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Л Е Т О П И С  С У Р Ф О В А Њ А

Јануар/фебруар

Пројекат Растко
www.rastko.rs

Пројекат Растко представља библиотеку српске културе на 
Интернету. Назив овог пројекта не би требало да нас чуди будући да се 
модерна српска култура темељи управо на личности Растка Немањића. 
На овом сајту могу се пронаћи многобројна интегрална електронска 
издања књига, чланака и студија из области науке и уметности. 
Јединственост овог пројекта се огледа у избору архивиране грађе која 
је у међусобној корелацији. С једне стране имамо корпус сачињен од 
кључних дела из области научних дисциплина попут антропологије, 
етнологије, историје, филозофије, а с друге стране ту су дела из области 
(српске) уметности која нам по природи ствари открива све оно што 
стварно скрива. (Тијана Панић)

Heroji Srbije
www.heroesofserbia.com

У времену обележавања великих датума из националне историје, 
почетак Балканских и Првог светског рата, скрећемо вам пажњу на 
српско-енглеску страницу која на мултимедијалан начин (чланци, аудио-
-видео записи, фото галерије) негује успомену на један од најславнијих 
периода српске историје, период великог мучеништва, али и још веће 
славе – бесмртности. (Бојан Томић)

Mendeley
www.mendeley.com 

Највећа светска академска друштвена мрежа која помера грани-
це савремене науке и истраживачима омогућује приступ великом броју 
стручних радова њених корисника, као и потенцијалну размену истих, 
али и приступ специјализованим мрежним групама у оквиру којих је 
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могућа глобална сарадња са колегама из читавог света. Велики број гру-
па посвећених књижевности, историји уметности, култури. Могућност 
коришћења специјализованог софтвера за онлајн организацију сопстве-
них научних истраживања. (Василије Милновић)

Virtual library – History of art 
www.chart.ac.uk/vlib

Сајт садржи велики број линкова са елементарним информацијама 
о историји уметности и појединим уметницима, као и онлајн класичне 
слике из историје уметности, али и линкове ка специјализованим сајто-
вима за оне који имају професионални интерес у овим областима (уни-
верзитети, библиотеке, издавачке куће, листа форума и организација 
које се баве уметношћу), укључујући и онлајн продају књига са темама 
из историје уметности, као и онлајн часове из ових области за млађе 
посетиоце сајта. (Василије Милновић)

Vehi
www.vehi.net

Можда као никада до тада у Русији, друга половина 19. и прва по-
ловина 20. века изнедрила је невероватан број писаца, богослова, фило-
зофа, јуродивих, боготражитеља свих врста које културна историја свр-
става у „руски сребрни век”. Библиотека руске религиозне филозофије и 
књижевности „Вехи” је права ризница за све поштоваоце Достојевског, 
Берђајева, Соловјова, Флоренског... и на једном месту нуди стотине књи-
га, текстова, студија које, можда и пресудно, оцртавају феноменологију 
руске душе. Овај сајт, поред читалаца који владају руским језиком, по-
себно препоручујемо преводиоцима и издавачима у нади да ће се део 
ове грађе наћи и у српском преводу. (Бојан Томић)


