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Anemi – Digital Library of Modern Greek Studies  
<https://anemi.lib.uoc.gr> (25. X 2022).

Дигитална библиотека модерних грчких студија је покренута још 2006. 
године од стране Универзитетске библиотеке Крита као круна пројекта започе-
тог 2000. године. Обогаћивања садржаја Библиотеке је настављано све до маја 
2009. године. Унутар презентације корисницима су доступни бројни и богати 
дигитализовани садржаји, сакупљени са различитих страна, али претежно из 
колекција старих и ретких књига Универзитета на Криту. Једноставна форма 
сајта посетиоцима на левој страни екрана пружа вертикални мени, са подједнако 
истакнутим секцијама. Међу њима свакако издвајамо одељак Навигација, где је 
сав материјал распоређен и доступан у категоријама дигиталне колекције, врста 
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материјала, контрибутори. Дигиталне колекције чини неколико тематски орга-
низованих целина, од којих је најобимнија Грчка дигитална библиографија од 
XV до XXI века са око 12.500 јединица, односно доступних књига у дигиталном 
облику. Осим тога, поменимо још и збирке у којима су сабрана дела из историје 
књижевности, општих историја и историја Грка (Антеј), затим референтни мате-
ријали попут библиографија, речника, енциклопедија, приручника, хронологија 
и других публикација од користи за студије модерне Грчке (Неохеленистис), 
или целину МанусКрит, где је похрањено 77 рукописа који се данас чувају на 
Криту. Стручњацима за дигитализацију ће посебну пажњу привући страница са 
детаљним објашњењима о примењеним поступцима, стандардима и процесима 
спроведеним за реализацију овог пројекта (Tutorials/Οδηγοί). Међу бројним 
ретким и драгоценим примерцима дигиталних копија могуће је пронаћи праве 
раритете, попут историјске расправе Клефте и сулиоте, Војислава В. Рашића, 
штампане у Београду 1892. године. За мањи број дигитализованог материјала са 
нејасним статусом ауторских права, приступ је омогућен само унутар затворене 
мреже Универзитета.

Roy Rosenzweig Center for History and New Media,  
George Mason University 2019, Mapping Early American Elections  

<https://earlyamericanelections.org> (8. XI 2022).

Презентација пројекта Мапирање раних америчких избора отвара прозор у 
формативни период америчке политике чинећи доступним интерактивне мапе 
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и визуелизације избора за Конгрес у периоду од 1787. до 1825. године. Поред 
резултата избора и просторних података на основу којих су мапе креиране, ко-
рисници се могу послужити и низом есеја са темама из политичке историје тог 
периода. Такође, ту су и упутства која би требало да подстакну на коришћење 
презентованих података за израду сопствених мапа (што може послужити и 
за тренинг у историјском истраживању кроз примену информационих тех-
нологија). Пројектни тим састављен од стручњака при Центру за историју и 
нове медије Рој Розенцвајг са Универзитета Џорџ Мејсон у реализацији овог 
подухвата имао је огрoмну помоћ историчара Филипа Лемпија који је већи део 
каријере посветио реконструкцији извора за рани период избора у Америци. Овај 
научник је практично повратио изгубљену историју деценијама пожртвовано 
прегледајући архивску грађу, штампу и друге изворе, а у импресуму је наведен 
као пројектни консултант. 

DÖW – Vienna Memento Wien  
<https://www.memento.wien> (7. XI 2022).

У последњих неколико година широм света је реализовано више пројеката 
са циљем геолоцирања историјских објеката на савременим мапама у сврху 
едукације и обогаћивања знања о прошлости уз помоћ савремених техноло-
гија. Један од њих је и пројекат Мементо Виена, онлајн алатка оптимизована 
и за мобилне уређаје, која омогућава приступ информацијама о жртвама наци-
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стичког режима у Бечу. Користећи мапу града платформа приказује последење 
познате адресе пребивалишта страдалих, заједно са архивским документима и 
фотографијама особа и зграда. Уз интерактивне могућности корисници добијају 
прилику да се у виртуелном окружењу упознају са депортацијама и убиствима 
аустријских Јевреја. Имајући у виду да је у време аншлуса у Бечу живело око 
185.000 Јевреја које су нацисти после 1939. године путем принудних пресељења 
унутар Беча, све више концентрисали дуж канала Дунава, сакупљање и презен-
тација података и архивских докумената унутар овако замишљене платформе 
добија на значају. До сада су укључени детаљи за преко 50.000 страдалих. Meђу 
њима налазимо и 24 особе рођене у Београду. Од марта 2019. Мементо Виена 
укључује и жртве политичког прогона, представљајући историју отпора и про-
гона на различитим местима у граду. Два главна нивоа претраге придружене 
базе података су према адресама и имену, презимену, години и месту рођења. 
За потребе пројекта је коришћена грађа из збирки Документационог центра 
аустријског отпора, допуњена материјалима из других институција из Аустрије 
и иностранства. 

