Сећање на проф. др Мирослава Јовановића
– Web адресар
Поводом изненадне смрти професора Мирослава Јовановића на овом месту дајемо неколико url адреса на сајтовима научних институција и новинских
агенција из иностранства које су се након овог трагичног догађаја осврнуле
на научни рад и живот нашег истакнутог историчара. У свом научном раду
професор Јовановић је велику пажњу придавао значају нових технологија, као
и могућностима и изазовима који је информатичкa револуцијa поставила пред
савремену историографију. Како је на једном месту истакао: „отвара се веома
озбиљно питање како ће се у веома догледној перспективи историчари поставити према тој непојмној количини веома специфичних остатака прошлости,
историјских извора за које тек треба изградити посебну методологију, како
истраживања, односно уопште регистровања, тако и критике и његове коректне
научне употребе“. Напоменимо и да је на иницијативу професора Јовановића,
као уредника Годишњака за друштвену историју, 2005. године покренута рубрика
Прикази сајтова (Web адресар) у којој је до сада приказано близу две стотине
интернет сајтова. На крају додајемо и web адресу за аудио снимак гостовања
професора Мирослава Јовановића 2005. године у серијалу Историја – Учитељица живота, аутора Пера Јелића, на ТВ Студио Б и web адресу за снимак прве
емисије серијала Рат за цивилизацију на Радио-телевизији Републике Српске,
где је професор Јовановић јавно наступио последњи пут.
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