Stále zajímavé internetové adresy
Rubrika Zajímavé internetové adresy je ve Zpravodaji už 10 let. Některé odkazy
již nejsou funkční, jiné se vztahovaly jen ke konkrétní události, velká část odkazů
však může být stále užitečná, jenže v jednotlivých číslech se špatně hledají. Proto
jsme se je rozhodli znovu otisknout a uspořádat tematicky.

2. Knihovny a knihovnictví
*Národní knihovna České republiky http://www.nkp.cz/
Kramerius
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do
Národní technická knihovna
http://www.techlib.cz/cs/
Knihovny ČVUT
http://knihovny.cvut.cz/uvod/
*Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. K.
http://www.npmk.cz
*Moravská zemská knihovna https://www.mzk.cz
*Parlamentní knihovna www.psp.cz/ff/15.htm
*Městská knihovna v Praze www.mlp.cz
*Středočeská vědecká knihovna www.svkkl.cz
*Jihočeská vědecká knihovna www.svkkl.cz
*Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
www.svkpl.cz
*Knihovna Pedagogického centra Plzeň
www.regionplzen.cz
*Severočeská vědecká knihovna www.svkul.cz
*Krajská vědecká knihovna Liberec www.kvkli.cz
*Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
www.svkhk.cz
*Vědecká knihovna v Olomouci www.vkol.cz
*Krajská knihovna Vysočiny www.kkvysociny.cz
*Krajská knihovna Karlovy Vary www.knihovnakv.cz
*Krajská knihovna v Pardubicích http://kkpce.cz
*Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně www.kfbz.cz
Centrální portál českých knihoven
http://www.knihovny.cz/
ÚISK http://uisk.ff.cuni.cz/
Citace https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/citace.php
Citace http://www.citace.com/index.php
Elektronický časopis o informační společnosti
http://www.ikaros.cz/
Jednotná informační brána http://info.jib.cz/
Knihovnický zpravodaj Vysočina http://kzv.kkvysociny.cz/
SKIP http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm
Světová digitální knihovna http://www.wdl.org/en/

Čtenářův sympatický rádce http://www.ctesyrad.cz/
Rosteme s knihou http://www.rostemesknihou.cz
* V označených knihovnách najdete Zpravodaj v tištěné podobě.

3. Mezinárodní organizace
ISO http://www.iso.org/iso/home.htm
UNESCO http://www.uis.unesco.org/
OECD http://www.oecd.org/education/
4. Věda a technika
ALL European Academies
http://www.allea.org/Pages/ALL/4/731.bGFuZz1FTkc.html

Sysifos http://www.sysifos.cz/
Objective Source E-Learning http://www.osel.cz/
Antropologický slovník
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/antropol/web/index.html

Cordis http://cordis.europa.eu/research-eu/home_en.html
Věda a technika http://www.lowtechmagazine.com/
5. Čeština
Příručka Ústavu pro jazyk český http://prirucka.ujc.cas.cz/
Hezky a česky http://www.rozhlas.cz/cesky/portal/
6. Evropská unie
Eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

Cedefop http://www.cedefop.europa.eu/
Evropský institut inovací a techniky http://eit.europa.eu
Statistické údaje
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_cs.htm

EQAVET http://www.eqavet.eu/
ESCO https://ec.europa.eu/esco/home
Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Evropa nostra http://www.europanostra.org/
Evropský portál pro mládež http://europa.eu/youth/cs
Česká republika https://www.euroskop.cz/
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm
Kultura http://www.culturalfoundation.eu/
Odbory v evropském vzdělávání http://www.csee-etuce.org/
Vícejazyčný tezaurus EU http://eurovoc.europa.eu/
7. Vzdělávání
Khanova akademie http://www.khanacademy.org
EU pro školáky http://europa.eu/kids-corner/
Časopis pro školní vzdělávání http://www.orbisscholae.cz/
Další profesní vzdělávání http://www.eu-dat.cz/
Další vzdělávání CRELL https://crell.jrc.ec.europa.eu/
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1. Bezpečnost na Internetu
Hoax http://www.hoax.cz/cze/
Národní centrum bezpečnějšího Internetu
http://www.saferinternet.cz/
Úschovna http://www.uschovna.cz/

Další vzdělávání http://www.andromedia.cz/
eTwinning http://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm
Kam po maturitě http://www.kampomaturite.cz/
Poznejte Evropu

