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ИНТЕРНЕТ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ИСТОРИЈСКОМ  
ИСТРАЖИВАЊУ1 

 
Овај рад представља покушај да се на методолошки начин 

укаже на неке од главних проблема са којима се данашњи историчар 
сусреће током истраживања, као и да се укаже на нека од могућих 
решења. У блиској будућности ови проблеми ће добити на значају, 
те им се стога већ данас мора посветити дужна пажња.  

Током последње две деценије дошло је до стварања и незами-
сливе експанзије глобалне мреже података (World Wide Web), широм 
света познатије као интернет (Internet). Једна од последица развоја 
интернета и технологија које се базирају на примени рачунара јесте 
постепено потискивање у други план употребе компјутера превас-
ходно у сврху текстуалне обраде. Интернет као једна огромна би-
блиотека у дигиталном формату нуди неизмерне могућности сваком 
научном истраживачу.2 Исто тако, многе научне установе широм 
                                                 
1 Рад представља прерађену и допуњену верзију рада у Прегледу Националног 
центра за дигитализацију (=Преглед НЦД) који је у припреми за штампу. Настао 
је на основу предавања »Problems regarding the application of internet during the hi-
storical research« које су аутори држали на трећој међународној конференцији о 
дигитализацији »New technologies and standards: Digitization of National Heritage 
2004«, одржанoj на Математичком факултету у Београду од 3-5. јуна 2004. године. 
О самој конференцији више видети на интернет страници НЦД-а -
http://www.ncd.matf.bg.ac.yu/?page=conferences&lang=sr&file=radniskup2004.html  
2 Главне предности употребе интернета у било ком истраживању су: убрзава 
истраживање, омогућава приступ далеко већем броју података, повећава квалитет 
обављеног истраживања и др. 



Александра ФОСТИКОВ, Ненад МИЛЕНОВИЋ 
 

 188 

света започеле су са процесом дигитализације, односно претварања 
сопствених библиотека из штампаног у дигитални формат.3 Логична 
последица свега тога јесте чињеница да у светским научним круго-
вима све више преовлађује став да савремено истраживање, да би 
било што квалитетније, захтева и употребу интернета и(ли) дигитал-
но обрађених извора и литературе. Стога, и историја као наука, а по-
себно историчари, не могу и не смеју себи дозволити да у помену-
том смислу заостану за прихваћеним стандардима. Да би се одржао 
корак, могући одговори домаћих историчара на савремене техноло-
шке и научне трендове морају бити: повећана употреба интернета 
у истраживачке сврхе и даљи развој пројеката дигитализацијe 
историјске грађе.4 
 
Цитирање 

 
Цитирање је једно од важнијих питања у историјској науци. 

Суштински значај цитирања почива у могућности провере аргумен-
тованости закључака и валидности чињеница које аутор износи у 
свом раду. Наиме, у критичком апарату аутор се, у ту сврху, позива 
на одговарајуће изворе и литературу.5 У историјској науци постоји 
неколико стандарда цитирања. Без обзира на то који од тих стандар-
да се примењује, цитирање је сврсисходно, јер нас доводи до библи-
ографске јединице на коју се аутор позива. Међутим, стандарди ци-
тирања извора и литературе6 не могу се у потпуности применити за 
њихово цитирање са интернета, или у дигиталном формату. Специ-
фичан проблем приликом цитирања са интернета јесте и пагинација, 

