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névre tett szert. A mű tulajdonosa, Robert Lenox 

Kennedy a kiállítás-sorozatot követően Amerikába 

vitte, majd a New York-i Lenox (ma Public) Library-

ben biztosított helyet számára, ahol jelenleg is meg-

tekinthető.” 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Munk%C3%A1csy_Mih%

C3%A1ly  

11 
A táblákról készült felvételeket ld.: 

http://www.nypl.org/blog/2011/09/13/library-way 

12 
http://newyorkcity.score.org  

13 
http://www.youtube.com/watch?v=sA5br3CCQXs  

14 
Kiszl Péter vonatkozó kurzusairól ld.: Habók Lilla: 
Információs vállalkozások a bölcsészkaron. KIT Hírle-
vél, 2009. május 13. http://www.kithirlevel.hu/index. 
php?kh=informacios_vallalkozasok_a_bolcseszkaron, 
és Benedek Janka: Az információs kisvállalkozások 

trendjei az ELTE hallgatóinak projektmunkái alapján. 
Szakdolgozat. Témavezető: Kiszl Péter. Budapest, 
ELTE BTK. 2010. 
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A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület közleménye 

Budapest, 2014. augusztus 30., szombat (OS) − Az 1. világháború kitörésének 100. évfordulóján a 20 éve 

fennálló Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK), a 10 éve elindult Elektronikus Periodika Archívum és Adat-

bázis (EPA) és a szintén az Országos Széchényi Könyvtárban működő Digitális Képarchívum (DKA) 2014-

ben fontos feladatának tartotta, hogy minél több forrást közzétegyen a „nagy háború”-ról. A munka nagy-

részt az Internet Szolgáltatók Tanácsának a MEK Egyesület számára nyújtott pályázati támogatásával ké-

szült. 

 

A könyvek egy részét a MEK Egyesület digitalizáltatta, más részét máshonnan vettük át. Szerepelnek köz-

tük Andrássy Gyula, az utolsó osztrák-magyar külügyminiszter, Teleki Pál, Julier Ferenc vezérkari tiszt, 

később a Tanácsköztársaság vezérkari főnöke és Pogány József haditudósító, majd népbiztos művei is. 

Pogány József „Lemberg” c. könyvének érdekessége, hogy megtalálható a lengyel polona.pl virtuális 

könyvtárba felvett, alig néhány magyar nyelvű könyv között is. Az EPA-ban olvasható „Világháború képes 

krónikája” füzetsorozat, de számot ad a háborús eseményekről sok más korabeli folyóirat és újság, köztük 

a „Nyugat” és a „Vasárnapi Ujság” is. A DKA-ban közel 5000 világháborús tárgyú kép található, az egyik 

ilyen részgyűjtemény az „Első világháborús hősi emlékművek”. 

 

A világháborúval kapcsolatos dokumentumokat az év végéig még tovább gyarapítjuk. A műveknek egy 

válogatott listája a http://mek.oszk.hu/html/1vh.html weboldalon tekinthető meg. 

 

Kiadó: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület 

 
/Forrás: http://os.mti.hu/hirek/99752/a_magyar_elektronikus_konyvtarert_egyesulet_kozlemenye/ 
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