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Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database,
<http://www.slavevoyages.org> (20. I 2017).
Пројекат База података трансатлантске
трговине робљем настао је с намером да
учини доступним резултате вишедеценијских
истраживања о највећем
принудном кретању
људи у историји. До средине 19. века трговина робовима је представљала
најважнији демографски
резервоар за насељавање
испражњених простора обе Америке након нестанка индијанске популације.
Интернет презентација је припремана две године у заједничкој сарадњи мултидисциплинарног тима састављеног од историчара, библиотекара, картографа,
програмера и Web дизајнера и уз консултације са научницима са европских,
афричких, јужноамеричких и северноамеричких универзитета. База података
садржи информације о близу 36.000 транспортованих контингената робова у
периоду од XVI до XIX века, у којима је регистровано преко десет милиона
Африканаца (процена је да укупан број достиже 12,5 милиона). Поред тога, истраживачи и посетиоци овде имају на располагању и разне друге пратеће садржаје
попут водича за разумевање и коришћење базе података и сајта, уводних мапа,
есеја, временске ленте и хронологије, дигиталних копија докумената, богатог
илустративног материјала, базе података афричких имена, едукативног материјала
(планови наставних часова и Web ресурси), као и веома детаљних података о
самом пројекту и његовом историјату (почеци сакупљања необјављених извора,
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њихово кодирање у машински читљив формат и даља аутоматска обрада сежу
до касних 1960-их година). Пројекат би у будућности требало да укључи и сегмент кретања афричког становништва унутар америчке трговине робљем, јер су
скорашња истраживања показала да је око 25% допремљених Африканаца убрзо
укрцавано на други брод и упућивано на неку другу дестинацију у обе Америке.
Презентација је доступна на енглеском и португалском језику.

Harvard University, Immigration to the United States, 1789-1930,
<http://ocp.hul.harvard.edu/immigration/> (15. I 2017).
Презентација збирке
Имиграција у Сједињене
Државе, 1789-1930,
представља део пројекта
,,Програм отворених
колекција Универзитета Харвард” и садржи
богату онлајн колекцију
материјала из харвардских библиотека, архива
и музеја. У великој мери
концентрисана на XIX
век, колекција садржи
преко 400.000 страница преузетих из више од 2.200 књига, памфлета и других
публикација, затим 9.600 страница из рукописа и архивске грађе, као и преко
7.800 фотографија. Посебно место заузимају и дневници, биографије и други
прикупљени материјали који сведоче о свакодневном животу имиграната. Текстуални садржај је претражив према врсти, темама и познатим личностима, а
визуелни материјал је распоређен у три главне збирке: дигитализоване мапе,
колекција Харвардског друштвеног музеја и Удружење помоћи за децу. Постоји и
напредна машина за претрагу. Истраживачима би од посебно користи могла бити
збирка 138 статистичких књига у оригиналу. Посебан одељак сајта посвећен је
материјалу који се односи на покушаје ограничавање имиграције, а од пратећих
садржаја указујемо на страницу са линковима ка другим локацијама, као и на
прегледну хронологију важних датума и догађаја.
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Dutch Biography Portal,
<http://www.biografischportaal.nl/en> (30. XI 2016).
Холандски биографски
портал садржи преко
110.000 биографија
знаменитих личности
из холандске историје,
од најстаријих времена до савременог доба.
Пројекат је настао у
сарадњи неколико
институција из области друштвених наука
и заштите културног
наслеђа на челу са Институтом за холандску историју, који одржава сајт и руководи фондацијом која се
стара о његовом одржавању. Базу личности је могуће претраживати у одељку за
напредну претрагу или прегледати абецедним редом. Скрећемо пажњу на одељак
са препорученим линковима зато што садржи везе ка сајтовима специјализованим
за биографије у другим државама. Овај биографски портал је настао сабирањем
података из штампаних радова и података разасутих широм интернета, а са техничке стране за израду базе је коришћен BioDes – XML формат за презентацију
биографских информација на интернету, док је стандард усаглашен у сарадњи
са партнерима учесницима.