                                                 
3 V. Injac, Digitalne biblioteke u svetu, Преглед НЦД 1(2002) 28-39. У овом раду су нав-
едени примери развоја дигиталних збирки у највећим националним библиотекама 
у свету – Конгресној библиотеци у Вашингтону, Француској националној библи-
теци у Паризу и Британској библиотеци у Лондону. На крају је дат приказ стања -
развоја дигиталних библиотека у свету, који су скупа израдили UNESCO и IFLA. 
4 О процесу, предностима и изазовима дигитализације више видети у О. Порубо-
вић-Видовић, Дигитализација – изазов данашњице, потреба будућности, Архив, 
часопис архива Југославије 1 (2000) 50-60. 
5 С. Ћирковић, Увод у историјске студије, Београд [б. г.], 37-45; Mirjana Gros, 
Historijska znanost: razvoj, oblik, smerovi, Zagreb 1976, 304-305. 
6 Под овим подразумевамо изворе и литературу у писаном, штампаном или мик-
рофилмованом облику. 
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јер на интернету класичних страна нема, односно њихова дужина 
може бити једнака дужини целог дела, чланка или извора. Посебно 
питање јесте и начин њиховог поновног налажења на одређеној ин-
тернет страници (нпр. ради провере) услед повременог update-а 
(ажурирања), промене адресе, престанка постојања странице и др. 
Због ових и других проблема, велики број истраживача, не само 
историчара, сматра да се подаци са интернета не могу користити у 
научним радовима, све док се питање цитирања са интернета не ре-
ши на задовољавајући начин. Оно захтева испитивање важећих свет-
ских стандарда и усаглашавање са њима.  

Задовољавајући образац цитирања са интернета требало би 
да садржи осим стандардне библиографске јединице, и следеће еле-
менте: назив интернет странице, протокол и адресу интернет стра-
нице, датум update-а и датум приступа (у загради). На пример: 

 

М. Војводић, Србија и шпанско-амерички рат 1898. године, 
Архив, часопис архива Југославије 1 (2000) 127-133, Комуникација, 
http://www.komunikacija.org.yu/komunikacija/casopisi/arhiv_yu/index?-
stdlang=sr, 28.12.2002, (15.03.2004).  

 

Овај рад се на поменутој интернет страници налази у pdf 
формату, што истовремено представља и најпогоднији дигитални 
формат и најбоље могуће решење проблема пагинације приликом 
цитирања са интернета. Рад који на интернету није дат у pdf форма-
ту представља пример проблема пагинације: 

 

H. Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story, New York 
1918, The World War I Document Archive, http://www.lib.byu.edu/~-
rdh/wwi/comment/morgenthau/MorgenTC.htm, 25.01.2004, (10.06.2004). 

 

Овај проблем се може решити пагинацијом на основу print 
preview облика документа. У овом случају поред бројева страница 
требало би навести и име и верзију програма у којем је едитован 
дотични документ (нпр. Internet Explorer 6.0, Netscape 7.1 и др.).7 У 
прилогу на крају овог рада налазе се link-ови интернет страница по-
свећених проблему цитирања са интернета. 
                                                 
7 Tребало би имати у виду да број на овај начин цитиране стране неће бити исто-
ветан броју те стране у штампаној верзији рада. Овај проблем неће се појавити 
уколико рад постоји само у електронској верзији. 



Александра ФОСТИКОВ, Ненад МИЛЕНОВИЋ 
 

 190 

Веродостојност цитираног са интернета 
 
Питање веродостојности у историјској науци је заправо пита-

ње да ли се може поклонити поверење одређеној информацији или 
не.8 Наравно, истоветно питање постоји и у случају коришћења из-
вора и литературе преузетих са интернета. У том смислу, главни 
проблеми јесу порекло и кредибилитет одређене интернет странице, 
као и идентичност интернет верзије са другим верзијама извора и 
литературе. Стога је потребно задржати исти критички став и према 
информацијама објављеним на интернету. Провера веродостојности, 
у вези са интернетом, своди се на испитивање порекла одређене 
интернет странице. Највеће поверење може се поклонити интернет 
страницама установа од научног значаја, академија, архива, инсти-
тута, библиотека итд. Када штампана верзија извора није доступна и 
стога није могуће извршити упоређивање, потребно је бити веома 
опрезан, јер се увек може поставити питање аутентичности (посебно 
ако интернет страница нема респектабилну репутацију). 

