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Прикази сајтова (Web адресар) XXXVI
Historic England - Championing England’s heritage
<https://historicengland.org.uk> (16. III 2021).

Презентација јавне установе задужене за старање о историјским местима
Енглеске, осим општих информација о раду тог владиног тела, садржи и богат
дигитални репозиторијум и информације о архивској грађи. Унутар одељка
за претрагу Листе објеката енглеског националног наслеђа (Listing), садржан
је регистар свих историјских зграда, споменика, паркова, башта и места који
уживају заштиту државе, док је секција Слике и књиге (Images & Books) примарно подељена у одељке за претрагу фотографског материјала, публикација
и књига у продаји. Посебно треба истаћи секцију Архив историјске Енглеске,
који је донедавно функционисао као засебна web презентација институције под
чијем окриљем се чува преко дванаест милиона фотографија, цртежа, извештаја
и публикација из периода од половине XIX века до данашњих дана. На сајту је

130

Годишњак за друштвену историју 3, 2020.

омогућена претрага преко милион објеката из ризница тог архива, уз могућност
филтрирања претраге само на резултате обогаћене сликовним приказима. На
почетној страници Архива постоје и одређене целине попут Фотографије из
ваздуха, а у оквиру њих и везе ка посебним презентацијама, попут Британија
одозго која садржи претраживу колекцију од близу сто хиљада фотографија.
Без обзира на велику количину похрањеног материјала, на овом сајту је све
веома прегледно организовано, уредно систематизовано и технички адекватно
подржано. Поред историчара, архитеката и дизајнера у потрази за инспирацијом,
презентована грађа је такође у фокусу истраживача породичне историје, који
на овај начин добијају могућност увида у фотографије места где су њихови
преци живели и радили. Обични грађани су позвани да искажу своје утиске,
али и доставе своје предлоге о објектима које треба уврстити у презентовани
материјал, па чак и доделити му статус заштићеног материјалног добра.

Doing History in Public
<https://doinghistoryinpublic.org> (17. III 2021).

Блог посвећен промовисању историје и историјске науке заједнички
су покренули јануара 2014. године дипломирани историчари, већином са
Универзитета Кембриџ у Енглеској. Осим намере да обухвате различите
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историјске периоде, регионе и теме, првобитни мотив и инспирацију за покретање
блога аутори су исказали у решености да истраже шире значење јавног деловања
историчара коришћењем друштвених мрежа, стварањем онлајн арене за
објављивање коментара, интервјуа, есеја, и других креативних садржаја. Такође,
прокламована је могућност за стицање вештина и знања у онлајн публиковању
и коришћењу друштвених мрежа као средства за истраживање, ширење знања
и јавни ангажман. Презентација заправо представља неку врсту електронског
историјског часописа где су редовно објављивани прилози распоређени у
неколико категорија (истраживања, историја и актуелности, прикази књига,
методологија, дигитална историја, позив за предају радова). Главни део почетне
стране сајта садржи најновије објаве, а на десној страни су смештени Вордпрес
додаци за праћање садржаја путем rss читача, имејл адресе и друштвених мрежа,
као и хронолошки архивирани садржај и облак ознака (Cloud Tag). Поред изузетне
садржајне вредности, ова презентација има и значај доброг примера о могућностима које се пружају историчарима у сврху веће видљивости у јавном простору.

Јеврејска дигитална библиотека
<www.jevrejskadigitalnabiblioteka.rs> (3. III 2020).

Јеврејска дигитална библиотека у форми онлајн дигиталног репозиторијума
корисницима омогућава отворени приступ за коришћење и депоновање публикација и друге грађе у вези са јеврејским наслеђем у Србији, земљама бивше
Југославије и шире. Репозиторијум има за циљ прикупљање, прeдстављање,
афирмисање и очување општeг јeврeјског вeрског и свeтовног наслeђа, културe,
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књижeвног стваралаштва, историјe, јeзика, као и промовисање различитe библиотeчкe грађe и литeратурe о Холокаусту. Овај значајан и пажње вредан подухват
настао је на темељу сарадње Удружења „Јеврејска дигитална библиотека“ и
Рачунарског центра Универзитета у Београду (РЦУБ). На техничкој подлози
платформе наменски прилагођеног софтвера отвореног кода DSpace, усклађене
са Смерницама за репозиторијуме OpenAIRE-а, изникла је веома садржајна и
употребљива дигитална библиотека. На почетној страници презентације након
општих информација излистани су линковани наслова најновијих прилога, док
је у менију са десне стране омогућена претрага према више критеријума. Испод
поља за унос речи за претрагу омогућен је преглед садржаја репозиторијума
према тематима/областима, колекцијама које окупљају сродну грађу, ауторима,
насловима, кључним речима, годинама објављивања, типовима докумената,
насловима часописа итд. Задовољавајући спектар могућности претраге резултат
је депоновања метаподатака који описају публикације, као и извршене контроле
од стране администратора. Интерфејс презентације је доступан на српском
(ћирилица и латиница) и на енглеском језику.

Arhiv Biblioteke XX vek,
<http://www.bibliotekaxxvek.com/category/arhiv-biblioteke-xx-vek>
(12. III 2021).

У мају 2021. године навршава се педесет година од када је објављена прва
књига из едиције Библиотека XX век, чији је оснивач, издавач и уредник Иван
Чоловић. Прва књига је била студија Пола Ланграна Увод у перманентно обра-
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зовање, а у следећих пола века је објављено близу 250 научних и есејистичких
дела домаћих и страних писаца о широком кругу антрополошких тема. Према
речима Милана Влајчића Библиотека XX век је настала као узгрeдна дeлатност
Народног унивeрзитeта „Браћа Стамeнковић” и постала драгоцeна лeктира за
радозналe, дeо интeлeктуалнe биографијe нeколико нараштаја. На web презентацији едиције од октобра 2011. године активан је и дигитални онлајн Архив
у којем су похрањена документа која се односе на историју ове серије књига
(чланци о Библиотеци, вести о промоцијама, интервјуи са уредником, фотографије са сајмова и промоција) и документа о појединим насловима (прикази
књига, интервјуи са ауторима, фотографије са промоција). Материјал у архиву
је дат у хронолошком низу, од оснивања Библиотеке, до најновијих издања, а
у оквиру појединих наслова корисници могу пронаћи и бесплатно преузети
електронске верзије неких књига.

