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O�en Collections Program at Harvard University,,  
Islamic Heritage Project, <htt�://oc�.hul.harvard.edu/ih�/>  

(27. X 2010).

Сврха Пројекта исламско 
наслеђе Универзитета Харвард 
је каталогизација, конзервација и 
дигитализација исламских руко-
писа, мапа и објављених текстова 
из чувене харвардске библиотеке 
и музејских колекција. До сада 
су направљене, а посредством 
презентације на Интернету свима 
слободно доступне дигиталне ко-
пије више од од 280 манускрипта, 
275 штампаних текстова, 50 мапа, 
што све прелази 156.000 страница. 

Корисницима су омогућени претрага и прегледање материјала од 10. до XX ве- до XX ве-XX ве-
ка, који репрезентује различите регионе (Саудијска Арабија, Северна Африка, 
Египат, Сирија, Либан, Палестина, Иран, Ирак, Турска, Јужна, Југоисточна, 
Централна Азија), језике (превасходно арапски, персијски и отомански турски, 
те урду, чагатаи, малајски, гуџарати, индијски језици и неколико западних) 
и теме (религијски текстови са коментарима, суфизам, историја, географија, 
право, астрономија, астрологија, математика, медицина, поезија, књижевност, астрономија, астрологија, математика, медицина, поезија, књижевност, 
филозофија, калиграфија, речници и граматике, биографска и аутобиографска 
дела). У оквиру колекције манускрпипта налази се и један оригинални рукопис 
настао у Београду 1698. године. Реч је о првој биографији пророка Мухамеда 
подељеној у секције на Меку и Медину, аутора Набија, коју је записао писар 
Zeili Es-siyar. Такође, одељак са дигитализованим мапама садржи и 15 карата. Такође, одељак са дигитализованим мапама садржи и 15 карата 
Балкана насталих у хронолошком распону од 1572. до 1908. године, међу којима 
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је и карта Београда из 1717. године. Материјал у оквиру сваке посебне секције 
(објављени материјали, манускрипти, мапе) могу се лако и брзо прегледати 
према наслову, аутору/творцу, земљи порекла, језику, теми, а посебно је дата и 
напредна машина за претрагу сајта. 

Endangered Archives Programme, Siberian Archives,  
<htt�://www.arts.ualberta.ca/vcr/ea�016/index.�h�>  

(29. X 2010).
Визуелни архив Си-

бира садржи богату колек-
цију од неколико хиљада 
фотографија, које доку-
ментују људе, пределе и 
развој Централног Сиби-
ра крајем XIX и почетком 
XX века. Већина фото-
графија настала је током 
прве три деценије XX 
века, током драматичних 
промена за становнике 
те области. Напредна пре-
трага базе фотографија 
може се извести према 

неколико задатих критеријума (име фајла, фото-коментар, организација, годи-
на, фотограф, кључна реч...), а претраживање је ефектније ако се упити задају 
на руском језику, ћирилицом и транслитерованом латиницом. Колекција је ди-
гитализована у оквиру Пројекта Picturing Central Siberia, који је 2007. године 
покренуто Програм за угрожене архиве (Endangered Archives Programme), с 
намером заштите, очувања, проучавања и представљања визуелног архивског 
наслеђа Сибира и преиндустријске и раноиндустријске културне историје. 
Пројекат обухвата пресовјетску и совјетску еру, са погледом на староседелач-староседелач-
ке сибирске народе, друштва насељеника, мисионаре, старовернике, егзиле, 
комунисте, социјалне агитаторе и све остало својствено том времену. Визуелни 
архив укључује фотографије, негативе, илустрације, филмове и друге објекте 
материјалне културе који су сачувани у локалним, регионалним, националним 
и приватним колекцијама Русије и Сибира. Поред уласка у претраживу базу 
фотографија, посетилац сајта може се детаљније обавестити о самом пројекту, 
акутелним дешавањима, установама и личностима који у њему учествују, а 
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посредством корисних линкова посетити и друге презентације сличног садр-
жаја. Посебно занимљиво и корисно свима који се занимају за дигитализацију 
културног наслеђа и фотографских колекција биће детаљније информације о 
архивским техникама и дата-протоколима, са додатним објашњењима процеса 
скенирања докумената (у секцији Resources).Resources).).