 
 
Мали број националних научних установа  
у процесу дигитализације  

 
Посебан проблем представља релативно мали број интернет 

страница домаће провенијенције са грађом и научним радовима у 
дигиталном формату. Тај број је далеко од задовољавајућег, ако се 
имају у виду светски стандарди, а посебно велике потребе и интере-
совање истраживача. Основни разлог јесте чињеница да је релати-
вно мали број националних научних установа приступио процесу 
дигитализације грађе у свом поседу. Ипак, неке од установа су, за 
овдашње прилике и међународне критеријуме, знатно напредовале у 
том процесу.  

Решење овог проблема је даљи квалитативни и квантитатив-
ни развој интернет страница националних научних установа. Како 
би се решило питање малог броја интернет страница са  истраживач-
                                                 
8 С. Ћирковић, нав. дело, 53-92; Mirjana Gros, нав. дело, 255-260; Idem, Suvremena 
historiografija: koreni, postignuća, traganja, Zagreb 1996, 393-398. 
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ком грађом и научним радовима у дигиталном формату потребно је 
постављање сервера, који би имао способност да подржи велику ко-
личину података у дигиталном формату. Већи број сервера, међу-
собно повезаних, знатно би олакшао рад заинтересованим научни-
цима и учинио њихово истраживање квалитетнијим. Паралелно са 
процесом дигитализације старијих научних радова, све нове радове 
би требало дигитализовати непосредно након издавања и поставити 
их на сервере или одређене интернет странице. Одређеним катего-
ријама радова (нпр. ретка грађа и новообјављена дела) приступ би 
био ограничен.  

Суштински је важно истаћи да је даљи напредак дигитализа-
ције код нас не само потреба, него и неопходност. Тиме би се омогу-
ћило олакшано  коришћење великог броја историјских извора и ли-
тературе у дигиталном формату.9 Истовремено би очување нацио-
налне баштине било издигнуто на далеко виши ниво од постојећег, 
јер дигитални у односу на папирни запис, па и микрофилм, има ве-
лике предности и у домену заштите.10 Стога је потребно да се што 
већи број установа укључи у процес дигитализације, било самостал-
но, било као део једног националног пројекта какав је Национални 
центар за дигитализацију. 11 

Први пројекат дигитализације националне баштине код нас 
био је Пројекат PANDORA, настао средином деведесетих у сарадњи 
Археолошког и Математичког института САНУ.12 Временом је тај 
процес напредовао.13 Данас је на овом пољу свакако најистакнутији 
управо Национални центар за дигитализацију. Од научних институ-
                                                 
9 Истраживачи архивске грађе би далеко лакше могли пронаћи оно што им је по-
требно уз помоћ дигиталног документа, него на стари начин – коришћењем штам-
паних информативних средстава и др. 
10 Подразумева се прављење копија и у папиру, као врста backup-a. Стога би исто-
времено требало успоставити и правило о одређеном броју копија на папиру, које 
би биле похрањене у Архивима.  
11 О оснивачима, циљевима и раду Националног центра за дигитализцацију видети 
у Z. Ognjanović, Nacionalni centar za digitalizaciju, Pregled NCD 1 (2002) -
http://www.komunikacija.org.yu/komunikacija/casopisi/ncd/1/d002/document 
12 Ž. Mijajlović, O nekim poduhvatima u oblasti digitalizacije u poslednoj deceniji, П-
реглед НЦД 1 (2002) 12-27. 
13 Ibid; Ž. Mijajlović-Z. Ognjanović, A Survey of Certain Digitization Projects in 
Serbia, Преглед НЦД 4 (2004) 52-61. 
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ција значајних за историчаре, требало би истаћи Народну библиоте-
ку Србије14, Архив Србије15, Историјски архив у Новом Саду16, 
Историјски архив Котора17, Републички завод за заштиту спомени-
ка18, Археолошки институт САНУ19 и др.  
 
