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Маттиас Уль, Сергей Кудряшов, Евгений Бастрон, 2017,  
Российско-германский проект по оцифровке германских  

документов в архивах Российской Федерации  
<http://germandocsinrussia.org/> (26. II 2019).

Једна од последица савезничке победе у Другом светском рату била је и то 
што су се документа нацистичког режима затекла на територији више земаља, 
укључујући и Русију. Највеће збирке таквих докумената на територији Русије 
чувају се у Федералном архиву Руске Федерације (ГАРФ, РГАСПИ и РГВА), 
као и у Централном архиву Министарства одбране Руске Федерације (ЦАМО). 
Пројекат дигитализације немачких докумената похрањених у руским архивима 
покренут је 2011. године на иницијативу председничке администрације Руске 
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федерације, а заједнички га реализује више институција: Федерална архивска 
агенција, Министарство одбране, Руско историјско друштво, Немачки исто-
ријски институт у Москви. Дигитализована архивска грађа једноставно је 
подељена у три секције: документа Другог светског рата, Првог светског рата 
и грађа специјалних немачких служби (тим редоследом). Квалитетна претра-
га презентованог материјала је могућа захваљујући добро структурираним 
метаподацима. У секцији Указатели/Verzeichnis могуће је вршити детаљну 
претрагу, а ту је видљиво и које врсте метаподатака су присутне у збирци, 
као и број докумената са тим описима. Документа су заштићена дигиталним 
текстуалним жигом од неовлашћене употребе, што у појединим случајевима 
може отежати читање текста. Комплетан садржај презентације је доступан на 
немачком и руском језику. 

Il Sistema Archivistico Nazionale – SAN, Direzione Generale Archivi 
– DGA, Istituto Centrale per gli Archivi – ICAR, Ti Racconto la Storia 

<http://www.tiraccontolastoria.san.beniculturali.it/> (18. II 2019).

Тематски портал Националног архивског система са седиштем у Риму 
представља дигиталну библиотеку докумената и аудиовизуелне грађе, који су 
похрањени у различитим институцијама и сведоче о одређеним темама ита-
лијанске савремене историје. У питању су интервјуи са непосредним сведоци-
ма, радио записи и други аудиовизуелни прилози сакупљени, као фрагменти 
заједничког сећања, у оквиру три колекције: Рат и отпор у Савиглиану, Сенке 
моћи: кабинети и законодавне канцеларије министара, и Усмена историја бивше 
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психијатријске болнице Санта Мариа дела Пиетади Рома. За дизајн, управљање 
и развој сајта надлежан је Централни институт за архиве, који делује као ор-
ганизација за студије, примењено истраживање и управљање информационим 
системима у оквиру Генералне дирекције за архиве.

Institut za savremenu istoriju, Časopis „Istorija 20. veka“ 
<http://istorija20veka.rs/> (19. II 2019).

Од недавно је јавности доступна и Интeрнeт прeзeнтација часописа Исто-
рија 20 века, који као издање Института за савремену историју у континуитету 
излази од 1983. године два пута годишње. У часопису сe објављују радови из 
саврeмeнe историјe Србијe, бившe Југославијe и Балкана у eвропском и глобал-
ном контeксту. Презентација садржи архиву свих до сада објављених бројева, уз 
напомену да су од броја 2011/1 чланци доступни као појединачни PDF фајлови, 
а старији бројеви као јединствен PDF фајл. Поред тога, фајлови презентованих 
бројева старији од 2004. годишта (2003/2 и старији) добијени су скенирањем 
папирних примерака, при чему над њима није извршена обрада оптичког пре-
познавања текста, тако да чланке није могуће претраживати. Иако не постоји 
ни претражива база аутора, чланака, тема, или рубрика, дигитална колекција 
часописа Историја 20. века, заједно са пропратним информацијама о часопису 
(циљеви и делокруг, етички принципи, упутство за ауторе, редакција) несумњиво 
представља локацију од интереса за истраживаче савремене историје.
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Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe  
(CDRSEE), Joint History Project <http://jhp.education/>  

(25. II 2019).

Заједнички историјски пројекат представља резулате друштвене, поли-
тичке и образовне инцијативе покренуте 1999. године под покровитељством 
солунског Центра за демократију и помирење у Југоисточној Европи. Најваж-
нији резултат пројекта јесте објављивање заједничких историјских читанки 
земаља региона са намером да се наставницима и ученицима понуди другачије 
разумевање историје. На сајту је омогућено бесплатно преузимање додатних 
наставних материјала, тј. збирки историјских извора. При томе, прве четири чи-
танке, које обухватају период од османског освајања Балкана до Другог светског 
рата доступне су за преузимање на девет регионалних језика, док су за е-књиге 
Хладни рат (1944-1990) и Ратови, поделе и интеграција (1990-2008) тренутно 
доступна само издања на енглеском језику. Такође je омогућено и преузимање 
публикације Настава оријентисана за учење. У одељку Mултимедија су пред-
стављена три засебна прoјeкта са линковима ка њиховим web локацијама. То 
су Рат и мир на Балкану (фотографије из Првог светског рата и интервјуи са 
историчарима), Приче о Балкану (фотографије муслиманских, хришћанских и 
јеврејских споменика Балкана) и Двапут странац (о највећим присилним миг-
рацијама XX века када је након 1924. преко пола милиона муслимана протерано 
из Грчке, а најмање 1.2 милиона Грка из Турске).
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Jelica Jovanović, Ljubica Slavković, Arhiva modernizma – Digitalni 
repozitorijum arhitekture i urbanizma druge polovine 20. veka,  

2018, <https://www.arhivamodernizma.com/> (26. II 2019).

Пројeкат Архива модeрнизма прeдставља дигитални, онлајн рeпозиторијум 
грађe о модeрнистичкој архитeктури и урбанизму Србијe и бившe Југославијe. 
Циљ пројeкта јeстe да ову грађу учини доступнијом истраживачима и широј 
јавности и да промовишe и популаризујe стваралаштво у архитeктури. Планира-
но је да се унутар ове презентације нађу дигитализовани цртежи, фотографије, 
слајдови и публикације најзначајнијих стваралаца модернистичке архитектуре. 
Већина тренутно достпуног материјала потиче из личних архива архитеката и 
њихових породица, а укључен је и материјал који долази из Завода за изградњу 
Београда. Дигитална архива модернизма је структурирана у три секције: архива 
аутора, архива институција и архива пројеката. Архива аутора тренутно садржи 
биографије 11 архитеката, које су појединачно повезане са одељком у којем 
је тренутно похрањено 13 пројеката. Поред пројеката неких од београдских 
грађевинских целина (стамбено насеље Нова Галеника, насеље Вишњичка 
бања, новобеоградски блокови, насеље Кијево Кнежевац), архива пројеката 
садржи и оне који су изведени у иностранству (Кувајт, Ангола), као и архиву 
меморијалних комплекса (Кадињача). 


