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Историјски архив Београда, „База података заточеника  
логора Сајмиште”, Ескалација у Холокауст,  

<https://www.holokaust.arhiv-beograda.org/sajmiste> (20. XII 2018).

У логору на београдском Сајмишту, где је почетком децембра 1941. године 
било заточено око 6.400 Јевреја и око 600 Рома, већином жена и деце, живот је 
изгубило преко 6.300 заточеника, и то за само шест недеља, у априлу и мају 1942. 
године. Иако о овим жртвама више од 70 година није било детаљнијих податa-
ка, захваљујући недавном открићу приликом ревизије фондова у Историјском 
архиву Београда, пронађена је архивска грађа која садржи документацију и 
пријаве смрти за више од 3000 београдских Јевреја убијених у логору Сајмиш-
те. Мотивисани овим открићем, у Историјском архиву Београда су иницирали 
широку међународну сарадњу са циљем да се истраже савремена искуства и 
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методологије, како би пронађен материјал био обрађен и представљен јавности 
на најбољи и најефектнији начин. Као један од резултата пројекта Ескалација 
у Холокауст произишла је и претражива база података заточеника логора Сај-
миште која садржи податке за 3.505 убијених особа. Претраживање се врши по 
презимену, имену, или оба податка. Унетим подацима о жртвама (презиме; име; 
име оца; девојачко презиме; година рођења/старост; занимање; националност/ве-
рописповест; боравиште; извор; подносилац пријаве) у појединим случајевима 
придружене су и дигиталне копије докумената из других архивских целина, а 
које се односе на одређену личност (пријаве боравка, уписнице ученика, пријаве 
имовине, различите молбе и др). Придружена архивска грађа на посебан начин 
сведочи о животу једне заједнице, чији су припадници трагично страдали у 
логору на београдском Сајмишту 1942. године. 
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Институт за новију историју Србије, Токови историје 
 <http://tokovi.istorije.rs> (23. XII 2018).

Интeрнeт прeзeнтација Токова Историјe, часописа Института за новију ис-
торију Србијe, у склопу којe је омогућeно прeузимањe свих чланака објављeних 
у овом научном часопису, почевши од првог објављеног броја из 1967. годинe. 
Архива часописа је дата прегледно у обрнутом хроношком низу, али без могућ-
ности напредне претраге. Упркос томе, очитавање страница је веома брзо, те 
стога корисници могу лако вршити преглед апстраката и чланака датих у пдф 
формату. Од пратећих садржаја су дати историјат часописа, упутство за ауторе, 
а посебно је издвојен најновији број. Осим тога, треба похвалити редак пример 
детаљно и транспарентно исказане уређивачке политике и услова коришћења 
датог материјала („Циљеви и делокруг”), те обавеза главног и одговорног 
уредника и редакције, обавеза аутора и рецензената, питања ауторских права и 
плагијата („Етички принципи”). Токови историјe излазe у три свeскe годишњe, 
при чeму трeћа свeска излази прeтeжно на eнглeском јeзику. Од броја 2/2016. 
часопис Токови историјe сe налази на ЕРИХ ПЛУС листи. 
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Завод за проучавање културног развитка, Часопис Култура  
<http://www.casopiskultura.rs> (23. XII 2018).

Часопис Култура је покренут 1968. године заслугом Стевана Мајсторовића, 
оснивача Завода за проучавање културног развитка, са намером подстицања ин-
тегралног, аналитичког и критичког тумачења савремених културних феномена. 
За пола века излажења, објављено је 160 бројева, који су однедавно доступни 
и у дигиталном облику у оквиру наменски креиране интернет презентације. 
Колекција комплета часописа је састављена од дигиталних копија скенираних 
старијих бројева и новијих, већ насталих у електронској форми. Захваљујући 
технологији оптичког препознавања знакова (OCR), којом су старији бројеви 
обрађени, збирка је претражива и унутар садржаја текстова.  Поред прегле-
да појединачних наслова архиве у одељку Бројеви, омогућена је и напредна 
претрага комплетног садржаја у делу за напредну претрагу, и то према следећим 
критеријумима: аутор текста, наслов текста, година издања, број, тема, кључне 
речи. Од пратећих садржаја ту је још и кратак запис о часопису, актуелне вести, 
садашња и све досадашње редакције часописа (са члановима издавачког савета), 
као и упутство за предају радова.
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Mission Centenaire 14–18  
<http://centenaire.org/fr>  (24. XII 2018).

Француски портал посвећен стогодишњици обележавања Првог светског 
рата настао је као резултат деловања радне групе именоване од стране фран-
цуске владе 2012. године. У  раду овог тела учестовале су бројне и најважније 
француске културне институције. Портал има три главне секције: прву посвећену 
комеморативним догађајима у Француској и другде; другу фокусирану на фран-
цуске дигиталне колекције и теме у вези са Првим светским ратом, укључујући 
редак и вредан архивски материјал (Trésors des archives); трећу, која је у вези 
са научним и образовним активностима. Посебан значај секцији са диталним 
архивским документима даје грађа пореклом из приватних колекција. У оквиру 
презентације су размештене и бројне везе ка другим интернет локацијама. Иако 
иницијално покренут као мултилингвалан (француски, енглески, немачки језик), 
највећи број садржаја на порталу је доступан само на француском језику.



168 Годишњак за друштвену историју 2, 2018.

Ryan Richardson, Rock Scene magazine (1973-1982)  
<http://www.rockscenester.com> (12. XII 2018).

Слободан приступ дигиталној колекцији америчког магазина Рок сцена 
(1973-1982)  омогућен је захваљујући прегалаштву Рајана Ричардсона, пасио-
нираног колекционара артефаката панк рок културе 70-их и 80-их година: му-
зичких записа, флајера, фанзина и фотографија. Иако аутор у пропратном тексту 
духовито истиче како ће доступна колекција часописа осим колекционарима и 
заљубљеницима у популарну културу некима послужити и као ново средство 
прокрастиниције и смањивања радне продуктивности (необавезним прелис-
тавањем колекције), остаје неупитно да доступна дигитална архива од сто пет 
бројева Рок магазина нуди могућност за прикупљање корисних информација 
за истраживање феномена популарне културе. Такође, од значаја могу бити 
и подаци о производима који су се рекламирали у часопису тада намењеном 
првенствено млађој публици. 