 
Неумреженост са научним установама у другим земљама  
и питање лиценце за истраживаче  

  
Широм света, процес дигитализације, знатно је напредовао 

током последње деценије. Велики број архива, библиотека и других 
научних установа приступио је дигитализацији.20 У том процесу на-
предовале су и нама суседне државе.21 

                                                 
14 T. Butigan-Vučaj, Digitalna narodna biblioteka Srbije (DNBS), Преглед НЦД 
1(2002) 40-42; V. Injac, Strategy of the Developement of the Digital Library in the 
National Library of Serbia, Преглед НЦД (у припреми); http://www.nbs.bg.ac.yu/ . 
15 J. M. Pejin, Prvi korak ka digitalizaciji u Arhivu Srbije, Преглед НЦД 1(2002) 76-
78; http://www.archives.org.yu/. 
16 M. Bešlin, Digitalizacija arhivske građe u Istorijskom arhivu u Novom Sadu; neka 
iskustva i preporuke, Преглед НЦД 3 (2003) 66-72; http://www.arhivns.co.yu/ . 
17 S. Kordić, Digitalizacija kulturnog naslijeđa Kotora, Преглед НЦД 1(2002) 63-67.  
18 S. Temerinski, Kratka istorija primene metoda informatičkih tehnologija u Republičk-
om zavodu za zaštitu spomenika kulture, Преглед НЦД 1(2002) 51-55; 
http://www.heritage.org.yu/ . 
19 Видети: http://www.ai.sanu.ac.yu/ и http://www.viminacium.org.yu/.  
20 Memoria и Кramerius – чешки пројекти дигитализације старих рукописа и књига 
– A. Knoll, Digitized Cultural Heritage, Преглед НЦД (у припреми); SagaNet, Me-
nota и други скандинавски пројекти дигитализације средњевековних рукописа – 
M. J. Driscoll, The View from the north: Some Scandinavian Digitisation Projects, Пре-
глед НЦД 4 (2004) 22-30; Hesperia – шпански пројекат дигитализације 
палеохиспанских натписа – E. R. Luján, HESPERIA: The Electronic corpus of 
Palaeo-Hispanic Inscriptions and Linguistic Records, Преглед НЦД (у припреми); 
European Visual Archive (EVA) - дигитализација историјских фотографија из 
Лондонског градског архива и Архива Антверпена; Европска организација за ди-
гитализацију за математику, чији је циљ  дигитализација целокупног светског 
математичког наслеђа (око 50 милиона страница). Један од оснивача је и Матема-
тички институт САНУ – D. Blagojević, Digitalizacija matematičkih tekstova u 
Matematičkom institutu, Преглед НЦД 1(2002) 48-50. 
21 Румунија – L. B. Molnár-D. J. Youngman, Unitarian heritage in Transzlvania. Di-
gitizing documents in unitarian archives and library in Cluj/Kolozsvar, Преглед НЦД 4 
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Резултати поменутих и сличних пројеката били би од великог 
значаја за истраживаче и историјску науку код нас. Главна препрека 
у искоришћавању могућности које ови пројекти пружају јесте про-
блем неумрежености са научним установама у другим земљама и 
питање лиценце за истраживаче.  То питање тесно је повезано са са-
радњом, разменом грађе, као и проблемом обезбеђивања финансиј-
ских средстава, неопходних за плаћање лиценци.22 Како би се решио 
проблем  неумрежености са научним установама у другим земљама 
потребно је успоставити сарадњу са истим. Стварање сопствене базе 
помогло би као понуда приликом размене по принципу do ut des. На 
тај начин питање лиценцирања установа могло би бити једноставни-
је решено. 
 
 
Недовољна обученост будућих историчара  
за коришћење интернета и рачунара  

 
Последње у низу питања којем би требало посветити дужну 

пажњу јесте недовољна обученост будућих историчара за коришће-
ње интернета и рачунара уопште. Пошто би савремени историчар 
морао да користи савремена средства, ово већ сада представља алар-
мантан проблем. Нереаговање на њега могло би довести до негатив-
них последице како за историчаре понаособ, тако и за историјску 
науку уопште код нас.   

