, az alcímre vagy a címlapképre való kattintással a kiadvány online
változatára juthatunk (kivéve természetesen az offline kiadványokat: ezeknél innen a
kiadó honlapját érhetjük el).
A borítón található információk közül a legfontosabbak:
• katalóguscédula: azaz bibliográfiai adatok rövid, cédula-formátumban – a
címkés hivatkozásra kattintva jelenik meg az összes adat, de XML-formátumot
is választhatunk.
• ismertető: itt a kiadvány tartalmának (általában, de nem feltétlenül rövid)
ismertetése olvasható (3. sz. melléklet).
• impresszum: kiadási és szerkesztőségi adatok felsorolása.
Kiegészítő információként megnézhetjük az eredeti forrásról készült képeket
(képernyőfotók), megtudhatjuk, hányan töltötték le az adott borítólapot, illetve a
kapcsolódó oldalak menüpontból a hasonló oldalakat és forrásokat találhatjuk meg.
A borítóról tájékozódhatunk a kiadvány hozzáférhetőségéről is:
• archivált: az EPA biztosítja az állandó hozzáférhetőséget. Az archivált
kiadványok tartalmában lehetséges a teljes szövegű keresés. Ezeknek a
forrásoknak borítójuk és állomány-nyilvántartó lapjuk (kardex) is van.
• távoli elérésű: az EPA csak regisztrálja a forrást, vagyis a dokumentum
fizikailag nem képezi a szolgáltatás részét. Az EPA csak borítót készít róla,
valamint rendszeresen ellenőrzi az állapotát. A dokumentum tartalma a
mindenkori eredeti forrásból hívható be, amennyiben a forrás elérhető.
• offline: közvetlenül nem érhető el az interneten. Ezek a kiadványok vagy
megvásárolhatók,
kereskedelmi
forgalomban
vannak,
vagy
közgyűjteményekben hozzáférhetők. Előfordulhat még, hogy az elektronikus
kiadvány készítőjének helyi szolgáltatásaként használhatók (pl. a digitalizálást
végző könyvtárban). Az elektronikus kiadvány készítőjének weblapja az offline
kiadványok EPA-borítójáról érhető el.
A borítólapról informálódhatunk a kiadvány állapotáról is:
• folyamatos: a kiadvány él, és bizonyos rendszerességgel frissül (nyomtatott
folyóiratoknál ez a kurrens).
• lezárt: a kiadvány működése megszűnik, és ez vagy a kiadványból vagy
egyéb, hitelt érdemlő forrásból (pl. más kiadvány, kézikönyv, szerkesztőség,
kiadó, közreadó bejelentése stb.) egyértelműen megállapítható. A kiadvány
tartalma azonban továbbra is hozzáférhető, azaz a forrás továbbra is létezik,
csak nem frissül.
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•

szünetel: az online elérhető, de jelenleg nem frissül. A szünetelés feltételezi a
kiadvány későbbi folytatását a számozás folyamatosságának megőrzésével.
Ha a számozás új folyamként kezdődik újra, akkor ugyanarról a kiadványról
beszélünk (hasonlóan a nyomtatott időszaki kiadványokhoz). Ha a számozás
folytonossága megszakad az új folyam jelzése nélkül, akkor új leírást kell
készíteni, és az újraindult kiadványt az újraindulás előzményének kell
tekinteni.
• megszűnt: tartalma többé nem érhető el.
Egy kiadvány több kiadásváltozatát is leírhatja az EPA (pl. távoli elérésű, illetve
archivált változat), ezért előfordulhat, hogy egy főcím többször is megtalálható az
adatbázisban, különböző változatokra utalva.
A borítóról többféle keresési mód válik lehetővé:
• keresés: archivált kiadványok esetében lehetőségünk van a teljes szövegű
keresésre.
• EPA-katalógus: innen a kiadványok bibliográfiai adataira kereshetünk (4. sz.
melléklet).
