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Koltay Klára 

Mi újság a MOKKA-ODR háza táján? 

A Nemzeti Periodika Adatbázis a MOKKA-ODR 

szolgáltatás keretei között 

A Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) integrálása a MOKKA-ODR szolgáltatásaival hármas 

célt szolgált: meg kellett oldani, hogy a dokumentumszolgáltatás használói számára ren-

delkezésre álljanak a folyóirat-állományadatok, az NPA-ba történő állományadat-jelentésre 

online lehetőséget kívántunk adni a MOKKA-ODR adatforgalmi mechanizmusaira és nyil-

vántartásaira építve, és igény jelentkezett arra is, hogy a már korábbi időszakokra bejelen-

tett adatok módosíthatósága a tulajdonos könyvtárak kezébe kerüljön. 

A MOKKA és ODR adatbázist egyesítő projekt 

egyik lényeges kérdése volt a folyóiratok kezelése. 

A MOKKA adatbázis nem foglalkozott folyóiratre-

kordok szolgáltatásával, hiszen a Nemzeti Periodi-

ka Adatbázis ezt sokkal megbízhatóbban megtette, 

mint ahogyan a MOKKA a könyvtárakból beérkező 

helyi rekordokon alapulva képes lett volna rá. 

Ugyanakkor az ODR adatbázisban voltak begyűj-

tött folyóirat-lelőhelyek, amelyeket a könyvtárközi 

kölcsönzések indításakor használtak a könyvtárak. 

Az ezek mögött álló bibliográfiai adatok rendezett-

sége azonban nem érte el a MOKKA által megkö-

vetelt szintet, és arra sem látszott lehetőség, hogy 

a duplumellenőrzés szokásos módszereivel ezt 

jelentősen javítani lehessen. Az egyéb dokumen-

tumtípusok esetében duplumellenőrzésre használt 

adatokban, a folyóiratrekordokban bizonytalanság 

mutatkozott: a folyóiratok egyes adatbázisokban 

megadott „indulási” dátuma esetleges, az adott 

könyvtárban meglévő legelső szám dátuma és 

nem következetes, hogy egyes könyvtárak a folyó-

irat leíró adatainak változása esetén mikor indíta-

nak új rekordot, hogy csak a legkritikusabb ponto-

kat említsük. A duplumok megragadásának egyet-

len pontja az ISSN lehetne, ahol a számok gyakori 

elgépelése, a hibás, törölt ISSN-ek jelzése vagy 

nem jelzése okozhat zavart és természetesen az 

ISSN-ek bevezetése előtti folyóiratok esetére min-

denképpen más megoldást kellene keresni. Ezen 

megfontolások alapján azt a megoldást választot-

tuk, hogy a Nemzeti Periodika Adatbázis Országos 

Széchényi Könyvtárban gondozott rekordállomá-

nyát és a már eddig begyűjtött állományadatait 

emeljük át az egyesülő MOKKA-ODR adatbázis 

folyóiratokra vonatkozó szolgáltatásainak alapjául 

és ezt egészítjük ki a későbbiekben folyamatos 

állomány-bejelentésekkel. 

Az NPA állománybejelentések korábbi mechaniz-

musa mind a jelentő könyvtárak, mind az adatokat 

összegző, szerkesztő Országos Széchényi Könyv-

tár számára meglehetősen munkaigényes volt. E 

helyett körvonalazódott az az elképzelés, hogy az 

állományadatokat ezek után online adatközléssel a 

saját állományuk vonatkozásában közvetlen adat-

bázisba írási jogosultsággal rendelkező könyvtárak 

gondozzák. Az adatbázis alapvető rendezettségét, 

kohézióját az állományadatok központi, ellenőrzött 

adatbevitele helyett az garantálja majd, hogy a 

közvetlen online bejelentések a meglévő, gondo-

san szerkesztett és továbbiakban is az OSZK által 

épített bibliográfiai rekordállományhoz kapcsolód-

nak. 