Како би се решило питање недовољне обучености будућих 
историчара за коришћење интернета и примене рачунара у историј-
ској науци, потребна је организација курсева за студенте историје. 
Овакви курсеви већ постоје не само у свету, већ и у земљама у на-
шем окружењу. Тако је на Загребачком свеучилишту, у оквиру уво-

                                                                                                                        
(2004) 31-38; Бугарска –  M. Dobreva, Mediaeval Slavonic Written Cultural Heritage 
in the E-world: the Bulgarian experience, Преглед НЦД 2 (2003) 26-39; Idem, R-
omulus Bulgaricus: the Classical Digital Database Project in Bulgarian Webspace, П-
реглед НЦД 4 (2004) 39-45. 
22 Чак и када су у питању базе установа за чије је коришћење потребна само on-
line регистрација, постоји проблем неопходности склапања уговора о сарадњи на 
овој основи. 
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да у историјске студије, уведен курс под називом Informatika u povi-
jesnoj znanosti.23 Овакав курс могао би бити организован у склопу 
предмета Увод у историјске студије, а његов циљ би био упућивање 
на правила цитирања са интернета, интернет странице које омогућу-
ју on-line учење и истраживање и др. 

 
Док је у првом – теоретском – делу указано на проблеме који 

се јављају приликом примене интернета у историјском истражива-
њу, у другом – практичном – делу, презентовано је укупно тридесет 
интернет страница чије карактеристике указују како на претходно 
наведене проблеме, тако и на могућности које интернет пружа исто-
ричару. Ове интернет странице посвећене су оnline енциклопедија-
ма, историјској географији, историји средњег и новог века и др. 
 
The Catholic Encyclopaedia 
http://www.newadvent.org/cathen/ 

 
Ова интернет страница базирана је на штампаној верзији Ка-

толичке енциклопедије из 1914. године. Дигитализација штампане 
верзије енциклопедије започела је 1997. године. Данас ова интернет 
страница садржи близу 12.000 чланака који се баве проблематиком 
из више научних области. 
 
The LoveToKnow Free Online Encyclopedia 
http://41.1911encyclopedia.org/  

 
The LoveToKnow Free Online Encyclopedia представља оnline 

верзију једанаестог издања Encyclopedia Britannica-е, која је први 
пут објављена 1911. године. Ово издање се састоји из 29 томова и 
садржи више од 40.000 чланака написаних од стране 1.500 аутора, 
од којих су многи били истакнути почетком века (нпр. Хенри Форд 
је написао чланак о масовној производњи). Почетком  века сматрало 
се да ова енциклопедија представља највећи скуп људског знања на 
једном месту. 

                                                 
23 http://www.hrstud.hr/Raspored%20predavanja/Povijest.htm (04.08.2004) 
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Questia 
http://www.questia.com/  
 

Једна од највећих светских online библиотека која садржи ви-
ше од 49.500 књига и 392.000 часописа, магазина и новина. Све 
књиге и чланци који се налазе у овој виртуелној библиотеци дати су 
у целини, и разврстани по областима: историја, историја уметности, 
историја књижевности, историја религије, економија, психологија, 
филозофија, музика итд. Међутим, да би се стекао неограничен пр-
иступ овој интернет страници неопходно је платити 19.95 $ за месец 
дана, 44.95 $ за три месеца или 119.95 $ за годину дана коришћења. 
Ово је илустративан пример препреке финансијске врсте (за наше -
историчаре) у коришћењу једне овакве импозантне online библиоте-
ке, о чијим предностима је сувишно трошити речи. 

 
The History Journals Guide 
http://www.history-journals.de/hjg-about.html 

 
Међународни директоријум светских часописа који излазе у 

области историје и археологије. Настао је 1997. године на Универ-
зитету у Келну. Приступ је слободан за све кориснике широм света 
– никаква регистрација није неопходна. Између осталог, садржи 
информације о називима, садржају, издавачима, језику, интернет 
страницама многобројних часописа, како штампаних, тако и елек-
тронских. Циљ ове интернет странице је да буде незаобилазна пола-
зна тачка историчара и археолога у њиховим истраживањима.  

