Istorijos interneteka
Aurimas Rapeãka
http://www.nhm.ac.uk
DidÏiosios Britanijos istorijos muziejus. Svetainòs lankytojai supaÏindinami su muziejaus veikla, pateikiama ‰iek tiek istorini˜ Ïini˜ ir
didelòs nuotrauk˜ galerijos. Nuotraukos trumpai apra‰ytos ir suskirstytos ∞ keletà tem˜: Îemò, pastatai, gyvenimas, gamta ir t.t.
http://www.womeninworldhistory.com
Moterys pasaulio istorijoje. Spausdinamos pasaulio istorijos raidà
pakeitusi˜ moter˜ biografijos. Paminòtos tokios asmenybòs kaip
Nefertitò, Kleopatra, Elizabetha I, Margaret Thatcher. Trumpi apra‰ymai, moter˜ portretai ir nuotraukos. 10 skirting˜ istorijos pamok˜. Autori˜ teigimu, svetainò skirta mokytojams, paaugliams, tòvams ir istorijos mògòjams.
Margaret Thatcher (gimusi 1925 m.) — pirmoji moteris, tapusi DidÏiosios Britanijos ministre pirmininke ir òjusi ‰ias pareigas tris kadencijas i‰ eilòs. Nuo 1959 met˜ ji buvo DidÏiosios Britanijos parlamento
narò, uÏòmò ∞vairi˜ ministerij˜ postus. 1974 metais ji tapo neabejotina
Konservatori˜ partijos lydere, 1979 m. padòjo ‰iai partijai laimòti parlamento rinkimus. Buvo vadinama GeleÏine ledi. 1990 metais M.Thatcher paliko ministròs pirmininkòs postà, taãiau parlamente liko iki
1992 m.
Pranczijos kariuomenòs lyderò Îana d’Ark (1412 — 1431) gimò
valstieãio ‰eimoje, tapo Pranczijos heroje gelbòdama Orleanà. Burgund˜ paimta ∞ nelaisv´ ir perduota Anglijai, ji buvo apkaltinta raganavimu bei apgavystòmis. Manoma, jog ji galòjo bti nuteista uÏ tai,
kad vilkòjo vyri‰kus drabuÏius. UÏ baÏnyãios ∞Ïeidinòjimà buvo sudeginta, o 1920 m. paskelbta ‰ventàja.

Ronaldas Wilsonas Reaganas — keturiasde‰imtasis JAV prezidentas (1981 — 1989)
Gimimo data: 1911 m. vasario 6 d.
Gimimo vieta: Tampikas, Ilinojus
Partija: Respublikon˜
Îmona: Jane Wyman
Antroji Ïmona: Nancy Davis
Profesija: aktorius
http://ei.cs.vt.edu/~history/
Glausta kompiuteri˜ istorija.
http://www.historyguide.de/
Istorini˜ Ïini˜ paie‰kos sistema. NurodÏius laikotarp∞, Ïemynà
bei ∞vyki˜ pobd∞, pateikiamos nuorodos.
http://www.historycenter.net
Istorijos centras. Mokslo, kultros, religijos ir politikos istorija.
Skelbiami svarbiausi ‰i˜ dien˜ ∞vykiai, duomen˜ galima ie‰koti svetainòje, taip pat ∞stoti ∞ Istorijos centro klubà. Pateiktas pasaulio istorijos Ïemòlapis, kuriame, pasirinkus regionà, galima gauti i‰samesnòs istorinòs informacijos.
1676 met˜ rugpjãio 28 dienà, baigiantis Indijos ir kolonist˜ karui,
angl˜ kareiviai nuÏudò Indijos valdovà karali˜ Philipà.
1828 met˜ rugpjãio 28 dienà gimò Levas Tolstojus, Rusijos ra‰ytojas, knyg˜ “Karas ir taika”, “Ana Karenina” autorius.

http://www.worldhistorycompass.com
Istorijos kompasas. Tinklalapis remiasi tik nuorodomis (Ïemynai,
∞vykiai ir pan.). Greta nuorodos pateikiamas trumpas apra‰ymas. Tituliniame puslapyje skelbiamas ilgas nauj˜ nuorod˜ sàra‰as.