 

Felmerült annak szükségessége is több adatszol-

gáltató részéről, hogy a korábban bejelentett állo-

mányaikban javításokat végezhessenek. Ezt egy-

részt az indokolja, hogy az eredeti állománybeje-

lentéshez képest sok, nem feltétlenül jelentett vál-

tozás történt a helyi gyűjteményekben, és az in-

tézményi struktúrákban, másrészt az NPA könyv-

társzintű állomány-nyilvántartása több könyvtár 

esetében nem esik egybe a dokumentumszolgálta-

tási pontokkal. 

 

 

A MOKKA-ODR és NPA integráció 

kulcspontjai 

 

A fenti kívánalmak alapján körvonalazódott egy 

olyan MOKKA-ODR és NPA integráció, amely a 

MOKKA adatbázisban tárolja és az egyéb doku-

mentumtípusok esetében is használt feltöltő me-

chanizmusaival folyamatosan fogadja az OSZK-

ban készülő, folyóiratokat leíró bibliográfiai rekor-
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dokat, míg kiszűri a más adatbázisból felküldötte-

ket. Ezeket a rekordokat a szokásos MOKKA-ODR 

csatornákon kínálja továbbhasznosításra a helyi 

katalógusokban, referencia szoftverekben, és letöl-

tésre különféle formátumokban és a MOKKA-ODR 

portál web2-es szolgáltatásait igénybe vevők szá-

mára (kedvencek, saját könyvtár, címke stb.) 

 

Az NPA korábbi állományadatait betölti a MOKKA-

ODR példánytárába és létrehozza azokat az esz-

közöket, amelyek segítségével a szolgáltatók az 

NPA-ból származó állományokat kiegészíthetik a 

MOKKA-ODR-ben megszokott szolgáltatási infor-

mációkkal, kapcsolatot építhetnek ki a helyi adat-

bázisok megfelelő periodikarekordjaival, folyama-

tosan közölhetik az újabb állományokat és karban-

tarthatják a korábbiakat. 

 

Az állományadatokat összekapcsolja a MOKKA-

ODR könyvtárnyilvántartójával, amely a többi do-

kumentumtípus példányadataihoz hasonlóan to-

vábbi szolgáltatási információk közlését teszi lehe-

tővé és biztosítja, hogy a folyóirat-lelőhelyek a meg-

felelő dokumentumellátási szolgáltatási pontokhoz 

kapcsolódjanak. A könyvtárnyilvántartó végzi azt is, 

hogy az ODR szolgáltatások esetében már meg-

szokott módon a könyvtárak maguk menedzseljék 

az NPA műveletekhez kapcsolódó jogosultságaikat. 

 

A bibliográfiai rekordok, a példánytár és a könyv-

tárnyilvántartó információi segítségével a MOKKA-

ODR katalógusban a folyóiratokra is olyan megje-

lenítési formákat alakít ki, amelyek egyéb doku-

mentumtípusok esetében már ismertek, és a meg-

felelő jogosultsággal rendelkező felhasználók 

számára biztosítja egyrészt az ODR kérések cél-

zott indítási lehetőségét, másrészt az NPA karban-

tartó felületek elérését (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra Az NPA adatok a MOKKA-ODR adatbázisban 
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Az NPA adatok HUNMARC folyóiratrekordokként 

érkeznek a MOKKA-ODR-be, amelyek könyvtárak-

ként egy-egy összevont adatsorral adják meg az 

állományokat.  Az állományok összevontak egy-

részt abban az értelem, hogy az esetleges többes 

példányok adatait egy adatsorba olvasztják, más-

részt abban az értelem, hogy a meglévő évfolya-

mokat egy intervallumként közlik, nem adva infor-

mációt a kötetek teljességéről. Az egészében hi-

ányzó köteteket az intervallum megszakításával 

jelzik (2. ábra). 