 
Historic Cities 
http://www.historic-cities.huji.ac.il/historic-cities.html 

 
Обухвата велики број дигитализованих историјских карата 

градова из различитих временских периода. Садржи и неколико ка-
рата градова са простора бивше Југославије (Улцињ, Котор, Будва, 
Пула, Сплит, Шибеник, Задар итд.). Карте су приређене у две резо-
луције. 
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WWW-Virtual Library:  Map History / History of Cartography 
http://www.maphistory.info/projects.html  

 
Скуп link-ова дигиталних пројеката у вези са картографијом. 
 

University of Texas at Ostin  
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/index.html 

 
Садржи фасцинантан број историјских карата у различитим 

резолуцијама на којима је представљен историјски развој многоброј-
них држава и друштaва. Поред историјских, садржи и  географске 
карте великог квалитета. Као и претходно поменуте интернет стра-
нице, садржи разноврсне link-ове до страница које poseduju колекци-
је историјских и(ли) географских карата. 

 
The History Department at the United States Military Academy at West Point 
http://www.dean.usma.edu/history/web03/atlases/atlas%20home.htm  

 
Године 1938. претходници онога што је данас Одељење за 

историју на америчкој Војној академији започели су развој серије 
војних мапа као наставног средства у курсу који је носио назив Hi-
story of the Military Art.  Од тада је ово одељење издало шест атласа 
и близу хиљаду мапа, које обухватају ратове вођене широм света. 
Пратећи савремене трендове, одељење је ове мапе дигитализовало и 
поставило на својој интернет страници. 

 
Atlas-Historique.net – Ressources cartographiques et historiques 
http://www.atlas-historique.net/accueil.html 

 
Atlas-historique.net има амбицију да посетиоцима, који говоре 

или се служе француским језиком, кроз бројне мапе високог квали-
тета, и концизна и релевантна пратећа објашњења, омогући лакше 
схватање и разумевање историје савременог света (од 1815. до да-
нас). Atlas-historique.net је подељен на четири дела, односно четири 
периода: 1815-1914, 1914-1945, 1945-1989 и 1989-2002. 
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Internet Medieval Sourcebook   
http://www.fordham.edu/halsall/sbook2.html  

 
Internet Medieval Sourcebook садржи велики број података 

преузетих из различитих средњевековних извора. На овој интернет 
страници могу се наћи различити извори на латинском као језику 
оригинала, као и њихови преводи на енглески језик. Уз сваки од тих 
извора дате су релевантне информације, од значаја за историчаре. 
Једна од предности ове интернет странице јесте чињеница да она са-
држи бројне податке из различитих области историје: историја рели-
гије, књижевности, уметности, права, пола и рода и др. 

 
Patrologia Latina Database 
http://pld.chadwyck.co.uk/ 

 
Ова интернет страница је репрезентативни пример странице, 

истовремено важне и недоступне нашим историчарима. За приступ 
је неопходна регистрација, која подразумева неопходна финансијска 
средства. Та средства у нашим условима није једноставно обезбеди-
ти. За једног истраживача овај проблем је огроман, посебно ако се 
узме у обзир чињеница, да дата интернет страница садржи много-
бројне и значајне податке. 

 
The online medieval and classical Library  
http://www.sunsite.berkeley.edu/omacl 
 

Садржи огромну колекцију класичних и средњовековних из-
вора. Неки од њих дати су на оригиналном језику, док су други пре-
ведени на енглески.  

 
Byzantine and medieval links index  
http://www.fordham.edu/halsall/medweb/ 
 

Ова интернет страница тежи да обухвати што је могуће више 
link-ова страница које садрже изворе за историју Византије, као и 
оне значајне за средњовековну историју.  
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The Labyrinth: Resources for Medieval Studies (Georgetown University) 
http://labyrinth.georgetown.edu/ 

 
Садржи текстове и link-ове из различитих области опште 

историје средњег века попут историје цркве, архитектуре, војне 
историје, оружја и оклопа, картографије, доба феудализма, средњо-
вековног намештаја, образовања, филозофије, музике, саобраћаја, 
свакодневног живота, односа рода и пола... 
 
