Sto lat I wojny światowej – projekt
Austriackiego Archiwum Państwowego
Niezwykle ciekawy, a do tego bardzo starannie przygotowany i skonstruowany
serwis poświęcony I wojnie światowej z okazji stulecia prezentuje Austriackie
Archiwum Państwowe (Österreichisches Staatsarchiv):

Projekt Austriackiego Archiwum Państwowego z
okazji stulecia I wojny światowej
Jest to wirtualna wystawa, gdzie poza starannie dobranymi zdjęciami i skanami
dokumentów archiwalnych, znajdziemy również ciekawe opisy wydarzeń z czasów
pierwszej wojny światowej.
Niezłym pomysłem jest lista czasu (Zeitliste), na której w porządku
chronologicznym przedstawione są wydarzenia mające wpływ na przebieg
konfliktu. Zaczyna się oczywiście od zamachu w Sarajewie, o czym informuje
telegram Bardolffa.

Na tej samej stronie można zobaczyć też
świadectwo zgonu arcyksięcia Ferdynanda.
A jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się, o czym było pismo, na którym widnieje
ostatni podpis cesarza Franciszka Józefa, powinien zerknąć do jednego
artykułów części tematycznej “Cesarz na wojnie”.
W serwisie są także opisy działań zbrojnych na terenach obecnej Polski, np. w
1914 r. w Galicji, lub w Przemyślu w okresie 1914-1915 oraz inne.

Am Vormarsch zum San. Husaren durchqueren einen Fluss

10 tys. zdjęć z czasów I wojny
światowej
Archiwum Państwowe w Karlsruhe (Generallandesarchiv Karlsruhe) w ramach
opracowania dokumentacji XIV Korpusu Armii (1,2 km akt) zdecydowało się
zdigitalizować również ok. 10 000 zdjęć znajdujących się w tych materiałach,
w tym wiele lotniczych obrazujących pozycje alianckie z okresu I wojny
światowej. Obecnie dostępne jest pierwsze kilkaset zdjęć. Kolejne będą
udostępniane jeszcze w tym roku.
Co istotne, nie są to pojedyncze fotografie z czym zwykle mamy do czynienia,
ale zachowany jest w tym przypadku kontekst powstania zdjęć: ludzie, miejsca,
przedmioty i rodzaje broni są łatwe do zidentyfikowania.
W ten sposób, dla wielu historyków pozornie nieistotne (jeszcze niestety!) na
pierwszy rzut oka fotografie, interpretowane jako część określonej historii,
stają się nagle ważnym źródłem historycznym.

Obecnie dostępne są:
GLA 456 F 6 Generalkommando: Krieg und Abwicklung
GLA 456 F 7 Generalkommando XIV. Reservekorps
GLA 456 F 18 8. Landwehr Division
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