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CegeSoma, The Belgian War Press
<https://warpress.cegesoma.be> (27. I 2020).

Oнлајн колекција белгијскe штампе из периода светских ратова настала је
као део ширег пројекта дигитализације белгијских новина које су излазиле од
1830. до 1950. године. Једноставно осмишљена презентација корисницима даје
могућност да користе богату колекцију која је креирана од материјала расутог у
различитим архивима, библиотекама и документационим центрима. Напредну
претрагу могуће је вршити комбинацијом неколико елемената (кључне речи
и фразе, илегална, цензурисана штампа, Први/Други светски рат). Такође,
резултати претраге се могу приказати према релевантности, датуми и наслову.
Доступност дигитализованог материјала на сајту је делом ограничена из разлога
који су у вези с ауторским правима, тј. цензурисана штампа из периода Другог
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светског рата је за коришћење доступна само у читаоници Истраживачког и
документационог центра историје Другог светског рата у Белгији (CegeSoma),
који је 2016. године припојен Државном архиву Белгије. Међутим, у секцији О
ратној штампи могуће је пронаћи и преузети директоријум инвентара цензурисане штампе из периода Другог светског рата.

National Fund of the Republic of Austria for Victims of National
Socialism, Online collection of eyewitness testimonies
<https://www.nationalfonds.org/life-stories> (30. I 2020).

У оквиру Web презентације аустријског Националног фонда за жртве националсоцијализма смештен је и одељак Животне приче, у којем су похрањена
сећања које су жртве доставиле Фонду. Наративни текст у оквиру сваког појединачног сећања је обогаћен фотографском грађом и документима. Кликом
на сваку појединачну фотографију дату у оквиру текста могуће је добити и
њен опис. На презентацији је дата и информација да у функцији пружања
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помоћи и одавања признања жртвама националсоцијализма, делатност фонда
узима у обзир и резултате академског историјског истраживања. Тиме су међу
жртве уврштене и групације попут припадника интернационалних бригада
(Spanienkämpfer) из Шпанског грађанског рата, или корушких партизана. Посебна секција је посвећена логору Аушвиц и аустријској изложбеној поставци
у склопу меморијала Аушвиц-Биркенау у Пољској.

German History in Documents and Images (Ed. by Prof. Richard
Breitman), Nazi Germany (1933-1945)
<http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/section.cfm?section_id=13>
(27. I 2020).

У склопу једне од десет секција обимне колекције Немачка историја у
документима и сликама, смештен је и засебан сегменат тематски опредељен
за нацистичку Немачку, који уређује Ричард Бреитман, професор историје са
америчког Универитета Харвард. Као и друге секције, и ова се састоји од четири
одељка: уводног дела са кључним догађајима из немачке друштвене, политичке и
културне историје тог периода; одобраних докумената (на немачком и енглеском
језику); сликовног материјала и одговарајућих мапа. Сав доступан материјал је
претражив према кључним речима, теми, аутору и додатним опцијама напредне
претраге. Уредници истичу и то да је мноштво доступних докумената у оквиру
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пројекта иначе тешко било лоцирати у штампаним публикацијама, нарочито
изван Немачке. Ширу употребу уврштеног материјала олакшава и то што су
сви документи изворно настали на немачком језику пропраћени и преводом на
савремени енглески језик. Овде треба истаћи да иако је комплетан садржај сајта
билингвалан, оригинални документи на немачком језику су заправо само приређени, односно да сајт не садржи скениране дигиталне копије оригинала.

Universität Greifswald im Nationalsozialismus
<https://ns-zeit.uni-greifswald.de/> (27. I 2020).

Универзитет у Грајсфалду, смештен на обали Балтичког мора, око 200
километара северно од Берлина, баштини традицију стару скоро пола милиенијума (осн. 1456) и један је од најстаријих универизитета у Европи. Данас у
овом граду живи преко 50.000 становника, од који је 12.000 студената и 5.000
запослених на универзитету. Суочавање са прошлошћу и мрачним периодом
националсоцијализма представља изузетно важану димензију данашње немачке
стварности. У том погледу у јавности је често присутно питање држања интелектуалаца и универзитетског особља у том времену. Пројекат систематског
истраживања историје универзитета који је спроведен између 2012-2015. године
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поставио је питање улоге академских елита и мобилизације науке за постизање
циљева националсоцијализма. Темeљно су претражене универзитетске архиве,
посебно досијеи особља, докторски и хабилитациони досијеи и досијеи бивше
кустоске управе. Извршена је и претрага документације Федералног архива у
Берлину, Војног архива у Фрајбургу, али и иностраних архива (попут докумената
о производњи билошког оружја из лондонског Националног архива). Обиман
архивски материјал и бројне информације презентовани су у оквиру три основне
категорије на сајту пројекта: Хроника, Медиатека и Тематске области.

Andreas Altenburger, Lexikon der Wehrmacht
<http://www.lexikon-der-wehrmacht.de> (27. I 2020).

Презентација на немачком језику Лексикон Вермахта је једноставан,
статичан Web сајт, који не садржи претраживу базу података, већ су појмови
распоређени у неколико категорија са почетне HTML странице. Иако је лексикон урађен без софистицираних техничких решења, аутор сајта је током
претходних пет година успео да на једном месту систематизује бројне појмове и
информације, за потребе образовања, научних и војноисторијских истраживања.
Уводна страница садржи и линкове ка гугл претрази унутар сајта, страници
са хронолошки забележеним новостима, веома активном форуму, одабраној
библиографији, импресуму и контакт подацима.
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NS-Dokumentationszentrum München
<https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de> (27. I 2020).

Интернет презентација минхенског Документационог центра за историју
националсоцијализма посетиоцима пружа могућност да се на немачком и енглеском језику информишу о разним активностима те институције. У уводном
делу је истакнуто да град Минхен има нарочиту обавезу неговања сећања на
нацистички период, са обзиром на значај који је тај град имао у историји националсоцијализма. Сајт садржи одељке посвећене сталној изложбеној поставци,
центру за учење, коришњењу дигиталних медија, разним образовним активностим и богатој издавачкој делатности.

