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Ана Столић (Ур.), Биљана Вучетић, Историјски институт
Београд, 2019, Портал за женску и родну историју
<http://zristorija.iib.ac.rs/> (11. V 2020).

Портал за женску историју настао је на темељу идеје да се дефинише,
сачува и учини доступном вредна историјска грађа о прошлости жена (и мушкараца), о историји родних односа и историји феминизма у Србији (Југославији) у
последња два века. Почетна страница презентације поред основних информација
упућује на централни одељак сајта назван Историјски архив. Овај сегменат
кореспондира са основним циљем које су ауторке портала задале, а то је да се
сакупи, сачува и учини доступном разноврсна историјска грађа различитог порекла од значаја за историју родних односа, за правни, економски и политички
положај жена у Србији (Југославији) у 19. и 20. веку, њихово образовање, рад,
женски покрет, рат, учешће у међународним женским организацијама, брак
и породицу. Доступан материјал у оквиру Историјског архива је разврстан
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и претражив у односу на заступљене теме, као и према врсти архивске грађе
(часописи и публикације, документи, фотографије). Постоји могућности и додатне селекције материјала (кључне речи, тема, издавач, година издања). Међу
другим одељцима Портала, свакако треба поменути и секцију Истраживања,
где су похрањена двадесет и два прилога сарадника/ца пројекта, док је сегменат
Женска и родна историја осмишљен да сабере најважније теоријске текстове
о настајању, преиспитивању, као и o научним резултатима женске и родне
историје. Значајнија допуна постојећег материјала у будућности, пропраћена
уношењем припадајућих метаподатака, свакако би допринела да Портал за
женску и родну историју заузме референтно место на дигиталној мапи онлајн
доступних историографских садржаја на српском језику.

Projekat Ženski pokret 2020
<https://www.zenskipokret.org/> (11. V 2020).

Међу различитим активностима којима се обележава јубилеј стогодишњице
од оснивања часописа Женски покрет јесте и израда сајта у којем централно
место заузима дигитализована колекција часописа који је излазио у Београду
од 1920. до 1938. године, а који је издавало Друштво за просвећивање жене и
заштиту њених права. Дигитална колекција која садржи преко 2500 објављених чланака је доступна ширем кругу заинтересованих корисника захваљујући
сарадњи Института за књижевност и уметност и Народне библиотеке Србије, на
чијем серверу је материјал похрањен и обрађен, у оквиру референтне Дигиталне
НБС. Поред секције Часопис у којој је омогућена хронолошка претрага колекције
од преко 240 објављених бројева, на сајту су посебно издвојене и Библиографија
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Женског покрета, Илустрације (са насловним странама) из часописа, Текстови
о Женском покрету сарадница пројекта, објављених на различитим местима.
Осим тога, ту су и информације о научном скупу посвећеном часопису, који је
планиран за октобар 2020. године, затим галерија са фотографијама одржаних
догађаја, новости, а посебно треба похвалити информативан и садржајан део на
почетној страници, подељен у секције О пројекту и О часопису. Осим тога, истичемо да омогућена функција претраге сајта према кључним речима, нажалост,
искључује саму претрагу дигиталне колекције часописа Женски покрет.

Falk Bretschneider, HISTORY OF PRISONS –
A Selected Bibliography, 2012,
<http://www.falk-bretschneider.eu/biblio/biblio-index.htm>
(15. V 2020).