Het Biografisch Portaal van Nederland,  
<htt�://www.biografisch�ortaal.nl/> (30. X 2010). 2010).

Холандски биографски 
портал настао је као плод са-
радње различитих академских 
и културних институција у 
Холандији, с намером да се у 
једној бази сакупе подаци и 
биографије свих личности зна-
чајних за холандску историју 
из најразличитијих извора, од 
најстаријих времена до савре-
меног доба. Ту су сакупљени 
подаци како о личностима 
рођеним у Холандији тако и 
о онима који су дошли из ино-

странства и оставили трага на холандску историју и у данашњој Холандији и 
у оквиру некадашњих колонијалних поседа. Тренутно се од пописаних 60.772 
личности у 71.609 биографије, у онлајн претрази може пронаћи више од 2.000 
личности. Будући да се подаци сакупљају из најразличитијих извора, старих 
и нових биографских колекција, извори су категоризовани у три групе, према 
поузданости (категорије А, B и C), а извршена је и груба категоризација у од-B и C), а извршена је и груба категоризација у од- и C), а извршена је и груба категоризација у од-
носу на оно чиме су се одређене личности у животу бавиле. За сваку личност 
су, поред основних података (место, година рођења и смрти, пол, занимање) 
дате и једна или више биографија повезаних са различитим изворницима. По-
сетиоцима сајта омогућено је и да путем електронске комуникације предложе 
корекције података о некој личности, али не и да дају сугестије за додавање 
личности које до сада нису укључене у базу. У рубрици сајта Најчешћа поста-
вљена питања (FAQ) дата су многа појашњења у вези са активностима и радом 
на Порталу, те облик за правилно цитирање преузетих података. У одељку са 
корисним линковима дате су и адресе сличних пројеката у другим државама. 
Поред основних података о раду и активностима на Порталу, сав садржај тре-
нутно је дат само на холандском језику. 
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London Lives 1690 to 1800 ~ Crime, Poverty and Social 
Policy in the Metropolis, Version 1.0r1 Se�tember 2010, 

<htt�://www.londonlives.org/index.js�> (3. XI 2010). 2010).

Презентација на Ин-
тернету Пројекта Лон
донски животи даје на 
располагање потпуно ди-
гитализован и у претражи-
вом облику широк опсег 
примарних извора о Лон-
дону XVIII века, с нарочи-XVIII века, с нарочи- века, с нарочи-
тим усмерењем на живот 
обичних људи, тј. нижих 
слојева становништва. До-
ступни материјал садржи 
више од 240.000 рукописа 
и штампаних страна из 
осам лондонских архива, 

уз додатних петнаест дигиталних колекција створених у оквиру других пројека-
та. Приказани извори садрже више од 3.350.000 личних имена, а олакшавајућа 
околност је то што је корисницима омогућено да заједно повезују податке који се 
односе на исте особе и на тај начин праве биографије најбоље документованих 
личности. Основне опције коришћења сајта доступне су свакоме без регистра-
ције, а корисници који желе напредније облике коришћења, попут сакупљања 
имена која се односе на исту особу и друге облике сарадње, то могу учинити 
бесплатном регистрацијом, уз услов поштовања правила која су дата. Коришће-
ње те огромне базе, која садржи 39 различитих врста докумената, олакшано је 
и једноставном структуром сајта са свега неколико основних одељака: Почетна 
страна, Претрага (напредна машина за претраживање са упитима за име, прези-
ме, тип документа, временски опсег), Прегледање у оквиру сваке врсте докуме-
ната (парохијски архиви, криминал, документи судова, документи болница и 
цехова, додатне колекције) по декадама, Животи (биографије по абецедном реду, 
са кључним речима), Историјска позадина (широки увод у теме, институције и 
садржане документе), Wiki страница (намењено регистрованим корисницимаWiki страница (намењено регистрованим корисницима 
који учествују у изградњи сајта) и Пројекат (страница која посетиоцима даје сва 
обавештења везана за сам Пројекат). По узору на Пројекат о животу обичних 
људи у Лондону у XVIII веку могле би се покренути иницијативе и за сличнеXVIII веку могле би се покренути иницијативе и за сличне веку могле би се покренути иницијативе и за сличне 
пројекте код нас, узимајући у обзир, на пример, садржај фондова Земунски ма-
гистрат и Управа града Београда у Историјском архиву Београда.
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The British Library, Archival Sound Recordings, 
<htt�://sounds.bl.uk/> (1. XI 2010).

