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Справочник по истории Коммунистической партии
и Советского Союза 1898 – 1991,
<http://www.knowbysight.info> (16. XI 2011).
Пројекат Приручник за историју Комунистичке партије
и Совјетског Савеза
1898–1991 несумњиво
ће обрадовати не само
велики број професионалних историчара
широм света, већ и архивисте који сређују
архивску грађу која
се односи на историју
Комунистичке партије
и Совјетског Савеза. Тим пре што је организациона структура државних и
партијских организација некада веома компликована, те што до сада није било
књига које додатно обухватају и организације цивилног друштва, војске и
морнарице, административно-територијалне поделе земље, биографске податке о личностима. Аутори Пројекта управо су вешто искористили могућности
нових технологија и интернета не би ли корисницима олакшали навигацију по
једновековном историјском лавиринту често веома компликованих структура.
Иако веома богата садржајем, та презентација је прегледно и једноставно организована тако што су на почетној страни смештене основне информације о
Пројекту и актуелним новостима, а на менију са леве стране налазе се основне
секције: Комунистичка партија; Врховни органи државне власти; Извршни и
управни органи државне власти; Војно-револуционарни и револуционарни
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комитети; СССР, савезне републике и суседне земље; Административно-територијална подела; Совјетска војска и морнарица; Дипломатска представништва;
Организације цивилног друштва; Признања и награде; Биографије; Референтни
материјал; Документи и чланци: Библиографија; Корисни линкови; Списак
скраћеница. Овај интернет приручник у најбољем светлу показује на који начин
коришћење нових технологија може да надрасте традиционална средства рада
у историографији.

T2M – International Association for the History of Transport,
Traffic and Mobility,
<http://t2m.org> (19. XI 2011).
Међународно Удружење за историју транспорта, саобраћаја и мобилности, са центром на
Техничком универзитету
у Ајндховену у Холандији, званично функционише од 2003. године
као резултат иницијативе
више различитих група
које су заједнички дошле
до закључка о потреби
стварања новог концепта
у изучавању те историографске гране. Исте године одржана је и прва годишња
конференција, а међународна мрежа историчара од тада различитим облицима
активности, попут научних часописа, дискусионих група, награда за научне
радове и сарадњом са другим образовним установама, континуирано и организовано охрабрује и промовише разумевање историјске интеракције између
транспорта, саобраћаја и покретљивости људи, материјалних објеката и идеја.
Важну карику у испуњавању те мисије свакако представља и интернет презентација, где заинтересовани, поред више података о самом Удружењу, могу наћи
обиље информација везаних за његову активност и подручја рада, попут различитих новости, архива билтена Удружења, интервјуа са члановима, корисним
линковима, детаљима о свим до сада одржаним годишњим конференцијама,
тематски организованим групама (нпр. Туризам у земљама социјализма), летњим
школама, универзитетским програмима, библиографијама, новим књигама,
Часопису за историју транспорта, Годишњаку Удружења.
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Center for Microhistorical Research at the Reykjavik Academy,
<http://www.microhistory.org> (14. XI 2011).
Microhistory Network,
<http://microhistory.eu> (14. XI 2011).