Medieval History of the Middle East (Cornell University) 
http://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/histmedv.htm 
 

Настоји да обухвати link-ове страница које садрже изворе за 
историју ислама и Османског царства током средњег века.  

  
The “Middle” centuries of western civilization revolution 
http://www.omnibusol.com/medieval.html 

 
На овој интернет страници доступне су информације у вези 

са историјом периода, који се протеже од Византијског царства до 
француске револуције. Такође садржи link-ове, од којих неки упућу-
ју на илустрације средњевековних катедрала, градова, утврђења... 

 
Decameron Web  
http://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/dweb/dweb.shtml 

 
Назван је по најпознатијој књизи једног од најзначајнијих пи-

саца хуманизма Ђованију Бокачу. Поред делова тог дела и разних 
илустрација, ова интернет страница садржи велики број информаци-
ја о средњевековној историји свакодневног живота.  

  
Willkommen im Mittelalter!  

http://www.tu-harburg.de/~vbp/docs/medi.html 

Бави се проблематиком средњовековне немачке историје из 
различитих области : религије, књижевности, уметности, права и др. 
Такође садржи link-ове страница посвећених средњевековној музи-
ци и едукативним играма. Стога је ово пример интернет странице 
погодне за интерактивно упознавање са средњим веком.
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The Thirty Years War 
http://www.fortunecity.com/victorian/riley/787/30/  
 

Садржи анализу узрока рата и његових последица, фантасти-
чан приказ оружја које је коришћено током прве половине XVII ве-
ка, опис тока рат(ов)а, с посебним нагласком на највеће и пресудне 
битке, приказ рата с аспекта појединих држава учесница (Францу-
ска, Шведска, Шпанија, Свето Римско Царство, Данска) и др.   
 
The Ottoman Khalifas  
http://www.naqshbandi.org/ottomans/ 

 
Садржи историјски преглед, објашњења великог броја звања 

и титула, биографије и ликовне представе султана Османског цар-
ства итд. Покрива историју Османског царства почев од краја XIII 
века до 1923. године, а његово територијално ширење и опадање 
представљено је кроз низ квалитетних мапа. 

 
Napoleon.org  
http://www.napoleon.org/en/home.asp 

 
Napoleon.org јесте једна од најквалитетнијих и најпосећени-

јих интернет страница посвећених темељном проучавању политич-
ких, војних, друштвених и уметничких достигнућа Првог и Другог 
француског царства. 

 
The British Empire 
http://www.britishempire.co.uk/ 
 

Ова интернет страница је посвећена историји Британске импе-
рије: њеним победама и успону, поразима и опадању, као и утицајима 
на светску историју. То је разлог због којег ова страница покушава да 
оживи народе, културе, институције, државнике и догађаје који су 
Британску империју вековима чинили највећим светским царством.  
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World Statesmen  
http://www.worldstatesmen.org/ 

 
Ова интернет страница представља пажње вредан покушај 

стварања свеобухватног и прецизног списка владара, председника, 
председника влада и других државника великог броја земаља. У 
хронолошком смислу списак почиње од око 1700. године. 

 
Best Military Sites 
http://www.topsitelists.com/bestsites/miltoplist/topsites.html  

 
Best Military Sites јесте својеврсна топ-листа најбољих интер-

нет страница посвећених разним темама из војне историје. Поредак 
на листи се одређује на основу гласова посетилаца. 
 

The History.Net  
http://www.thehistorynet.com/ 

 
The History.Net својим посетиоцима и корисницима нуди 

чланке о светској историји, с посебним нагласком на историју Сје-
дињених Америчких Држава. У понуду су укључена сведочанства 
савременика и учесника многобројних догађаја, интервјуи, војна 
историја, као и велики избор link-ова – карактеристика сваке озбиљ-
не, добро организоване и темељне интернет странице. 