 

 
 
2. ábra Nincs információ a kötetek teljességéről 

 

 

A MOKKA-ODR a fentiekből háromszintű tárolást 

alakított ki. A bibliográfiai rekordról leválasztotta az 

állományadatok és az egyes lelőhelyek intervallu-

mait évekre bontva helyezte el a példánytárban. 

Az évenkénti bontásra azért van szükség, hogy 

flexibilisebb megjelenítési, keresési, adatmódosí-

tási lehetőségeket biztosítson. A két szint közé a 

bibliográfiai rekordból kiolvasható folyóiratra jel-

lemző megjelenési évlistát hozott létre. A három 

szinthez eltérő kezelési módok és jogosultságok 

tartoznak és együttesen biztosítják az adatbázis 

karbantarthatóságát. 

 

Bibliográfiai rekordok csak az OSZK-ból érkezhet-

nek az adatbázisba, minden más könyvtár eseté-

ben a periodika szintű rekordokra betöltési tilalom 

van konfigurálva a feltöltési rendszerben. (Sajnála-

tos módon egyes helyi adatbázisokban a periodi-

kákat monográfiaként kódolva esetenként éven-

ként külön leírásokat készítve kezelik. Ezeknek a 

monográfiának álcázott periodikumoknak a MOK-

KA adatbázisba való beszivárgása ellen a MOK-

KA-feltöltő nem tud védekezni; adatbázisból való 

törlésükre utólagos adattisztításokat tervezünk.) Az 

OSZK a magyar folyóiratokról MNB szintű, a kül-

földi periodikumokról külföldi adatbázisokból át-

emelt egyszerűsített szintű rekordokat közöl. Ha 

olyan folyóiratot szándékozik egy könyvtár jelente-

ni, amelyik még nem szerepel a MOKKA-ODR 

adatbázisban, a rekord elkészítését kérnie kell az 

OSZK-tól. Erre az NPA felületen van lehetősége. 

 

A példánytár a folyóiratok esetében lehetőséget ad 

a „folyóiratra” jellemző állományjellegű adatok 

megadására:  

● a bibliográfiai rekordban közölt megjelenési ada-

tok alapján tartalmaz egy megjelenési év listát, 

amely meghatározza, hogy a folyóirathoz milyen 

évekhez fűzhetnek állományokat a könyvtárak; 

mivel ez a lista a bibliográfiai rekordból keletke-

zik, a lista megváltoztatására csak az OSZK-nak 

van lehetősége, a bibliográfiai adatainak javított 

felküldésével. (Erre vonatkozó igényeiket a 

könyvtárak az NPA felületen jelezhetik.) 

● az egyes évekhez tartozó kötetadatokat, kivéte-

les megjelenési információkat az NPA felületen 

lehet szerkeszteni külön jogosultsággal. Ez lehe-

tővé teszi, hogy az ilyen adatok szerkesztését is 

megtartsák maguknak az OSZK szakemberei, 

vagy az erre vállalkozó könyvtárak körével meg-

osszák a munkát.  

 

Annak ellenére, hogy az adatok már éves bontás-

ban szerepelnek, tudnunk kell, hogy az NPA jelle-

gének megfelelően itt még összevont állomány-

adatokról beszélünk egyrészt abban az értelem-

ben, hogy az egy lelőhelyre járó több szériáról 

összevontan adunk meg adatokat, másrészt az 

egy éven/évfolyamon belüli hiányokat is legfeljebb 

csak a „hiányos” státusz megadásával és meg-

jegyzésként jelezzük. 

 

Az NPA felülten megjelenített egyes folyóiratok 

lelőhelyei mellett megjegyzésként megtekinthetők 

az eredeti NPA-ból származó adatok, lehetővé 

téve az áttöltés ellenőrzését.  