Рериховская энциклопедия  
<http://www.roerich-encyclopedia.facets.ru> (2. X 2022).

Интернет презентације посвећене појединим историјским личностима 
могу бити веома згодно и корисно средство у ефикасном и брзом прикупљању 
неопходних података и њиховим упоређивањем са другим изворима. Упознавање 
са богатим и занимљивим животом руског сликара, филозофа, научника и пис-
ца Николаја Рериха (1874–1947), као и животом његове супруге и следбеника, 
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умногоме је олакшано постављањем web сајта на руском језику чију окосницу 
чини прикупљена и проверена историјска грађа са разних страна, претходно 
објављена као први том Енциклопедије Рериха у Новосибирску 2003. године. 
Презентација скромног дизајна, али једноставног и употребљивог садржаја, 
састоји се од неколико секција доступних путем менија са леве стране екрана. 
Посетиоци се овде могу упознати и претраживати информације у вези са лицима 
која су повезана са Рериховима, а међу којима има веома занимљивих личности 
и за истраживаче нашег поднебља, попут Александра Михаиловича Асеева 
(1902/3–1993), лекара, издавача и једног од аутора алманаха Окултизам и јога 
, који је покренут у Београду 1933. године. Ту је затим и речник с објашњењима 
појмова и именима која су поменута у делу Учење живе етике, као и анализа 
издања овог дела. Корисни су и одељци који садрже библиографије о Рерихо-
вима и каталог слика Н. К. Рериха, веома плодног аутора, чије су многе слике 
изложене у познатим светским музејима и галеријама. 

Държавна агенция «Архиви», Промяната 1989. Преди и след 
<https://thechange1989.archives.bg> (10. XI 2022).

Пројекат Промене 1989. Пре и после покренут је са идејом да се омогући 
приступ раније непознатом изворном материјалу који би употпунио многостру-
кост сећања на тај период новије историје Бугарске. Већ у уводном тексту др 
Михаила Груева, директора бугарске Државне агенције „Архиви”, представљено 
је неколико полазних тачака за покретање пројекта, реализованог у сарадњи 
са националним телевизијским и радио кућама и Агенцијом за обелодањивање 
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докумената и за изјашњавање о припадности бугарских држављана Државној 
безбедности и обавештајним службама Бугарске народне армије. Поред осталог 
указано је и на то да не постоји општеприхваћено мишљење да ли се и када 
бугарска транзиција тачно завршила. Мишљења и у академским круговима о 
томе су различита, где преовладава оно да је окончана најкасније до 2007. годи-
не, док многи обични људи не препознају садашњост као нешто квалитативно 
дугачије од транзиције. Из тог разлога аутори сајта пажњу више усмеравају на 
почетни транзициони период. О томе говоре већ и наслови целина презентова-
них докумената на почетној страници сајта (теме и догађаји): „Перестројка” и 
бугарска „перестројка”; Ветар промена у БКП; Економија 1987–1991; Спољна 
политика (1987–1991); Демонстрације отпора (1987–1989); Државни удар – 10. 
новембар 1989; Митинзи, поворке, празници, концерти, свакодневни живот; 
Рестаурација старих партија; Партијски конгреси; Устав из 1991. године, 
итд. До сада је учињено доступним преко 1.100 раније непознатих докумената 
који су одабрани из Државне агенције „Архиви” широм Бугарске, допуњених 
документима поменуте Комисије и аутентичним снимцима из архиве Бугарске 
националне телевизије и Златног фонда Бугарског националног радија. Како 
аутори истичу, израда сајта би требало да представља само почетак објављи-
вања новопристиглих докумената из фондова Савеза демократских снага, као 
и о кључним личностима попут Жеље Желева или Радој Ралина. 