A borítólap közepén az archivált évek táblázata látható. Az évadatok a táblázat aktív
linkjeiként a kiadvány online változatára mutatnak. Itt csak azok az évek szerepelnek,
amelyekből az elektronikus tartalom elérhető adott pillanatban. Ez nem feltétlenül
egyezik meg a kiadvány megjelenési évével.
A borító alsó sorából az EPA munkatársaitól kérhetünk segítséget, illetve információt
(e-mail), megtudhatjuk az EPÁ-ba kerülés (feldolgozás) dátumát (dátum), eljuthatunk
a kiadvány szerző- és cím-indexeire vagy repertóriumára (mutató), s végül
megismerhetjük az eredeti forrást vagy kiadót is (forrás). A súgóra kattintva az EPAborítólap használatával kapcsolatban kapunk útmutatót.
3. A kardex
Míg borítója minden EPÁ-ban megtalálható kiadványnak van, legyen az archivált,
távoli elérésű vagy offline, a kardex (vagy állomány-nyilvántartó lap) csak az archivált
kiadványok borítójáról nyitható meg. Számot ad a kiadvány EPA-beli állományáról –
részegységekre lebontva, külön hivatkozással minden egyes elérhető számra: az
olvasó tehát a kardex felhasználói felületén navigálva keresheti ki az őt érdeklő
folyóiratszámot. Ezen a lapon találhatók meg az egyes részegységek számozási és
keltezési adatai, az esetleges részcímek, a tartalomra vonatkozó egyéb információk
(tematikus szám vagy hiányos, esetleg hibás tartalom), valamint a megtekinthető
formátumok (szöveges anyag esetén HTML, PDF; képi anyag esetén JPG, GIF,
PNG). A használt fájlformátumok a tartalmak korlátozás nélküli elérhetőségét
biztosítják, hiszen böngészők, illetve ingyenesen hozzáférhető szoftverek
segítségével megnyithatók; ezen kívül a szöveges anyagok esetében lehetővé teszik
a teljes szövegű keresést (5. sz. melléklet).
A kardexről lehet tovább lépni a számok tényleges tartalmára, az adott szám bármely
adatára kattintva (6. sz. melléklet).
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II. Keresés az EPÁ-ban
1. Gyorskeresés
Gyorskeresésre a nyitólapról elérhető keresés a katalógusban mezőből nyílik
lehetőség címadatok, elektronikusan elérhető évek, téma (és tárgyszók) és tartalmi
típus alapján (mely lehet határon túli, hírlap, kulturális, szakmai, tudományos,
hírlevél, ismeretterjesztő, regionális, diáklap, portál, hobby, egyházi lap, magazin,
hirdetési újság, szórakoztató, egyéb, hobbi, zine, azaz elektronikus magazin, illetve
blog). A keresés finomítható hozzáférés szerinti szűkítéssel (archivált, távoli, offline).
2. Összetett keresés
A nyitólap keresés a katalógusban mezőjének összetett menüpontjára kattintva a
már említett EPA-katalógushoz jutunk (4. sz. melléklet). Innen a kiadványok
legfontosabb bibliográfiai adataira kereshetünk: 15 mezőben összesen 10
keresőfeltételt adhatunk meg. Összetett keresést akkor érdemes használni, ha nem
vagyunk biztosak a keresőfeltételeinkben, illetve ha kiadványok csoportját akarjuk
megtalálni, tetszés szerint megfogalmazott kritériumok alapján. Az EPA-katalógus
súgója eligazít a keresésben.
