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Hungaricana: портал
културног наслеђа
настао је с циљем да
преко јединствене
Web платформе учини доступним културно наслеђе похрањено у мађарским
архивима, музејима
и библиотекама. Пројектом руководи Библиотека мађарског
парламента, a послови дигитализације
су финансирани од стране Националног фонда за културу Мађарске, док је
преко стотину институција на овом месту учинило доступним своје садржаје.
Примарна база података је подељена у неколико категорија: Библиотека са
дигитализованим публикацијама архива, музеја и библиотека, Разгледнице
(преко 300.000 јединица), Историјске мапе Хабзбуршког царства, Колекција
мапа и планова, Архивска документа (колекције Градског архива Будимпеште
и Аустријског државног архива са 1,5 милиона записа и 2 милиона слика),
Urbarium из 1767. године (300.000 страница за 43 жупаније), Стара мађарска
библиотека. Урађен према највишим професионалним стандардима и са једноставним корисничким приступом, портал мађарског културног наслеђа учинио
је лако доступним огроман број докумената и то на широј географској бази од
простора који обухвата данашња мађарска држава.
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Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW)
<http://www.doew.at> (14. X 2016).
Документациони центар аустријског отпора
основан је 1963. године
од стране бивших припадника отпора, жртава нацизма и научника
упућених у ову тематику.
Данас је то водећа аустријска институција на
пољима истраживања
националсоцијализма,
холокауста, отпора фашизму и савременог
десног екстремизма у Аустрији, која на својој интернет презентацији пружа
мноштво корисних садржаја за проучавање наведених тема. У питању су обимне
базе података креиране последњих година у оквиру група: аустријске жртве холокауста, политичке жртве нацизма, прогањани од стране Гестапоа, аустријски
анти-фашисти у Шпанском грађанском рату и аустријске жртве стаљинизма
до 1945. године. Поред тога, ту су и сведочења особа интервјуисаних у оквиру пројекта усмене историје, сведока догађаја из периода 1934-1945 (Центар
располаже са 2800 снимака за преко хиљаду испитаника). Додатно, посетиоци
сајта могу прегледати галерије фотографија и докумената, добити информације
о архиву, библиотеци и фото-архиву Центра, актуелним дешавањима, стећи
увид у комплетан попис досадашњих издања и слободно преузети поједине
публикације у е-формату.

Freie Universität Berlin, Forced Labor 1939–1945.
Memory and History <http://www.zwangsarbeit-archiv.de>
(11. X 2016).
Пројекат Принудни рад 1939-1945. Сећање и историја покренут је у знак
сећања на преко 20 милиона људи који су били присиљени на рад у националсоцијалистичкој Немачкој. Средишни део презентације чини дигитални аудио-визуелни архив који садржи интервјуе са преко 600 бивших принудних радника из
26 земаља. Интервјуи су забележени током 2005. и 2006. године, а за комплетан
кориснички приступ овој колекцији неопходна је регистрација. Након тога се
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може вршити претрага
и могу се користити
звучни и видео записи,
који су пропраћени
транскриптима, преводима на немачки
језик, фотографијама
и другим материјалима. Презентација
садржи и низ других
корисних садржаја као
што су детаљне информације о настанку
и дигитализацији колекције интервјуа са свим техничким аспектима, изабране
биографије испитаника, интерактивна мапа, временска линија, упутство за коришћење материјала у образовне сврхе, информације о изложбама, пројектним
активностима и др. Пројекат је настао као резултат сарадње између Фондације
''Сећање, одговорност и будућност'', Слободног универзитета Берлин и Немачког
историјског музеја.

Иван Ж., Bandenkampf in Jugoslawien 1941–1945, 25. август 2015,
<http://bandenkampf.blogspot.rs> (20. X 2016).
Аутор сајта Bandenkampf (Борба против
банди) искористио је
могућности објављивања дигиталног садржаја у форми блога да на једном месту
представи материјал
који је прикупљен с
разних страна на тему
специјалних немачких
јединица које су оперисале на простору
бивше Југославије у периоду 1941–1945. године. У кратком уводном тексту
аутор је објаснио да је као наслов искористио немачки термин за борбу против
герилаца у окупираној Европи, као и да су све приложене информације темељно
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провераване упоређивањем расположивих докумената свих зараћених страна.
На почетној страници налазе се и линкови ка веома педантно сређеном тематскоименском регистару и списку коришћених извора и литературе (архиви, књиге,
часописи, писма аутору, породичне збирке, звучни записи, интернет странице).
Сваки од око две стотине до сада објављених чланака (у хронолошки обрнутом
низу) састоји се од наслова, фотографије с описом и назначеним извором, кратког текста на енглеском и српском језику. Прикупљени материјал презентован
је на прегледан, луцидан и широј публици занимљив начин.

