Knihovny

Elektronický katalog FF UK
katalog.ff.cuni.cz
Souborný katalog Univerzity Karlovy
sd.ruk.cuni.cz/tinweb/sd/k6
Národní knihovna
www.nkp.cz
Přehled katalogů Národní knihovny
sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=base-list
Knihovna Akademie věd ČR (Národní třída 3, Praha 1)
www.lib.cas.cz
Filosofický ústav AV (Jilská 1, Praha 1)
www.flu.cas.cz
Orientální ústav AV (Pod vodárenskou věží 4, Praha 8)
www.orient.cas.cz
Ústav pro klasická studia (Na Florenci 3, Praha 1)
www.ics.cas.cz
Evangelická teologická fakulta (Černá 9, Praha 1)
www.etf.cuni.cz/~library/
Husitská teologická fakulta (Pacovská 350/4, Praha 4 - Krč)
www.htf.cuni.cz/knihovna/
Katolická teologická fakulta (Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice)
www.ktf.cuni.cz/knihovna/
International Baptist Theological Seminary (Nad Habrovkou 3, P6, Jenerálka)
www.ibts.cz/library/
Knihovna Židovského muzea (U staré školy 1, Praha 1)
http://www.jewishmuseum.cz/cz/czlibrary.htm


Katalogy světových knihoven

The Library of Congress (největší americká knihovna)
catalog.loc.gov
Nápověda ke Guided Search v The Library of Congress
catalog.loc.gov/help/gkwindex.htm
COPAC (síť největších britských knihoven)
copac.ac.uk
Karlsruher Virtueller Katalog (německý i celosvětový metakatalog)
www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
GVK – Gemeinsamer Verbundkatalog (síť německých knihoven)
gso.gbv.de
Bibliothèque nationale de France
www.bnf.fr
SUDOC (síť francouzských universitních knihoven)
corail.sudoc.abes.fr
A directory of libraries throughout the world
www.librarytechnology.org/libwebcats/
National Library Catalogues Worldwide 
www.library.uq.edu.au/natlibs/


Brána k informacím FF UK
bi.cuni.cz
JSTOR (největší fulltextová báze časopisů)
www.jstor.org
PCI Full Text (zčásti fulltextová báze časopisů) – momentálně na FF nedostupná
pcift.chadwyck.co.uk
ProQuest (zčásti fulltextová báze časopisů)
proquest.umi.com
EBSCO (zčásti fulltextová báze časopisů)
přístup pouze přes bi.cuni.cz
Citační index
přístup pouze přes bi.cuni.cz
Coto.Je (Ottův slovník naučný a Encyklopedie Universum)
www.coto.je
Ulrich's Periodicals Directory (informace o časopisech)
www.ulrichsweb.com
Philosopher's Index (anotované záznamy filosofických článků a monografií)
přístup pouze přes bi.cuni.cz


Odkazy na elektronické časopisy

Electronic Journals Library (full-textové časpopisy přístupné z Národní knihovny)
rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=NKP&colors=7&lang=en


Elektronické bibliografie

Rambi – The Index of Articles on Jewish Studies
jnul.huji.ac.il/rambi/
L'Année philologique – bibliografie k antice (placená služba)
www.annee-philologique.com/aph/
Index Islamicus (placená služba)
www.csa.com/csa/factsheets/islamicus.shtml


Internetová knihkupectví

Books.MusicaBona.Cz (jediné české knihkupectví s anglosaskými knihami)
books.musicabona.cz
Addall - anglosaský metaobchod
addall.com
Americký Amazon (největší americké internetové knihkupectví)
amazon.com
Britský Amazon
amazon.co.uk
Francouzský Amazon
amazon.fr
Německý Amazon
amazon.de
Barnes & Noble (druhé největší americké internetové knihkupectví)
bn.com
Buchhandel.de (největší německé internetové knihkupectví)
www.buchhandel.de


Internetové antikvariáty

Addall Used Books (anglosaský metaantikvariát)
addall.com/used
Alibris (největší americký internetový antikvariát)
alibris.com
Abebooks.com (celosvětová obří síť malých antikvariátů)
abebooks.com
ZVAB (metaantikvariát pro německou oblast a Skandinávii)
zvab.com
SFB - Suche & Finde Bücher (celosvětový metaobchod pro nové i antikvární knihy)
www.eurobuch.com


Elektronické knihy

Alex Catalogue of Electronic Texts
www.infomotions.com/alex/
The Online Books Page
onlinebooks.library.upenn.edu
Patrologia Latina (texty všech latinských církevních otců z let 400-1400 n. l.)
přístup pouze přes bi.cuni.cz


Online databáze disertací

ProQuest Digital Dissertations (zdarma pouze poslední dva roky)
wwwlib.umi.com/dissertations


Religionistické portály

Virtual Religion Index
http://virtualreligion.net/vri/
Religion Religions Religious Studies
www.clas.ufl.edu/users/gthursby/rel
BUBL LINK: 200 Religion (multidisciplinární portál členěný dle Deweyho)
link.bubl.ac.uk/religion
Wabash Center
www.wabashcenter.wabash.edu/Internet/front.htm
Method & Theory in the Study of Religion Links
thealtons.ca/MandT


Odkazy na světová muzea
vlmp.museophile.com