 

Voltak olyan összevont adatok, amelyek automati-

zált módszerekkel nem voltak egyértelműen fel-

bonthatók, így nem kerültek be a MOKKA-ODR 

példánytárba. A kimaradt adatokról összefoglaló 

lista található a MOKKA wikiben
1
, aminek alapján 

az NPA felületen pótlólag bevihetők. 
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Az NPA felület szolgáltatásai 

 

Az NPA felületet megfelelő jogosultságokkal ren-

delkező felhasználó kezelheti. A bejelentkezés 

történhet adminisztrátorként, amikor központi 

adatkezelési feladatokat végezhetünk, illetve egy-

egy szolgáltatási pont felhasználójaként az adott 

szolgáltatási pont lelőhelyeihez tartozó állományok 

kezelésére. A több szolgáltatási ponthoz tartozó 

jogosultságokkal rendelkezők is egyszerre csak 

egy szolgáltatási pont nevében dolgozhatnak. 

 

Az NPA bejelentő felület alapvetően két funkciót 

kínál: itt kommunikálhatunk az OSZK munkatársai-

val az új folyóiratok bibliográfiai felvételéről és 

meglévő rekordok esetleges javításáról, és itt je-

lenthetünk be állományadatokat korábbi állomá-

nyainkon alapuló listák segítségével vagy egyedi 

folyóiratcímekre (3. ábra). 

 

Az „Új cím bejelentése” űrlapon néhány bibliográ-

fiai adat megadásával és megjegyzésben közölt 

magyarázatokkal kezdeményezhetjük a bejelentés 

elvégzéséhez szükséges új bibliográfiai leírás el-

készítését és MOKKA-ba töltését vagy meglévő, 

MOKKA azonosítójával
1
 jelölt tétel módosítását. Az 

itt kért módosítások csak bibliográfiai jellegűek 

lehetnek. A korábbi állományok módosítását a 

tulajdonos könyvtárak maguk végezhetik az „Állo-

mány-bejelentés” funkció segítségével. A befutó 

címeket az OSZK adminisztratív jelszóval belépő 

munkatársai saját felületükön kezelhetik: státuszok 

(függőben, folyamatban, teljesítve, elutasítva) állí-

tásával jelezhetik a felvétel elkészülésének állo-

másait a kérő fél számára. A teljesítve státusz a 

rekord Nektár adatbázisban való elkészültét jelöli. 

Innen a rekord a következő ütemezett feltöltéssel 

jut el a MOKKA-ODR-be. Ha egy kérést elutasíta-

nak megjegyzésben közölhetik indokaikat.  

 

A leggyakrabban előforduló állománybejelentési 

formát, a folyóiratok új évre való előfizetésének 

jelzését és az előző év rendeléseinek beérkezett-

ként való megerősítését igyekeztünk megkönnyí-

teni azzal, hogy „Aktuális folyóiratlistákat” generá-

lunk az adott szolgáltatási pont egyes lelőhelyei-

hez az előző év állományadatai alapján. A listán 

egyszerre három évet kezelhetünk: az aktuális, az 

azt megelőző évet, illetve a soron következő előfi-

zetés évét. A lista minden címét vagy több-

kevesebb tételét egyszerre kijelölve végezhetjük a 

következő periódusra vonatkozó megrendelés 

bejelentését. Az egész évoszlopra vonatkozóan 

vagy egyenként megjelölhetjük azokat a címeket, 

amelyeket a következő periódusra megrendelünk. 

Hasonlóan, csoportosan adhatjuk meg korábbi 

előfizetések tényleges státuszát. Legördülő menü-

ből kiválasztott év segítségével korábbi évekre 

vonatkozó listákat is lekérhetünk (4. ábra). 

 

 
 

3. ábra Bejelentési felület 
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4. ábra Új megrendelés bejelentése az Aktuális folyóiratlista ablakban 

 

 
Az egyes folyóiratok állományadatait külön-külön is 
módosíthatjuk az „Állomány-bejelentés” oldalon. 
Ennek a jelentési módnak az az előnye, hogy 
könnyebben áttekinthetjük egy-egy cím összes 
szolgáltatási pontunkhoz tartozó állományadatát. 

