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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. 
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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 
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