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Репозиторијум Јеврејска дигитална библиотека
Сажетак:
У презентацији се описује пројекат, постигнути резултати и даљи развој тематског дигиталног
репозиторијума у коме се сакупља архивска, аудио и визуелна грађа, писани документи,
научни радови и публикације у отвореном приступу које се односе на јеврејско наслеђе у
Србији. Ова грађа представља вредне изворе не само за јеврејску националну мањину него и
за целокупно културно и национално наслеђе Србије. Њена дигитализација и јединствени,
организовани и свеобухватни онлајн репозиторијум који обезбеђује Јеврејска дигитална
библиотека (ЈДБ) доприноси много већој доступности и видљивости. Посебан значај ЈДБ
односи се на повећање свести о Холокаусту и страдању јеврејског народа у Србији. Пројекат
израде Репозиторијума траје нешто више од две године и већ се може препознати његов
значај и присутност на Интернету. Кроз до сада сакупљене и стандардизоване метаподатке и
повезивање са сличним базама и сродним институцијама и центрима за проучавање јеврејске
историје и традиције знатно је олакшано истраживање ове теме.
Техничко окружење за рад у Репозиторијуму успоставио је Рачунарски центар Универзитета у
Београду. Инсталиран је оперативни систем, базa података, софтверска платформа DSpace, као
и друге неопходне функционалне и безбедносне компоненте. Извршена су и подешавања OAIPMH протокола који омогућава интеграцију са међународном дигиталном инфраструктуром.
До сада је у ЈДБ депоновано и метаподацима описано преко 1670 дигиталних објеката везаних
за јеврејско наслеђе у Србији и шире. ЈДБ настоји да идентификује нове садржаје и документе
кроз повезивање и сарадњу са јавним, научним и културним институцијама – библиотекама,
музејима и архивима и настави рад на прикупљању и дигитализацији грађе о јеврејском
наслеђу, њеној стручној класификацији, обради и уносу у Репозиторијум.
ЈДБ је доступна на Интернет адреси: http://jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/
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Jewish Digital Library Repository
Summary:
The presentation describes the project, the achieved results and further development of the
thematic digital repository in which archival, audio and visual material, written documents, scientific
papers and open access publications related to the Jewish heritage in Serbia are collected. This
material represents valuable sources not only for the Jewish national minority but also for the entire
cultural and national heritage of Serbia. Its digitization and the unique, organized, and
comprehensive online repository provided by the Jewish Digital Library (JDL) contribute to greater
accessibility and visibility. The special significance of the JDL refers to the increase of awareness
about the Holocaust and the suffering of the Jewish people in Serbia. The project of creating the
Repository lasts a little more than two years and its significance and presence on the Internet can
already be recognized. Through the metadata collected and standardized so far and the connection
with similar databases and related institutions and centers for the study of Jewish history and
tradition, the research of this topic has been notably facilitated.
The technical environment for working in the Repository was established by the Computer Center of
the University of Belgrade. An operating system, database, DSpace software platform, as well as
other necessary functional and security components have been installed. The OAI-PMH protocol,
which enables integration with the international digital infrastructure, has also been implemented.
So far, over 1,670 digital objects related to the Jewish heritage in Serbia and beyond have been
deposited in the JDL and described with metadata. JDL makes efforts to identify new content and
documents through networking and cooperation with the public, scientific and cultural institutions libraries, museums and archives and to continue work on collecting and digitizing material on Jewish
heritage, its professional classification, processing and depositing.
JDL is available at the Internet address: http://jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/
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