Две локације које ће привући пажњу истраживача који се занимају за изучавање микроисторије. Презентација Центра за микроисторијска истраживања
при исландској Рејкјавик академији садржи многе релевантне информације,
попут листе историчара који се баве микроисторијом, библиографије објављених
радова од 1960. до 2005. године, прегледа одржаних конференција, семинара и
научних скупова, а ту је и онлајн издање Часописа за микроисторију, са неколико
доступних чланака који анализирају ту историјску дисциплину из теоријске и
методолошке перспективе. Мрежа за микроисторију настала је као неформална
група у јануару 2007. године, са циљем да на једном месту окупи историчаре
заинтересоване за проучавање микроисторије на теоријским и практичним
основама, првенствено путем континуираног ажурирања библиографије, повезивањем истраживача који су заинтересовани за ту област и сабирањем других
релевантних материјала са Web-a на једном месту. У раду мреже партиципирају
професори из читавог света, а координатори су професори са будимпештанског
Етвеш универзитета.
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DIACRONIE. Studi di Storia Contemporanea,
<http://www.studistorici.com/> (15. XI 2011).
Италијанско удружење
за изучавање савремене историје Diacronie основано
је у Болоњи 2008. године,
у намери да омогући слободан и отворен приступ
различитим врстама материјала у дигиталном облику
помоћу којих ће подупирати
и промовисати научна истраживања. Истовремено, на
сајту се редовно објављују
информације о разним догађањима, публикацијама и онлајн ресурсима из
области историографије. Почетком 2010. године покренут је и електронски
часопис Diacronie, који излази квартално, са првенственим циљем да стимулише дискусију и сарадњу међу научницима, посебно млађим, те интеракцију
међу различитим научним областима, методама истраживања и анализама историјских извора. Поред тога, у обради појединих тема како у интерпретацији
историографских резултата тако и у раду на историјским изворима, уредници
и аутори подржавају и истраживање стварности која нас окружује. Тај пројекат,
заправо, као своје извориште има уверење да су нове технологије и развој интернета резултирали битним променама у студијама хуманистичких наука како
у смислу продукције радова тако и у знатном ширењу подручја истраживања.
Уочено је и да те иновације иако увелико признате у научној заједници, ипак не
добијају потпуни легитимитет и примену у оквиру академских кругова и истраживачких институција. Стога као једну од својих идеја они истичу и потребу за
истраживањем потенцијала који се односе на концепт Web-a и „ширења социјализације” међу самим научницима и истраживачима, али и међу различитим
врстама аудиторијума. Такве тежње интерактивности могу знатно побољшати
критичну функцију знања произведеног у историографским оквирима, која се
мора заснивати на слободи приступа садржајима и слободној дискусији.
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Südost-Institut: German periodicals from Central
and Eastern Europe. The virtual merger of dispersed stocks,
<http://www.suedost-institut.de/en/projects/german-periodicals.htm>
(16. XI 2011).
DiFMOE: Digitales Forum Mittel- und Osteuropa, Periodika,
<http://www.difmoe.eu/archiv/periodika?content=Periodika>
(16. XI 2011).
Пројекат Немачка периодика из централне и југоисточне Европе покренут
је у сарадњи Института за
студије југоисточне Европе
у Регенсбургу и Дигиталног форума за средњу и источну Европу са седиштем
у Минхену, с намером да се
дигитализују значајније и
мање значајне новине и популарни календари који су
излазили током 19. и почетком 20. века на немачком језику у југоисточној Европи.
Основни циљ Пројекта је да се дигитализованом материјалу омогући слободни
приступ путем интернета, чиме би се олакшала и подстицала научна истраживања,
али и шири интерес јавности за историју и културу немачке националне мањине,
те народа који су живели у њиховом суседству у југоисточној Европи. На Web
сајту Института у Регенсбургу могуће је пронаћи детаљније информације на енглеском и немачком језику о Пројекту, те списак до сада дигитализованих новина
и календара, док је сам приступ дигитализованом материјалу омогућен на сајту
Форума у рубрици Периодика. Може се очекивати да ће количина материјала у
тој бази с временом расти, те да ће привући велику пажњу историчара као још
једна корисна локација са доступним изворним материјалом до кога је понекад
веома тешко доћи у библиотекама и архивима.
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New Books in History. Discussions with Historians
about their New Books,
<http://newbooksinhistory.com> (20. XI 2011).
Презентација New Books
in History првенствено је фокусирана на разговоре са историчарима о њиховом раду,
а нарочито о њиховим новим
књигама. Насловна страна
садржи чланке поређане обрнутим хронолошким редоследом, а при врху странице
налази се и линк са списком
свих до сада објављених
интервјуа, почевши са најстаријим из јануара 2008. године. Нарочито је важно истаћи да се сваки чланак,
заправо, састоји од уводног текста аутора, интервјуа и разговора који је дат
искључиво у аудио MP3 формату, и који је могуће и преузети. Свакоме ко жели
да прати актуелне новости на подручју историографске продукције стога ће то
бити нека врста радијског програма пресвученог у интернет рухо, где корисници
могу остављати и своје коментаре на доступни садржај. Треба напоменути и
да је сајт, заправо, део шире мреже The New Books Network, која представља
конзорцијум подкастова и где се могу пронаћи аудио-интервјуи са ауторима из
практично свих области издаваштва.
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Historiografija.hr – Portal hrvatske historiografije,
<http://www.historiografija.hr> (20. XI 2011).

Портал хрватске историографије суштински је конципиран по једноставном кључу, у облику пружања свих релевантних информација и садржаја
битних за проучавање хрватске историје, те у функцији боље комуникације
унутар научне заједнице. Посетиоци сајта овде могу пронаћи систематизовани преглед хрватских научних и студентских часописа, архива, библиотека и
музеја, научноистраживачких института и пројеката, струковних удружења,
издавачких кућа. Нарочито треба истаћи три одељка са насловне стране, а то
су Новости, помоћу којих је могуће пратити актуелна дешавања, те Приказе
књига, часописа и скупова и Е-публикације. Посебну погодност корисницима
сајта представља могућност добијања информација путем неког од RSS читача,
те посредством друштвених мрежа.

