
 

Дигитални геопортал историје Срба у Бечу (1741–1918) 
 

Овај истраживачки пројекат обухвата један период историје православних хришћана, а 

посебно Срба у Бечу. 

Полазна тачка пројекта „Дигитални геопортал историје Срба у Бечу (1741–

1918)“ је претрага биографских података и историјских извора везаних за православне 

Србе у Бечу, у првом реду знаменитих личности из политичког, друштвеног, 

привредног, научног и културног живота од 1741 до 1918. године. Пројекат ће такође 

имати посебан осврт на адресе становања као и на све друге адресе у престоници 

Хабзбуршке монархије  релевантних за Србе тог времена. 

Биографски прикази и Бечке адресе знаменитих личности могу се поделити у три 

групе:  

1. Знамените личности из области науке, уметности и литературе које су од значаја не 

само у Српским и Аустијским већ и у међународним оквирима.  

2. Знамените личности (племићи, чиновници, трговци, уметници, итд.) који су као 

држављани Хабзбуршког царства од значаја у истраживању историје Аустрије, а 

посебно града Беча.  

3. Знамените личности, држављани Србије или Турског царства, који су од значаја за 

истраживање историје Срба. 

Све три групе обухватају око 300 личности, чији ће се подаци уносити у одређену 

базу података (http://www.openatlas.eu). Ови подаци ће по окончању истраживачког 

дела пројекта бити доступни свим заинтересованим посетиоцима путем отвореног 

Геопортала на интернету. Партнер на пројекту у овом делу је Аустријски Институт за 

Технологију (Др Рајнер Симон).  

Подаци ће бити доступни за претрагу преко изабраних карти. Функција претраге 

омогући ће преглед свих личности као и претрагу одређеног сегмента везаног за 

конкретну личност (биографија, место становања или галерија слика). Такође  

корисници могу користити претрагу по местима означеним на карти, без претходног 

уношења личности за претрагу.  

Значај пројекта „Дигитални геопортал историје Срба у Бечу (1741–1918)“ је у 

поменутом слободном приступу резултатима истраживања (Open Access) по његовом 

завршетку. Овакво истраживање је од значаја и за град Беч, између осталог због тога 

што документује трагове присуства Срба у овом граду, које је до сада било обележено 

са тек неколико спомен-плоча. 
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