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Прикази сајтова (Web адресар) XXVI

London Metropolitan Archives, Collage –  
The London Picture Archive  

<https://collage.cityoflondon.gov.uk/> (29. XII 2017) .

Лондонски метрополитен архив, 
истражовачки центар специја-
лизован за историју Лондона, 
омогућио је корисницима јавни 
приступ за око 250.000 слика 
(фотографија, принтова, цртежа, 
гравира, мапа) из своје богате 
колекције, а за коју се процењује 
да укупно садржи два милиона 
јединица такве врсте грађе. Осим 
грађе Метрополитен архива, ко-

лекција садржи и око 6000 слика, акварела, цртежа и скулптура из колекције 
Гилдхол уметничке галерије. Најстарије илустрације потичу из средине XV 
века, а уврштене су и фотографије из новијег времена. Просторино су покри-
вени сви делови Лондона, као и суседни окрузи. Изузетну колекцију могуће је 
претраживати системом напредне претраге према разним параметрима: кључ-
ним речима, фразама и бројевима; појединачним колекцијама; хронолошким 
распоном; тематским одредницама (људи, места, историјски догађаји); имену 
аутора/издавачу; формату; каталошким ознакама. Аутори сајта су додатно 
организовали материјал у оквиру појединачних галерија (37) и колекција (58), 
а посебно треба истаћи одељак са интерактивном мапом Лондона где су фо-
тографије и цртежи разврстани у оквиру маркера са бројевима који означавају 
количину слика на одређеној локацији. 
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The British Library, UK Web Archive  
<https://www.webarchive.org.uk/ukwa/> (3. I 2018).

Настао као одговор на изазов 
претеће опасности од настанка 
„дигиталне црне рупе”, Web 
архив Уједињеног краљевства 
покренут је са мисијом архиви-
рања, тј. чувања и омогућивања 
садашњег и будућег коришћења 
милиона web страница од којих 
се многе током времена мењају 
и нестају. Са обзиром на то да се 
web странице изнова посећују и 
снимају у редовним интервали-
ма, корисници могу да прате и 
настале промене и развој уну-
тар појединих сајтова. Процес 

архивирања је кренуо 2004. године, а од априла 2013. Британска библиотека је 
започела процес архивирања целокупног web домена Уједињеног Краљевства. 
До краја 2017. године је архивирано преко 15.000 web сајтова, или делова сајтова, 
у количини од 28 терабајта података. У сврху лакшег сналажења и коришћења 
архивираног материјала, поред брзе и напредне претраге, корисницима је на 
располагању и могућност прегледа специјалних колекција и тематских група 
сајтова, организованих од стране библиотекара, куратора и других стручњака 
за одређене области. На пример, са тематском одредницом Историја до сада 
је архивирано 992 сајта. Целокупни подухват УК web архива је руковођен од 
стране Британске библиотеке, а у сарадњи са Националном библиотеком Велса 
и Националном библиотеком Шкотске, док су у ранијем периоду у пројекат 
били укључени Национални архив и друге институције.

Iain McMullen, Football and the First World War  
<http://www.footballandthefirstworldwar.org> (27. XII 2017).

Презентација непрофитног истраживачког пројекта посвећеног фудбалу и 
Првом светском рату у Великој Британији посетиоцима пружа обиље занимљи-
вог садржаја заснованог на широком истраживању архивске грађе, литературе, 
онлајн база података, интернет сајтова и форума. Први одељак сајта Клуб по 
клуб даје појединачне информације о сваком фудбалском тиму из Енглеске, 
Шкотске и Велса, и то: о саставима тимова (са подацима о националности, 



141Слободан Мандић, Прикази сајтова (Web адресар) XXVI

позицији у тиму, броју 
одиграних утакмица и 
датих голова), о резул-
татима мечева, а ту су 
и подаци о играчима 
тима учесницима рата. 
Следећи одељак даје 
абецедни списак имена 
фудбалера убијених у 
ратном сукобу са пода-
цима о клубу, датуму 
смрти, војној јединици, 

гробном месту. Секција Колекције садржи интерактивну мапу (са подацима 
о гробљима, меоријалима и другим гео-тачкама од интереса), затим чланке 
о пјединим темама и личностима, богату колекцију фотографија, филмова и 
плаката. Последња секција у менију је Енциклопедија Првог светског рата са 
одредницама о ратним поприштима, британским војним одликовањима, уни-
формама, ратној опреми и наоружању. Детаљан списак коришћених извора, 
литературе и особа којима се аутор захваљује се могу пронаћи на страници у 
одељку који даје више информација о сајту, заједно са подацима о ауторским 
правима, препорученим линковима, као и о изложби Већа игра: фудбал и Први 
светски рат, приређеној од стране Националног музеја фудбала.

Chtis Baker, The Long, Long, Trail. The British Army  
in the Great War od 1914-1918  

<http://www.longlongtrail.co.uk/> (27. XII 2017). 

Сајт британског историчара Криса 
Бејкера посвећен улози британске 
војске у Првом светском рату, за раз-
лику од многих сајтова покренутих 
поводом обележавања стогодишњи-
це Првог светског рата, у свом прво-
битном облику је настао још 1996. 
године као резултат вишегодишњег 
интересовања и истраживања од 
стране аутора. Презентација садржи 
заиста импресивану количину мате-
ријала и информација о војницима, 
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јединицама, биткама, ратиштима, војничком животу. Поред тога, сајт садржи и 
рецензије објављених књига, форум, листу блогова, а заинтересовани посетиоци 
могу контактирати аутора у потрази за информацијама о прецима који су учест-
вовали у Првом светском рату.

Stockholmsstad, Stockholmskällan  
<https://stockholmskallan.stockholm.se/> (30.XI 2017).

Образовни web сајт Града 
Стокхолма Stockholmskäl-
lan садржи преко тридесет 
хиљада индексираних ис-
торијских извора и настао 
је као резултат сарадње 
између градског музеја, 
архива и библиотеке. Пре-
зентација је покренута и 
суфинансирана од стране 
институција учесница, а 

координисана од стране градског департмана за образовање. Годишње ову лока-
цију посети преко 650.000 корисника, од којих су већина наставници и студенти, 
а у мањем броју остали који се занимају за историју Стокхолма. Висока стопа 
посећености сајта говори у прилог исправности одлуке о удруживању ресурса 
ових инситуција на једном месту. Корисници ван шведског говорног подручја 
могу да се упознају са основним информацијама о пројекту на енглеском језику, 
или да изврше преглед богате базе фотографија и другог визуелног материјала. 
Такође, доступне садржаје је могуће излистати и кроз секцију Теме (Teman), 
преко менија са десне стране. 