3. Tematikus keresés
A téma szerinti besorolásnak két szintje van az EPÁ-ban. Az egyik a témakörök
általánosabb, kötött listája. A témakörök öt nagy kategóriához tartozhatnak
(Természettudományok;
Műszaki
tudományok,
gazdasági
ágazatok;
Társadalomtudományok; Humán területek, kultúra – ezekből a kategóriákból
indulhatunk ki a téma szerinti böngészés esetén is), s altémakörök pontosítják őket,
melyek adott témakör alterületeit, ágazatait, alkalmazási köreit határozzák meg. A
tematikus besorolás másik szintjét a részletezőbb, kevéssé behatárolt
tárgyszókészlet alkotja. (Témakörök például: Zene általában, Zeneoktatás,
Zenetörténet; Tárgyszók például: zene, zeneelmélet, zenei élet, zenei fesztivál, zenei
műsor, zenekritika, zeneművészet, zenepedagógia.) A kiadványokat általában 3–4
témakör és 5–6 tárgyszó jellemzi.
A nyitólapról elérhető keresés téma szerint menüpontban a témaköröket
betűrendben felsoroló indexből, majd pedig az ezt szűkítő vagy bővítő (az
előbbi(ek)hez és/vagy viszonnyal kapcsolható) tárgyszó-indexből tetszés szerinti
adatot kiválasztva kereshetünk. A keresőmezőkbe illesztett témakörök/tárgyszók
bármelyik/mindegyik/egyik sem ezek közül opciókkal láthatók el (5. sz. melléklet).
4. Teljes szövegű keresés
A kezdőlapról a keresés a teljes szövegben mezőből indíthatjuk a teljesszövegű
keresőt, mellyel a gyűjteményben levő HTML formátumú dokumentumokban lehet
keresni szavak vagy szótöredékek előfordulásaira.
Bonyolultabb teljes szövegű keresésre az összetett menüpontból nyílik lehetőség. Ez
az opció a Google keresőrendszerét használja, mely a HTML állományok mellett
átnézi a PDF formátumú dokumentumokat is (8. sz. melléklet)
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5. Cikk-keresés
A nyitólapról elérhető cikk-keresővel a MATARKA (Magyar Tartalomjegyzékek
Kereshető Adatbázisa) segítségével olyan cikkek adatait találhatjuk meg, melyek
forrásából teljes szövegű írások találhatók az EPÁ-ban. Címre és szerzőnévre
kereshetünk, a keresést időintervallum és konkrét folyóirat(ok) megadásával
szűkíthetjük (9. sz. melléklet).

III. Összefoglalás
Az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívuma és Adatbázisa
folyamatosan frissül és bővül. Áttekinthető felépítése és könnyű kezelhetősége
felhasználóbarát szolgáltatássá teszi. A katalogizált, illetve archivált kiadványok
tartalmi típusainak megoszlása alapján (a gyűjteményben elsősorban kulturális,
szakmai és tudományos periodikumok szerepelnek) elsősorban kutatási és oktatási
célokat kíván szolgálni, de a hétköznapi tájékozódásra és szórakozásra vágyónak is
érdemes igénybe venniük, hiszen a felvett kiadványok között találunk például
diáklapot, elektronikus magazint, vagy éppen hirdetés-újságot is.
Az EPA hatalmas előnye a sok szempontú keresési lehetőség biztosítása (mind az
adatbázisban, mind pedig az archívumban), illetve az archívum teljes szövegű
szolgáltatása. Az útmutatók és súgók pedig pontos és hasznos segítséget nyújtanak
a kezdő felhasználónak.

IV. Források
EPA Archívum:
• súgók és útmutatók
http://epa.oszk.hu/html/allando/qshlp.html
http://epa.oszk.hu/html/allando/boritohelp.html
EPA irattár:
• Steinerné Szűcs Éva: Elektronikus időszaki kiadványok Magyarországon: az
EPA és a MATARKA, 2004.
• Renkecz Anita: Elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartása és
archiválása: az EPA-szolgáltatás, 2005.
• Az EPÁ-ban használt fontosabb fogalmak magyarázata, 2003.
http://epa.oszk.hu/html/irattar.html
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Mellékletek
az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis című évfolyamdolgozathoz

Készítette: Rapajka Gabriella
Kiadói szerkesztő I.
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