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Л Е Т О П И С  С У Р Ф О В А Њ А

Март

Кућа Краља Петра
www.kucakraljapetra.rs 

Спој уметности – фотографије и науке – историје на овом сајту 
омогућавају да се лик и дело Петра Ослободиоца чврсто урежу у свест 
сваког посетиоца. Посебност овог сајта се огледа у томе што нас упућује 
на сталну поставку у спомен-соби старог краља, чију основу чини моза-
ик састављен од неколико стотина различитих фотографија које заједно 
чине портрет краља Петра I Карађорђевића. Oсим тога, на овом сајту је 
примењена тзв. технологија проширене стварности која нам омогућава 
да се краљевске инсигније изложе и чувају на адекватан начин. Овакав 
сајт, као и сама поставка коју промовише, доприноси афирмацији вео-
ма важне историјске личности у културно-историјској баштини Србије. 
(Тијана Панић)

Goodreads
www.goodreads.com

Goodreads је најпопуларнија и најфункционалнија друштвена мре-
жа направљена посебно за љубитеље књижевности. Сваки корисник 
може опремити своју виртуелну колекцију књига, оцењивати их, писати 
приказе, пратити новости везане за одређене писце и издаваче, а сајт на 
основу унетих података даље препоручује не само пријатеље са слич-
ним укусом већ и књиге које одговарају одређеном сензибилитету. Што 
се тиче постојећих књига које корисници могу коментарисати, препо-
ручивати и оцењивати, на сајту доминирају жанровски наслови писани 
на енглеском језику, али Goodreads је отворена библиотека која у потпу-
ности зависи од својих корисника – свако може направити унос било 
које књиге, писане на било ком језику, а потом написати и припадајућу 
рецензију, на било ком језику. (Милош Јоцић)
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Europeana
www.europeana.eu

Europeana представља интернет портал који садржи милионе књи-
га, слика, филмова, музејских објеката, аудио записа и архивске грађе 
која је дигитализована у културним и научно-истраживачким институ-
цијама широм европског подручја, настао је на основу иницијативе да се 
културна баштина начини доступном свима. Портал нуди садржаје који 
су намењени научно-истраживачким установама, библиотекама, архи-
вима, али и свима онима који нису уско везани за науку. (Игор Лекић)