Онлајн Архив звуч-
них докумената Британске 
библиотеке садржи скоро 
50.000 одабраних снимака 
музике, говора, те људског 
и животињског окружења. 
Сваки посетилац сајта мо-
же слободно претражити 
целу базу звучних запи-
са, преслушати 22.500 
јединица, за које ауторска 
права то допуштају, али и 
видети белешке и тагове 
које су додали остали ко-
рисници. Чланови лицен-

цираних образовних установа из Уједињеног Краљевства, поред претраге свих 
докумената и преслушавања записа, имају могућност и њиховог преузимања, 
а могу и додавати коментаре, тагове и правити листе својих омиљених записа. 
Читав звучни архив подељен је у неколико основних категорија: Изговори и 
дијалекти, Уметност, књижевност и перформанси, Класична музика, Амби-
јент и природа, Џез и популарна музика, Усмена историја, Историја снимања 
звука, Светска и традиционална музика. Свака категорија додатно је издељена 
на подгрупе, као у случају Усмене историје, где налазимо додатне категорије: 
уметност, фотографија и архитектура, снимци првих говора, преживели Јевреји 
о Холокаусту, историја британске науке, историја џеза у Британији, јавне деба-
те у цркви St Mary-le-Bow. У сваком тренутку, тј. на свакој страници унутар 
сајта, може се приступити машини за претрагу, која комбинује задате речи са 
основним категоријама. Богатством садржаја и квалитетом приказаног матери-
јала Звучни архив Британске библиотеке препоручује се свакоме ко се занима 
за аудио архиве и фонодокументалистику, те онима који у своја истраживања 
желе да укључе и шири опсег историјских извора. Напоменимо да се у оквиру 
Дигиталне Народне библиотеке Србије налази и збирка Музикалије и фотодо-
кументи, која садржи 507 дигитализованих старих грамофонских плоча на 78 
обртаја из богате збирке фонодокумената НБС. 
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African Activist Archive, 
<htt�://africanactivist.msu.edu/> (2. XI 2010). 

African Activist Ar
chive Project посвећен 
је чувању докумената 
и сећања на активизам 
у Сједињеним Држава-
ма, који је подржавао 
борбу афричких наро-
да против колонија-
лизма, апартхејда и 
социјалне неправде од 
педесетих до деведесе-
тих година XX века. У 
оквиру Пројекта саку-
пља се онлајн архива архива 
историјских извора: 
памфлети, билтени, 

брошуре, беџеви, постери, мајице, аудио и видео записи, лична сећања и интер-
вјуи са активистима, директоријуми архивских установа и специјалне збирке 
библиотека и историјских друштава значајних за будућа истраживања. Сајт 
Пројекта је једноставно подељен у неколико основних секција. Почетна стра-
ница садржи кратак уводни текст о самом пројекту, а са десне стране визуелно 
су представљени линкови ка медијској галерији: постери, беџеви, документи, 
фотографије, аудио, видео и мајице. Основни мени налази се у хоризонталној 
равни у врху странице и садржи: линк за повратак на почетну страницу, Галерију 
(индексиране све јединице према врсти медија и количини), Преглед (Browse), 
који, поред индексиране галерије према врсти медија, даје и линковани списак 
афричких извора поређан абецедним редом према имену државе, али и списак 
америчких организација са материјалом који је од сваке уступљен за потребе 
сајта. Поред тога, основни мени садржи и веома добро креирану машину за на-
предну претрагу, затим web адресар свих архивских институција чији садржаји адресар свих архивских институција чији садржаји 
су ту приказани, са основним подацима о сваком архиву, детаљан списак лин-
кова ка другим, сличним web локацијама, те страницу која садржи детаљнијеweb локацијама, те страницу која садржи детаљније локацијама, те страницу која садржи детаљније 
податке о самом Пројекту. 