Láthatjuk azoknak az éveknek a listáját, amelyek-
ben a folyóirat megjelent, és hogy milyen lelőhe-
lyekre, milyen évekre közöltünk már korábban 
állományadatokat. Ezeket aztán egyenként vagy 
csoportosan módosíthatjuk (5. ábra). 

 

 
 

5. ábra Egy címhez tartozó állományadatok csoportos módosítása 
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Az egyedi címekhez több módon juthatunk el: 

● a folyóirat MOKKA-azonosítójának megadásával, 

● az NPA felület „Teljes listájának” megjelenítésé-

vel, rendezésével és kiválasztott címre való kat-

tintással. 

● A legkézenfekvőbb és leggyorsabb, ha a MOK-

KA-ODR katalógusában NPA felhasználóként 

való bejelentkezés után kikeressük a megfelelő 

folyóiratot és „Szolgáltató könyvtárak” megnyitá-

sa után az „ugrás az NPA felületre” feliratra kat-

tintunk. Ha folyóiratra keresünk a MOKKA-ODR 

katalógusban, érdemes minden esetben bejelölni 

a folyóiratra mint dokumentumtípusra való korlá-

tozást. 

 

Az NPA felület a kiválasztott folyóirathoz tartozó, a 

felhasználói jogosultságai által meghatározott szol-

gáltatási pont állományadatait listázza ki. A listázás 

alapja a folyóirat megjelenési éveinek sora. A bib-

liográfiai rekordban megadott megjelenésből 

(008/07-14) képződik, és bejelentő könyvtárak felü-

letén nem módosítható. Ha a kezünkben lévő folyó-

iratszám alapján úgy tűnik, hogy módosítására len-

ne szükség, az „új cím bejelentése” űrlapon kérhet-

jük a módosítást a bibliográfiai leírást kezelő OSZK-

s kollégáktól a rekord MOKKA-azonosító-jának 

megadásával. A megjelenési évekhez kötetjelzések, 

számozási adatok fűzhetők, de ehhez is adminiszt-

rátori jogosultsággal kell rendelkeznünk és ezzel 

belépnünk. A megjelenési év lista akkor is megjele-

nik, ha a mi szolgáltatási pontunkon még nincs beje-

lentett lelőhely. Ezen a ponton fűzhető új lelőhely a 

folyóiratokhoz vagy módosítható, illetve törölhető 

egy korábbi. Ilyen jellegű módosításokra gyakran 

szükség lehet azokban a könyvtárakban, amelyek 

az eredeti bejelentés után mozgatták állományukat. 

 

A szolgáltatási pont nevében adminisztráló könyv-

táros csak azokat a lelőhelyeket kezelheti, ame-

lyek a könyvtárnyilvántartóban szolgáltatási pont-

jához vannak rendelve. Bár az eredeti összevont 

NPA-s állományok szegmentáltabban jelennek 

most meg és egy könyvtáron, szolgáltatási ponton 

belül több különböző lelőhelyet megadhatunk a 

hozzájuk tartozó adatokkal, még ezek az állo-

mányadatok is összevontak abban az értelemben, 

hogy ha egy lelőhelyre több szériánk is jár a folyó-

iratból, ezek adatait összevonva adhatjuk meg egy 

lelőhelyközléshez kapcsolódóan. 

 

Az egyes lelőhelyek évenkénti állományáról több-

féle adatot közölhetünk akár évenként, akár a cso-

portos módosítási funkció segítségével több kijelölt 

év vonatkozásában. 

● Az NPA áttöltéskor minden bejelentett év az 

alapértelmezett „teljes” státusszal került a MOK-

KA-ODR példánytárba, mert ilyen adat az eredeti 

NPA állománysorban nem szerepelt. Szükség 

esetén átállíthatjuk előfizetett, hiányos vagy 

apasztott státuszra, vagy teljesen törölhetjük az 

állományközlést. 

● Megadhatjuk a helyi helyrajzi számokat. 

● Közölhetjük a folyóiratra vonatkozó ODR szolgál-

tatási politikánkat. 

● Megjegyzést fűzhetünk az adatokhoz. 