 
Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918  
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/ 

 
Циљ ове интернет странице јесте проучавање историје армије 

Аустро-Угарске монархије. Како је тема обимна ова интернет стра-
ница је у стању континуираног развоја. Аутори су обухватили и би-
ографске скице команданата, историју појединих регименти, описе 
најважнијих битака, одликовања, униформе, илустрације и др. 

 
Solving Problems through Force  
http://www.geocities.com/veldes1/ 

 
Посвећен је историји Аустро-Угарске монархије. Садржи им-

позантан број биографија и фотографија најистакнутијих државника 
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Монархије, почев од последњих Хабзбурга, преко аристократије, 
војних и страначких лидера, до амбасадора.  Поред тога на овој ин-
тернет страници налазе се и биографије истакнутих немачки коман-
данта у првом светском рату, различити есеји, мапе, фотографије из 
првог светског рата и велики избор link-ова до интернет страница 
које су, такође, посвећене историји Хабзбуршке монархије. 

 
Deutsches Reich 
http://www.deutsche-kaiserreich.de/ 

 
Бави се историјом Немачке од 1871-1918. године. Садржи ве-

лики број података о немачким савезним државама, колонијама, по-
крајинама Хабсбуршке монархије и др. Такође садржи многобројне 
текстове, мапе, хералдичке симболе, савремене илустрације, фото-
графије, разгледнице, као и химне, не само Немачког царства, него и 
свих држава од којих се оно састојало.  

 
The Prussian Machine 
http://www.home.comcast.net/~jcviser/index.html 
  

Посвећен је вођству и организационој структури немачке ар-
мије током првог светског рата 1914-1918, као и биткама најзначај-
нијим за ток и крајњи исход тог рата. Поред биографија и фотогра-
фија немачког командног кадра приложени су и профили најистак-
нутијих немачких државника, као и краћи преглед немачке историје. 

 
World War 1 Document Archive 
http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/ 

 
World War 1 Document Archive је одличан пример интернет 

странице, која садржи велики број комплетних дела значајних за 
историчаре: дневници, мемоари, конвенције, споразуми, званични 
документи, радови посвећени посебним питањима и проблемима 
итд. Овај својеврсни архив примарних извора има за циљ да на јед-
ном месту презентује што је могуће већи број примарних документа 
који се односе на избијање и разне аспекте првог светског рата. 
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Прилог 
 

Department of History, The University of Memphis 
http://cas.memphis.edu/~mcrouse/elcite.html  
Columbia University 
http://www.columbia.edu/cu/cup/cgos/idx_basic.html  
IFLA (International federation of Library Associations and institutions) 
http://www.ifla.org/I/training/citation/citing.htm  
University of Wisconsin-Whitewater, Andersen Library 
  
The University of British Columbia Library 
http://www.library.ubc.ca/hss/citelso.html  
University of Botswana - History Department 
http://www.thuto.org/ubh/web/cite.htm#contents  
Libraries and Archives Canada 
http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/index.htm  
APA (American Psychological Association) 
http://www.apastyle.org/electext.html   
H-Net 
http://www.h-net.org/about/citation/general.html   
Institut Ruđer Bosković 
http://www.nippur.irb.hr/hrv/edukacija/citiranje.html  
Modern Language Association 
http://www.mla.org/publications/style/style_faq/style_faq4 
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Nenad Milenović 
 

Internet and Digitalization in the Historical Research 
 

Summary 
 
 This article consists of two different parts – theoretical and 

practical one. Theoretical part implies several problems regarding the 
application of Internet and digitization during the historical research: 
their significance and positive sides, various problems a historian 
encounters during the course of such application, their prospects in the 
future, etc. On the other hand, practical part of this lecture comprises the 
review of a number of various Internet sites significant for medieval 
history as well as those important for the history of the period extending 
from the French revolution until the First World War. Information about 
the contents are also given along with the addresses of these sites.  

 