Проучавање историје затворских установа, као и других облика заточеништва привлачи пажњу великог броја истраживача током претходних деценија.
Презентација историчара Фалка Бретшнајдера (Falk Bretschneider), ванредног
професора на париској Високој школи друштвених наука и стручњака за историју
пракси кажњавања и правних механизама, као и за друштвену историју заточеништва, садржи библиографију која представља водич за оно што је писано
на ту тему. Дата колекција библиографских јединица међутим не претендује да
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буде свеобухватна, јер су према речима аутора обухваћени само радови писани
на енглеском, француском, немачком, италијанском и шпанском језику. Такође
је ограничена на радове који се баве цивилним заточеништвом и стога не реферише на студије о ратном заробљеништву и видовима лишавања слободе на
бази политичког и расног прогона (политичко заточеништво, концентрациони
логори, избеглички кампови и сл). Сабрани материјал је разврстан у неколико
одељака: Извори (извори и библиографије, музеји), Опште студије (уводна
дела, прегледи, теорија), Подручја (Европа, Северна Америка, друга поручја),
Посебне теме (архитектура, религија, рад, студије рода, надзор над омладином,
особље, затворски живот, реинтеграција, људска права), Сродне теме (други
видови кажњавања, сиромаштво/маргина, болнице/психијатрија/медицинско
право, полиција, криминологија, затвор и филм, затвор и литература). Поједине
одељке аутор је обогатио додатним линковима, попут презентација одабраних
музејских институција, или снимака на Јутјубу, унутар секције о затвору и
филму, где је на пример дат линк ка снимку чувеног наступа Џонија Кеша у
калифирнијском затвору Сан Квентин 1969. године.

The University of Sheffield, Digital Humanities Institute,
The Proceedings of the Old Bailey: London’s Central
Criminal Court, 1674-1913, 2003 - 2018
<https://www.oldbaileyonline.org> (20. V 2020).
sl_04
У потпуности претражива
дигитална колекција сачуваних записника са суђења
одржаних пред лондонским
Централним кривичним судом од 1674. до 1913. године,
према речима самих аутора
пројекта, представља највећи
корпус икада објављених
писаних извора о животима
обичних људи. База садржи
материјал за близу 200.000
суђења и биографске црте за
око 2.500 мушкараца и жена
погубљених у злогласном
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Тајбурну. Као додатак текстуалном материјалу, претраживом према кључним
речима и кроз напредне опције претраге, омогућен је приступ и дигиталним
копијама 190.000 оригиналних записника, биографском материјалу и последњим
речима погубљених. Аутори сајта су понудили и савете о методама претраживања овог ресурса, информације о историјској и правној позадини суда у Олд
Бејлију, мноштво историјских чињеница, мапа и илустративног материјала за
историју Лондона, статистичке прегледе, речник мање познатих правних и историјских термина и још низ других корисних података. Обиман садржај сајта
је врунски организован, визуелно и технички дизајниран и као такав је овенчан
и низом значајних награда и признања.

Federal Reserve Bank of St. Louis, BER Macrohistory Database
<https://fred.stlouisfed.org/release?rid=257> (20. V 2020).

База података за макроисторију америчке Банке федералних резерви у Сент
Луису на једноставан и прегледан начин омогућава употребу преко три хиљаде
статистичких приказа („серија“) који обухватају период пре Првог светског
рата, као и међуратне економије, укључујући производњу, изградњу, запосленост, новчане токове, цене, имовинске трансакције, међународну трговину и
активности владе. Материјал је могуће филтрирати према појмовима (индекси,
производња, роба, платне листе, велепродаја ...), географској одредници (нација,
држава, транснационални, дистрикт федералне резерве), региону, учесталости
(месечни, годишњи, квартални). Поред региона Сједињених Америчких Држава,
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прегледима су обухваћени и Уједињено Краљевство (188 статистичка приказа),
Немачка (163) Француска (112), Канада (23), а посебно су издвојене и поједине
америчке савезне државе и градови.

Stephen Robertson, Lincoln A. Mullen (Eds.), Roy Rosenzweig
Center for History and New Media, Current Research in Digital
History <https://crdh.rrchnm.org> (20. V 2020).

Све заинтересоване за најновија достигнућа и актуелности из области дигиталне историје несумњиво ће обрадовати нови подухват стручњака окупљених
око Центра за историју и нове медије Рој Розенцвајг са Универзитета Арлингтон
у Вирџинији. Веб презентација онлајн часописа отвореног приступа покренутог 2018. године, са циљем да охрабри и подупре истраживања у примени
дигиталних технологија у историјској науци, поред квалитетних чланака до
сада објављена два броја, садржи и информације и позив за учествовање на
једнодневној годишњој научној конференцији на којој се објављени чланци
првобитно представљају. На овогодишњој конференцији се излажу реферати
са циљем представљања рада Дигиталне лабораторије Универзитета Ричмонд и
њиховог пројекта Америчка панорама: Атлас историје Сједињених држава.

