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Прикази сајтова (Web адресар) XXVIII

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”,  
Претраживе дигитализоване историјске новине 
<http://www.unilib.rs/istorijske-novine> (5. XII 2018).

Иницијално покренута у оквиру пројекта Новине Еуропеане (Europeana 
Newspapers), дигитализована колекција старих новина Универзитетске библи-
отеке „Светозар Марковић”, са неколико стотина хиљада новинских текстова 
представља изузетно вредан извор за истраживање бројних тема. Већином су 
представљене новине штампане у другој половини XIX и у првој половини XX 
века, на српском језику и ћириличном писму. Нарочиту употребну вредност ове 
дигиталне колекције, која садржи осамдесет новинских наслова, представља 
једноставна могућност претраге садржаја захваљујући коришћеној техноло-
гији оптичког препознавања знакова (OCR). При томе, будући да су знакови 
уникодирани, претрагу је могуће вршити и ћириличним и латиничним писмом. 
Импозантна колекција новинских чланака, у садејству са добрим техничким 
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решењима, уврштавa ову локацију у неизбежни оријентир и драгоцен изворник 
за различита подручја историјских истраживања.

Лейкинд Олег Леонидович, Махров Кирилл Васильевич,  
Северюхин Дмитрий Яковлевич,  

Искусство и архитектура русского зарубежья  
<http://www.artrz.ru> (9. X 2018).

Прeзeнтација пројeкта посвeћeног умeтницима и архитeктама мeђу руским 
eмигрантима. Обиман материјал на сајту је енциклопедијски организован у не-
колико секција, а географски су покривене све важне области и значајни центри 
руске емиграције у првој половини XX века. Исто тако, обухваћене су многи 
уметнички правци: графика, сликарство, вајарство, дизајн, позориште, филм, 
фотографија, а посебно је издвојена архитектура црквених објеката. Очигледан 
је одговарајући допринос и српског сарадника на пројекту, Алексеја Арсењева, 
захваљујући коме је уврштен и велики број одредница које покривају разна 
боравишта руских емиграната у Србији. Порeд биографских и библиографских 
података, сајт садржи и прeтраживе информације о архивској грађи, уметничким 
удружењима, групним изложбама, савременим публикацијама. Аутори пројекта 
с правом истичу да је наследство руске дијаспоре саставни део руске културе, 
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али да истовремено припада и земљама дијаспоре, те стога служи као нека врста 
моста за културно приближавање Русије с другим земљама.

Open Society Archives, Czechoslovakia 68/08 
< http://cssr68.osaarchivum.org> (10. XII 2018).

Поводом oбележавања пола века од инвазије држава Варшавског пакта на 
Чехословачку, Архив отвореног друштва покренуо je 20. августа 2018. године 
сајт посвећен том догађају. Близу четири хиљаде чланака редакције Слободне 
Европе објављивано је на сајту те куће ,,у реалном времену”, онако како су се 
вести појављивале пре педесет година. Након 10. септембра 2018. објављени 
новински извештаји остали су доступни на сајту, заједно с пропратним секцијама 
сајта, међу којима je галерија од 39 фотографија инвазије совјетских и бугарс-
ких снага на Кошице, у источној Словачкој, као и мања колекција оригиналних 
докумената, попут летака које је локално становништво наменило окупационим 
снагама, или пак оних које је совјетска војска делила чехословачким грађанима, 
као и материјала штампаног у знак подршке коју су различите локалне органи-
зације и групе грађана изражавале према Дубчековој влади.
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BITEF teatar, Univerzitetska biblioteka ,,Svetozar Marković”,  
Digitalizovani arhiv Bitefa  

<http://digitalniarhivbitefa.unilib.rs/> (12. X 2018).

Београдски интернационални театарски фестивал (БИТЕФ) je основан 
1967. године на иницијативу београдског авангардног позоришта Атељеа 212, 
као фестивал нових театарских тенденција. За више од пола века постојања 
заслужено је стекао високу репутацију у међунарoдним оквирима. Презентација 
којом је јавности представљен део архивске заоставштине фестивала пуштена 
је у погон септембра 2018. године. Поред пратећих секција, у којима су дате 
информације о пројекту дигитализације, о самом фестивалу, затим сећање на 
осниваче – Миру Траиловић и Јована Ћирилова, као и линк ка званичном сајту 
Битефа, главни одељак под називом Архив садржи подсекцију Плакати Битефа, 
где су у хронолошком низу приказани плакати, који заправо представљају улаз 
за додатне садржаје у оквиру одређене фестивалске године: уводни текст, фото 
галерију, видео снимке, билтене и каталог. Поред тога, у Архиву је могуће пре-
узети и документ „Жири 1967-2017”, погледати табелу награђених представа, 
а ту је и пдф документ „Индекс представа главних програма Битефа”. Иако је 
презентација од несумњиве користи за брз преглед богате историје фестивала, 
на неким појединостима би требало додатно порадити. Пре свега, требало би 
попунити празне секције (фото галерије, билтени). Поред тога, за доступност 
садржаја на енглеском језику би боља солуција била уобичајен одвојени приказ, 
уместо скроловања у доњи део појединачне странице. 