● Az egyik legfontosabb kötelezően kitöltendő adat 

a helyi katalógus folyóiratrekordjának egyedi azo-

nosítója (001 mező). Ennek megadásával teremt-

jük meg az egyéb dokumentumtípusok esetében 

eleve adott kapcsolatot a MOKKA-ODR és a helyi 

rekordok között, és teremtünk lehetőséget a helyi 

katalógusba való átlépésre vagy későbbi auto-

matikus adatfeltöltésre. 

 

A felületen elvégzett módosítások sikeres mentés 

után megjelennek a felhasználó számára, ha az 

ODR-portálon a folyóirathoz tartozó szolgáltató 

könyvtárakat megjelenítjük. Azoknak a lelőhelyek-

nek az esetében, ahol már beállítottuk a helyi re-

kordazonosító kapcsolatot, a helyi katalógusba is 

átjuthatunk, és megtekinthetjük a helyi részletes 

állományadatokat. 

 

 

Hogyan használjuk? 

 

A fentiekben leírt fejlesztések az NPA állomány-

adat-begyűjtések új módját teszik lehetővé, ugyan-

akkor nem változnak az állományadat-jelentés elvi 

kritériumai: az áttöltött NPA a magyarországi könyv-

tárakban található külföldi időszaki kiadványok lelő-

helyjegyzéke 1965-től, valamint az ODR könyvtárak 

bejelentései alapján 2005. évtől kezdődően a ma-

gyarországi folyóiratok lelőhelyjegyzéke. A külföldi 

folyóiratokat szinte teljes körűen tartalmazza az 

NPA, kivéve, ha a bejelentett állomány a folyóirat 

életéhez képest „szórványos” volt. A magyarországi 

folyóiratok nem teljes körűen vannak az NPA-ban: 

azokat tartalmazza, amelyek jelentősebb folyóirat-

ok/évkönyvek (pl. van ISSN számuk), 2005-ben, 

illetve azóta élnek és az OSZK-n kívül legalább egy 

bejelentője van, valamint a bejelentő tartósan meg-

őrzi, minimum 5 évig, és vállalja az állomány-

bejelentés aktualizálását. A MOKKA–ODR adatbá-

zisba az NPA tartalmán túl bekerülnek azok a ma-

gyar folyóiratok is, amelyek csak az OSZK állomá-

nyában vannak meg. Online folyóiratok közül az 

egyedi előfizetésűek kerülhetnek az NPA-ba, míg a 
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folyóiratcsomagok részét képező címeket nem ve-

szik fel. 

 

Továbbiakban is ezeket az elveket figyelembe 

véve kell adatot szolgáltatnia a könyvtáraknak, 

amennyire megoldható az év elején. A jelenlegi 

rendszer természetesen arra is lehetőséget ad a 

könyvtáraknak, hogy átlépjék a korábbi gyűjtőköri 

határokat az egyes, különösen a dokumentum-

szolgáltatásban érdeklődésre számot tartó címek 

esetében állományaikat a 1965, illetve a 2005 

előtti időszakra is megadják. 

 

Az áttöltés idején az NPA-ban a régi rendszerrel 

regisztrált utolsó év a 2011-es volt, így most indu-

láskor a 2012–2014 évek adatait kell feltölteni, 

majd évente az új előfizetéseket. Az új előfizetése-

ink közlésével egy időben az előző év státuszada-

tait is átállíthatjuk a tényleges beérkezésnek meg-

felelően. Ezekre a műveletekre az „Aktuális folyó-

iratlista” funkciót ajánljuk. 

 

A korábban jelentett állományadatok módosítására 

az „Állománybejelentés” funkciót ajánljuk, ahol 

egy-egy címhez korábban bejelentett állományokat 

áttekintve évenként vagy csoportosan javíthatunk. 