http://www.scopesys.com/today/
·i diena pasaulio istorijoje. Chronologi‰kai pateikiamas ‰i˜ dien˜
∞vyki˜ (Ïymi˜ Ïmoni˜ gimimo, mirties dat˜, svarbesni˜ ∞vyki˜) sàra‰as. Skelbiami kit˜ dien˜ sàra‰ai, taip pat ∞vyki˜ sàra‰ai pagal metus.
Rugpjãio 28 dienà gimò:
1749 m. Johanas Wolfgangas von Goethe — Frankfurto filosofas.
1957 m. Danielas Sternas — aktorius.
1965 m. Jamesas Jaggeris — Micko Jaggerio ir Jerry Hall snus.
1969 m. Mary McCartney — Paulo McCartney dukra.
1971 m. Janet Evans — JAV plaukikò.

http://www.quicklink.ms/classiccars.html
Klasikini˜ automobili˜ (“Alfa Romeo”, “Aston Martin”, BMW,
“Ferrari”, “Fiat” ir daugybòs kit˜) istorija. I‰sams automobili˜ apra‰ymai, nuotraukos.
Automobili˜ pramonòs pradÏia siejama su triraãiu “Benz”. ·imtmeãio pabaigoje automobili˜ pramonò buvo ypaã i‰sivysãiusi Pranczijoje,
taãiau pirmasis ‰edevras pagamintas DidÏiojoje Britanijoje, kai 1904
m. susivienijo Henry Royce’as ir Charlesas Rollsas. 1907 m. jie sukrò
“sidabrin∞ vaiduokl∞”.

http://www.digitalcentury.com/encyclo/update/comp_hd.html
Kompiuteri˜ ir technologij˜ istorija. Abakai, paskalina, pirmasis
kompiuteris. Spragtelòjus pele neai‰kaus prietaiso pavadinimà, galima paskaityti jo apra‰ymà.
Daugelio manymu, abakas, kuris buvo sukurtas daugiau negu
prie‰ 5000 met˜ ir kartais vis dar naudojamas, yra pirmasis pasaulyje
kompiuteris. J∞ sudaro paslanks rutuliukai, sudòti ant padòklo. Sudarinòdami sutartis, pirkliai naudodavosi abakais, taãiau paplitus
pie‰tukams ir popieriui jie prarado savo svarbà.

http://www.usahistory.com
Jungtini˜ Amerikos Valstij˜ istorija. Faktai, statistika, ∞domi informacija, prezidentai, karai. ·i svetainò tikrai patiks mògstantiems sausà informacijà. Pateikti tik pagrindiniai ir svarbiausi faktai.
DÏordÏijos valstija (Georgia)
Økurta 1788 m. sausio 2 d.
Sostinò: Atlanta
Îinoma kaip Piet˜ Niujorko valstija, Persik˜ valstija
·kis: “I‰mintis, tiesa ir santrumas”
Pauk‰tis: pilkasis mu‰eika
Îuvis: e‰erys
Daina (himnas): “DÏordÏija mano mintyse”
Medis: gyvybòs àÏuolas

http://history.about.com
·ioje svetainòje naudingos informacijos ras kiekvienas, besidomintis istorija. Daugybò tem˜, skylanãi˜ ∞ potemes. Øvykiai liudytoj˜ akimis. Pagrindinòs temos: XX a., Afrikos, Amerikos, DidÏiosios Britanijos, Europos, viduramÏi˜, kariuomenòs, moter˜ istorija.
Galima uÏsisakyti istorijos naujienas bei atnaujintà svetainòs informacijà.

http://www.usahistory.com/wars/
JAV kar˜, vykusi˜ nuo 1637 iki 1990 met˜, sàra‰as. Pateikti
trumpi j˜ apra‰ymai.
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2002 m. spalis

http://www.hartford-hwp.com/archives/
Istorijos archyvas. Autoriaus teigimu, jis skirtas mokyti ir mokytis pasaulio istorijos. Archyvas suskirstytas ∞ penkias dideles temas
(pasaulis, Azija ir Okeanija, Amerika, Afrika, Europa), kurios skyla ∞
daugyb´ potemi˜.

