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IZAZOVI MODERNOG DOBA –
DA NE OSTANE SVE U KNJIGAMA MALO SMO
PROŠETALI VIRTUALNIM SVIJETOM…
U današnjem svijetu sve se više služimo internetom koji nam pomaže da lakše i brže dođemo
do informacija, naravno ne smijemo zaboraviti naše pisane izvore koji su nam najvažniji. U
skladu s današnjom dostupnošću za naše kolege i sve one kojih zanima povijesna tematika
istražili smo dva domaća povijesna portala i jedan strani povijesni portal.
1. HRVATSKI POVIJESNI PORTAL http://www.povijest.net/
Portal je izgledom dosta pregledan. Na naslovnoj stranici se nalaze: Novosti, Sadržaj, Forum,
ČPP, English Section, Impresum. Portal se često ažurira najnovijim informacijama. Suradnici
su mu ljudi iz struke, te iz srodnih znanosti, također studenti i učenici. Rubrika Novosti nije
često ažurirana, ali najvažnija rubrika je Sadržaj sa svojim rubrikama koja ima zanimljivih
članaka. Rubrika Sadržaj podijeljena je na: Hrvatska, Lenta vremena, Teme, Škola,
Životopisi, Osvrti, Pojmovnik, PPZ, Arhiva, Kolumne. Osim zanimljivih članaka iz hrvatske
povijesti koje su posložene po vremenskim razdobljima tu su također zanimljive teme iz
svakodnevnice, ekohistorije, putopisi... Također, tu je i forum na kojem se može raspravljati o
raznim temama.
2. PORTAL HRVATSKE HISTORIOGRAFIJE http://www.historiografija.hr/
Ovaj portal je stručniji od gore navedenog. Namijenjen je boljoj komunikaciji među
kolegicama i kolegama u Hrvatskoj i inozemstvu. Mogu se pronaći: obavijesti o priređivanju
znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različiti članci i tekstovi o povijesti
historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesna građa, elektronska izdanja knjiga i
drugo. Dobro je što se na jednom mjestu mogu naći web stranice svih muzeja i arhiva u
Hrvatskoj, posebno su izdvojeni i časopisi. Portal je jako dobar za stručnu pomoć
povjesničarima i onima koji će to tek postati.
3. STRANI PORTAL http://www.besthistorysites.net/
Ovaj portal je napravljen 2001. Svrha mu je da korisnici bržim i jednostavnijim načinom dođu
do povijesnih internet izvora iz različitih područja povijesti. Namijenjen je profesorima
povijesti i studentima. Portal je dosta uspješno posjećen, a osim izvora tu se još mogu pronaći
internet izvori za igre, kvizovi, te ima više od 1200 povijesnih internet stranica.
Mi smo ovim putem dali samo kratku preporuku, a na vama ostaje da se uputite u svijet
istraživanja povijesti.
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