 

Az NPA állományadataiban tájékozódni kívánók 

számára fontos tudnivaló, hogy míg a folyóiratok 

bibliográfiai leírásai továbbra is bekerülnek az 

OSZK katalógusába, az új felületen jelentett állo-

mányok nem íródnak vissza oda, csak a MOKKA-

ODR katalógusban látszanak majd. 

 

Az új felület bemutatására és használatba adására 

az Országos Széchényi Könyvtárban 2013. októ-

ber 21-én tartott NPA Nyílt Napon került sor, és 

további helyszíni bemutatókat is tervezünk. A 

MOKKA, illetve az ODR portálon részletes haszná-

lati útmutató található. Telefonon vagy e-mailben is 

lehet további információkat kérni. 

 

Reméljük, az új szolgáltatás megnyeri a könyvtá-

rak tetszését, és a kezdeti esetleges átállási ne-

hézségek után megkönnyíti munkájukat. 

 

Hivatkozások, megjegyzések 

 
1 

http://wiki.mokka.hu/wiki/NPA_fel_nem_dolgozott_ 

állományadatai 

2 
A MOKKA-azonosító megadásánál figyeljünk arra, 

hogy az eredeti NPA-ból származó rekordra hivatkoz-

zunk és ne egy esetlegesen helyi katalógusból hibá-

san, monográfiaként felküldött rekordra! 

 

Beérkezett: 2014. II. 26-án. 

 

 

Koltay Klára 
Debreceni Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár 

MOKKA projektvezető. 

E-mail.: kkoltay@lib.unideb.hu 

 

 

Digitális adatbázis készült az első világháború emlékére 

Az első világháborúban szolgált több millió férfi és nő emlékét őrző internetes adatbázist hozott létre egy brit múzeum. 

Az Imperial War Museum reményei szerint a nagyszabású történelmi projekt, amelyet az első világháború 100. évfordulójához igazítva 
indítottak, maradandó digitális emlékműve lesz azoknak a Nagy-Britanniából és a Nemzetközösségből származó katonáknak, beteg-
ápolónőknek és másoknak, akik az első világháborúban szolgáltak. A projekt hétfő óta elérhető weboldalára ez idáig 4,5 millió olyan 
ember adatait töltötték fel már létező archívumokból és családi gyűjteményekből, akik a brit hadsereg kötelékében szolgáltak a tenge-
rentúlon. A személyek nagy részéről azonban csak minimális adatok állnak rendelkezésre, ezért a múzeum arra kéri a nagyközönsé-
get, hogy segítsen rekonstruálni ezeknek az embereknek az élettörténetét. 

"Mindenki hozzájárulhat valamivel a Lives of the First World War (Az első világháború élettörténetei) projekthez, akár azzal, hogy 
egyszerűen virtuális emléket állít valakinek, feltölt egy képet a családi albumból, megoszt egy történetet, amely nemzedékeken át 
öröklődött, vagy olyan adatokkal szolgál, amelyek segítenek teljes képet festeni arról, hogy mi történt egy adott személlyel a háború-
ban" – mondta Luke Smith, a projekt vezetője. 

A gyakorlatban a weboldal egy – a Facebook és a Wikipédia kereszteződésére emlékeztető – nyílt közösség által fejlesztett adatbázis 
lenne, amelyen képeket, történeteket és információkat oszthatnak meg a felhasználók. Az intézmény reményei szerint 2018-ra több 
mint nyolcmillió férfi és nő életének történetét fogja tartalmazni a weboldal. A múzeum több millió további adatot készül feltölteni a 
következő hónapokban, köztük olyan emberekéit, akik Kanadából, Ausztráliából, Új-Zélandról és Indiából érkezett katonai erőkkel 
szolgáltak, vagy épp lelkiismereti okból megtagadták a katonai szolgálatot – adta hírül a BBC News. 

http://sg.hu/cikkek/105287/digitalis-adatbazis-keszult-az-elso-vilaghaboru-emlekere 

 

(B.Bné) 

http://wiki.mokka.hu/wiki/NPA_fel_nem_dolgozott_
http://www.bbc.com/news/uk-27369169

