Vybrané on-line informační zdroje pro archiváře 

Informace o původcích

A) Portály, sdružené databáze

Portál veřejné správy (vede Ministerstvo vnitra)
[http://portal.gov.cz]

Administrativní registr ekonomických subjektů  (vede Ministerstvo financí)
[http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html]

statnisprava.cz (soukromý zdroj)
[http://www.statnisprava.cz]



B) Dílčí rejstříky, registry a adresáře

Registr ekonomických subjektů (vede Český statistický úřad)
[http://registry.czso.cz/irsw]

Obchodní rejstřík a evidence úpadců (vede Ministerstvo spravedlnosti)
[http://portal.justice.cz]

Živnostenský rejstřík (vede Ministerstvo průmyslu a obchodu)
[http://www.rzp.cz]

Evidence nestátních neziskových organizací (vede Ministerstvo vnitra)
[http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx]

Seznam občanských sdružení (vede Ministerstvo vnitra)
[http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/]
	
Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob
založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi (vede Ministerstvo kultury)
[http://www3.mkcr.cz/cns_internet/]

Rejstřík veřejných výzkumných institucí (vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
[http://rvvi.msmt.cz]

Seznam politických stran a hnutí (vede Ministerstvo vnitra)
[http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/]

Registr školských zařízení (vede Ústav pro informace ve vzdělávání)
[http://www.uiv.cz/rubrika/150]


Adresář veřejných, státních, soukromých vysokých škol, VOŠ (vede Centrum pro studium vysokého školství)
[http://www.csvs.cz/csvs_dokumenty.shtml]

Adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury (vede Centrum pro studium vysokého školství)
[http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/evidence-a-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-443/]

Registr zdravotnických zařízení (vede Ústav zdravotnických informací a statistiky)
[http://www.uzis.cz/uzis/rzz/rzz.htm]

Adresář zařízení sociální péče v ČR (vede Ministerstvo práce a sociálních věcí)
[http://www.mpsv.cz/cs/9]



C) Ostatní informační zdroje

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv (vede Ministerstvo vnitra)
[http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx]

Územně identifikační registr adres ČR	
[http://forms.mpsv.cz/uir/]

Adresy v České republice	
[http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html]

Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu
[http://cedr.mfcr.cz]




Archivní portály a další zdroje

UNESCO Archives Portal
[http://www.unesco-ci.org/cgi-bin/portals/archives/page.cgi?d=1]

Česká archivní společnost
[http://www.cesarch.cz]

International Council on Archives
[http://www.ica.org/]

Archivní a knihovnické standardy (Kongresová knihovna, USA)
[http://www.loc.gov/standards/]

Portál členských států EU sloužící ke koordinaci a výměně informací v oblasti digitalizace dokumentů. Obsahuje odkazy na projekty, best practices a další vybrané metodické materiály evropských i mimoevropských zemí.
[http://www.minervaeurope.org/whatis.htm" http://www.minervaeurope.org/whatis.htm]

Portál k digitalizaci dokumentů v Německu. Obsahuje odkazy na projekty i metodiku.
[http://www.kulturerbe-digital.de/" http://www.kulturerbe-digital.de/]

Metodické materiály k budování, uchovávání a zpřístupňování digitálních sbírek Kongresové knihovny ve Washingtonu.
[http://memory.loc.gov/ammem/about/techIn.html" http://memory.loc.gov/ammem/about/techIn.html]

Portál zpřístupňující evropské digitální sbírky
[http://www.europeana.eu/portal/" http://www.europeana.eu/portal/]

World Digital Library. Portál vyvíjený ve spolupráci Kongresové knihovny a UNESCO zpřístupňující digitální světové kulturní dědictví.
[http://www.bcr.org/cdp/index.html" http://www.bcr.org/cdp/index.html]

IFLA/UNESCO adresář digitálních sbírek a digitalizačních projektů.
[http://www.unesco.org/webworld/digicol/" http://www.unesco.org/webworld/digicol/]

Národní digitální knihovna (Národní knihovna ČR)
[http://www.ndk.cz/]

International Internet Preservation Consortium (IIPC). Mezinárodní konsorcium pro spolupráci v oblasti archivace webových zdrojů
[http://www.netpreserve.org/]

Internet Archive. Celosvětový archiv webových zdrojů (USA).
[http://www.archive.org/index.php]

Archiv českého webu (Webarchiv, Národní knihovna)
[http://www.webarchiv.cz/]
