Tabule na nádražích – online
http://provoz.szdc.cz/tabule/Default.aspx?lang=cs
Pražské přívozy
http://www.prazskebenatky.cz/cz/prazske-privozy

http://europa.eu/europago/explore/pdf/flip-book/lets-explore-europe-cs/NA0114598CSC_002.pdf

Rámcové vzdělávací programy http://rvp.cz/
Rekvalifikace, kurzy, volná místa
http://www.vzdelavaniaprace.cz/
Vejška.cz http://www.vejska.cz/
Vzdělávání dospělých http://www.infonet-ae.eu/
Vzdělávání http://www.eduin.cz/
8. Angličtina
Help for English http://www.helpforenglish.cz/
Ekonomický slovník http://www.businessdictionary.com/
Idiomy http://www.usingenglish.com/reference/idioms/a.html
Poučení a zábava http://www.freerice.com
Poučení a zábava http://www.thefreedictionary.com/
Test angličtiny jako cizího jazyka http://toeflpractice.ets.org/
TIME http://time.com/

12. Příroda
Květena ČR http://www.kvetenacr.cz/
Pod hladinou Vltavy http://www.podhladinouvltavy.cz/
Zázraky přírody v Evropě http://www.wild-wonders.com/
13. Česká literatura a kultura
Středoškolská literatura
http://www.stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz/
Česká literatura
http://www.ucl.cas.cz/cs/publikace/literatura-ke-staeni
Česká poezie http://www.ceska-poezie.cz/cek/
Dotyk http://www.tabletmedia.cz/cz/titul/tydenik-dotyk/
Jára da Cimrman http://www.cimrman.at/
Kulturní časopis http://www.advojka.cz/
Kulturní noviny
http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo

9. Další cizí jazyky
Cizí jazyky – terminologie http://iate.europa.eu
Dictionary.com Translator http://translate.reference.com/
Francouzština http://atilf.atilf.fr/
Překladové slovníky http://www.foreignword.com/
Vícejazyčný slovník http://www.slovnik.cz/
Výslovnost
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal
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Wiktionary
http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page
Zkratky v němčině http://www.abkuerzungen.org/
Poliglotti http://www.poliglotti4.eu/php/index.php?lg=en
10. Turistika, mapy, zeměpis
Fotografie z ČR http://www.virtualczech.cz/
Hledání ulic http://showmystreet.com/
Internetový geografický časopis http://www.ingema.net/
Místopisný průvodce po ČR http://www.mistopisy.cz/
Neznámá Praha http://www.prahaneznama.cz/
Staré mapy http://oldmaps.geolab.cz/
Tipy na výlet http://www.tipynavylet.cz/
Univerzita Karlova http://www.mapovasbirka.cz/
Virtuální cestování http://www.virtualtravel.cz/
Zeměpis http://geography.okhelp.cz/
Stověžatá Praha http://stovezata.praha.eu
11. Doprava
Český dopravní server http://k-report.net/
Letiště Václava Havla Praha
http://www.prg.aero/cs/informace-o-letech/prilety-aodlety/prilety/
Zpoždění vlaků na mapě
http://kam.mff.cuni.cz/~babilon/zpmapa
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Ludvík Vaculík http://www.ludvikvaculik.cz/
Portál české literatury http://www.czechlit.cz/
Praha http://www.prahamestoliteratury.cz/cz/
14. Světová literatura a umění
Festival spisovatelů Praha http://www.pwf.cz/
Světová literatura http://svetovka.cz/
Světy literatury http://svetyliteratury.cz/
Výtvarné umění http://www.mystudios.com/
15. Počasí
ČHMÚ http://www.chmi.cz
BBC http://www.bbc.com/weather/3067696
Norský server http://www.yr.no/place/Czech_Republic/
Yahoo https://weather.yahoo.com/
Přesné počasí http://presnepocasi.cz/Praha
16. Ekologie
EIONET http://www.eionet.europa.eu/
Ekodomov http://www.ekodomov.cz/
European Environment Agency
http://www.eea.europa.eu/
Třídění odpadu http://www.jaktridit.cz/
17. Směs
Počítače http://whatis.techtarget.com/
Přírodní vědy ve vzdělávání
http://www.scied.cz/index.php/scied
Finsko http://finland.fi/Public/default.aspx?
Jména a příjmení v ČR http://www.kdejsme.cz/
Zábava http://vtipy.atropin.cz/
Poznámka: Všechny odkazy by měly být funkční i v pdf, někdy však
záleží na prohlížeči.

