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Center for History and New Media, Western Civilization Webography,
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(26. IX�������
2009).
Упркос чињеници да
је историјска наука једна од
најзаступљенијих на мрежи,
корисници у потрази за ква
литетним историографским
материјалом на Интернету
суочавају се са низом про
блема, на првом месту са
непрегледним мноштвом ма
теријала који није лако и јед
ноставно пробрати, тако да
и решавање овога проблема
спада у неопходну вештину
модерног историчара. Поред
напредних машина за претра
живање и професионално оријентисаних предметних директоријума, презента
ције попут Вебографије западне цивилизације, умногоме помажу у оријентацији
и сналажењу у океану информација. Основну структуру сајта чини претражива
база приказа Интернет сајтова релевантних за историју западне цивилизације.
Сваки ������������������������������������������������������������������������������
Web сајт је приказан од стране једног или више студената и оцењен на
основу неколико критеријума, као што су уредност, вредност и објективност.
Такође, сваки приказ, као додатак, садржи и кратак опис у неколико речи, укљу
чујући садржај, квалитете и слабости одређене презентације. Претраживање
базе је омогућено на основу неколико комбинованих критеријума: кључне
речи, теме и временског периода, географског подручја и врсте извора (текст,
слике, аудио, видео). Посетиоци сајта могу и сами да се региструју и својим
приказима обогате колекцију. Покретањем овог пројекта Центар за историју и
нове медије дао је још један вредан прилог у својој мисији оспособљавања и
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тренирања вештина будућих генерација историчара у суочавању са изазовима
које намеће савремена технолошка цивилизација.
Федеральное архивное агентство (Росархив), Портал Архивы России,
<��������������������������������������������
http����������������������������������������
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ves�������������������
����������������������
.������������������
ru����������������
/> (01. X�������
��������
2009).
Поред традиционалних
информативних средстава
(описа, инвентара, водича,
регеста, каталога, прегледа)
истраживачи се о садржају
архивске грађе све више ин
формишу помоћу Интернет
презентација архива и дру
гих онлајн доступних база
података. Портал Архиви
Русије Федералне архивске
агенције пружа обиље инфор
мација о руској архивској
грађи, али и о разним другим
аспектима архивске науке у
Русији. На почетној страници портала, испод фотографије Главног архива мини
старства иностраних дела из 1896. године, постављени су линкови ка седам сек
ција презентације: новости, мапа сајта, књига гостију, форум, изложбе, архивски
каталози и линк ка сајту Победа 1941–1945. Уласком у мапу сајта посетилац ће
уочити и дотатне секције: архивске групе, архивско законодавство, федерални
архиви, архивска одељења музеја и библиотека, архивски пројекти, издања и
публикације, методологија, информатизација, расправе, архивско образовање.
Секција Архивная отрасль садржи и подсекцију Органи управљања архивском
грађом у Руској Федерацији, што представља неку врсту архивске мреже са спи
ском и адресаром обласних архива и линковима ка њиховим презентацијама.
Ради лакшег сналажења аутори сајта су поставили и краћи речник основних
архивских појмова и термина. Секција База података садржи и линковани списак
каталога и онлајн база података. Својим садржајем и прегледно организованим
материјалом портал Архиви Русије представља не само изузетан извор инфор
мација о богатству руских архивских фонфова, већ и одличан пример на који
начин се Интернет и модерне технологије надовезују, а у извесном смислу и
превазилазе, традиционалне форме рада у историографији и архивистици.
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Richard D. Hacken, EuroDocs: Online Sources for European History,
<http://eudocs.lib.byu.edu/index.php> (03. X�������
2009).
Сајт Еуродокс
је посвећен сакупља
њу и сабирању ин
формација о онлајн
изворима за европ
ску историју на Ин
тернету. Према ре
чима аутора сајта,
американца Ричарда
Хакена, професио
налног библиографа
и зналца неколико
еврпоских језика,
презентација је ство
рена са намером да
омогући историча
рима, архивистима,
библиотекарима, колекционарима докумената свих врста, да приступе заједни
ци сличноразмишљајућих учесника у пројекту. Web
���������������������������������
сајт је направљен помоћу
wi����
ki� софтвера, који омогућава колаборативни рад групе корисника и крајње
���
једноставно уређивање бројних међусобно линкованих Web
�������������������������
страница. До 2007.
године презентација је била фокусирана на изворе за историју Европе, а од та
да је ограничена само на Западну Европу. Материјал на почетној страници је
могуће прегледати на основу два основна критеријума: тематски (праисторија
и антика; средњи век и ренесанса; Европа као наднационални регион) и према
абецедном списку држава. Осим тога, овде је дато и неколико линкова ка другим
сајтовима сличне оријентације. Сакупљени материјал чине линкови ка примар
ним историјским изворима: транскрибованим документима, репродукцијама
факсимила, или преводима. У највећој мери (колико је то било могуће) линко
ви ка документима у оквиру појединих секција распоређени су хронолошким
редом. За редовне посетиоце сајта омогућен је и преглед последњих измена на
презентацији.
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The Open Society Archives (OSA) at Central European University,
Collections of the 1956 Digital Archive,
<http://www.osaarchivum.org/digitalarchive/���������������
>��������������
(02. X 2009).
У оквиру диги
талних колекција
Архива отвореног
друштва Централ
ноевропског уни
верзитета у Будим
пешти налази се и
збирка посвећена
догађајима у Ма
ђарској 1956. годи
не. Презентација
садржи различите
врсте материјала:
колекцију интер
вјуа са избеглица
ма из Мађарске,
специјалну колек
цију новинских чланака у четири књиге, извештаје америчких обавештајних слу
жби отворених за јавност између 2001. и 2005. године, пресклипинг из штампе
различитих земаља, вести и извештаје особља Истраживачког института Радија
Слободна Европа, аудиовизуелну колекцију од 69 филмова и делова филмског
материјала, документе из Архива Хувер института, тематски водич кроз грађу
припремљен од стране архивиста Архива отвореног друштва, одабране онлајн
колекције на другим сајтовима. Презентација је урађена двојезично, на мађар
ском и енглеском језику. Богатством садржаја, дизајном и техничким решењем,
овај сајт представља одличан пример тематски оријентисаног презентовања
изворне грађе на Интернету.
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Konrad Adenauer Stiftung, Die Ära Helmut Kohl 1982-1998,
<http://www.helmut-kohl.de/> (02. IX�������
2009).
Епоха Хелмута Кола, не
мачког канцелара од 1982. до
1998. године, и лидера Хри
шћанске демократске уније
(���������������������������
CDU������������������������
) од 1973. до 1998. го
дине, обележила је значајан
период у историји Европе,
Западне Немачке и од 1990.
поново уједињене немачке
државе. Интернет презен
тација немачке политичке
Фондације Конрад Аденауер
посвећена је личности и исто
ријској улози и значају овог
државника и политичара.
Сајт се састоји од неколико секција: краћи приказ животне и радне биографије
са малом галеријом фотографија, део посвећен значајним политичким догађаји
ма, веома детаљну хронологију догађаја од 1982. до 1998. године, транскрипте
докумената и исцрпну библиографију од 29 страница у ���������������������������
PDF формату, израђену
марта 2008. године. Ова Интернет презентација привући ће пажњу свих оних
који се занимају за савремену историју Европе и улогу значајних историјских
личности у њој.

