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Több éve (1997-től) állandó, változatlan formában szerepelt honlapunkon a 
Folyóiratok a zalai közgyűjteményekben című adatbázis, mely az idei évben új formát 
kapott. A megújulást az indokolta, hogy a régi szerkezetben nehézkes volt az adatok 
frissítése, ezért az eltelt évek folyamán az adatbázis tartalmilag elavult.  

Hosszas előkészítő munkát követően új adatbázis-szerkezetet alakítottunk ki, 
bővítettük a folyóiratokat jellemző adatok körét, valamint újabb könyvtárakat vontunk 
be a közös munkába. Jelenleg 13 zalai közgyűjtemény kurrens és archív folyóirat-
állománya található meg adatbázisunkban.1 Ez az országos szinten is egyedülálló 
kezdeményezés nagyban segíti a forrástájékoztatást és a könyvtárközi kölcsönzést. 
Adatbázisunk elérhető a www.dfmk.hu/adatbázis oldalról kiválasztva.  

A kereséshez a folyóiratokat sokrétűen jellemző adatcsoportokat alakítottunk ki; 
a kibocsátó, nyelv, ISSN szám, gyakoriság mellett tartalmi feltárásra is törekszünk, 
tárgyszavakkal jellemezzük a folyóiratokat. 

Könnyedén visszakereshetők azok a folyóiratok is, amelyeknek címe az évek 
folyamán megváltozott. Az előbbi címre illetve az utóbbi címre kattintva máris 
megtekinthetők az ott szereplő adatok. 

Ha egy periodika honlappal rendelkezik, természetesen az is megtekinthető. A 
későbbi tervek között szerepel azon archívumok összegyűjtése is, amelyek az egyes 
lapok cikkeit teljes szöveggel tartalmazzák. 

A folyóiratokhoz tartozó példányadatok arról informálnak, hogy melyik 
könyvtárban található meg az adott lap, mi a gyűjtés kezdete és vége, archív vagy 
kurrens a lap, mely kötetek vagy lapszámok hiányoznak, a megyei könyvtár állománya 
esetén pedig raktári jelzet is kiegészíti az adatokat. 

Az adatbázisban való keresés roppant egyszerű: alapesetben a folyóiratok és 
könyvtárak adataiban kereshetünk, de választhatunk ennél szűkebb keresési lehetőséget 
is, pl. csak ISSN számra, tartalomra, nyelvre vagy a cím szavaira. Ha töredékesen írjuk 
be a keresendő kifejezést, használjuk a % karaktert. A találati eredményként kapott 
folyóiratlistában félkövérrel szedve láthatjuk a kurrens folyóiratokat, így különböztetve 
őket meg az archív anyagtól. A lista elemeire kattintva részletes leírást találunk a 
folyóiratról, ezt követően pedig a példányadatok tájékoztatnak arról, hogy mely 
könyvtár(ak) állományában található meg. 

Úgy vélem, hogy adatbázisunk nagy segítsége lesz a könyvtárosoknak és az 
olvasóknak, de csak abban az esetben, ha aktuális és pontos adatokat tartalmaz. Kérem 
azért a könyvtáros kollégákat, hogy bármilyen, a folyóirat-állományt érintő változás 
esetén (selejtezés, új megrendelés, hiány valamint adatpontosítás) jelezzék azt e-
mailben az erika@dfmk.hu címen. Az adatszolgáltatás körébe szívesen bevonunk más, 
jelentős folyóirat-állománnyal rendelkező közgyűjteményt vagy felsőoktatási könyvtárat 
is.  

Szili Erika 

                                                 
1 Apáczai Csere János ÁMK Könyvtára Zalaegerszeg, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és 
Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézet Könyvtára, Deák Ferenc Megyei Könyvtár Zalaegerszeg, 
Fejér György Városi Könyvtár Keszthely, Göcseji Múzeum Könyvtára Zalaegerszeg, Halis István Városi 
Könyvtár Nagykanizsa, József Attila Városi Könyvtár Zalaegerszeg, Területi Művelődési Intézmények 
Egyesülete Zala Megyei Könyvtára Zalaegerszeg, Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár  
Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár Szakkönyvtára Zalaegerszeg, Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai 
Intézet Szakképző Iskola Könyvtára Zalaegerszeg 
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