Audioknihy a filmy
Volně dostupná audiokniha Tomáš Baťa: Úvahy a projevy, vzniklá z iniciativy
Knihovny UTB, v české i anglické verzi:
http://tomasbata.com/audiobook.html?lang=cs
http://audioteka.cz/ - audioknihy jsou dostupné ihned ve formě souborů MP3 ke
stažení do počítače nebo mobilního telefonu. Platba bankovním převodem. Lze je
koupit i na CD v prodejnách Neoluxor, Kanzelsberger, Bontonland
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal - projekt českého rozhlasu Čtenářský
deník – klasická díla ve zvukové podobě (audioknihy) ke stažení zdarma.
http://www.audiostory.cz – zatím jen CD. Nabízí audioknihy Kosmas (čeština i
angličtina) a Popron http://www.popron.cz/mluvene-slovo-audiokniha/c-4441/, knihy
vydavatelství Tympanum ve formě audioknih viz audioteka.cz
https://www.audiolibrix.com – mluvené slovo na cesty, sport, do auta: domácí a
zahraniční literatura, dramatizace (rozhlasové hry, pohádky, divadelní hry a jiné),
výukové soubory k poslechu. Mluvené slovo ve formátu MP3, platby zatím jedině
kartou.
http://www.audioknihy.net/ - zvukové knihy zpřístupňované na propracovaném portálu. Je
třeba se přihlásit a vytvořit vlastní účet. Cenná je rozprava o legálním a nelegálním stahování.

www.radioservis-as.cz – internetový obchod: prodej CD a DVD poštou, lze si je ale
koupit i v reprezentační prodejně Českého rozhlasu v Praze, Vinohradská 12.
Objednávky se přijímají on-line i telefonicky. Zásilky jdou poštou i PPL. V nabídce je i
hudba a filmy.
www.bontonland.cz- internetový obchod s nosiči. V prodeji hry, filmy, hudba.
Audioknihy nemají vlastní oddíl, je třeba hledat podle autora nebo názvu.
Databáze filmů
http://www.csfd.cz/ - Česko-Slovenská filmová databáze (informace o filmech – obsahy,
komentáře, filmotéky majitelů filmů, většinou DVD)
http://web.nfa.cz/CeskyHranyFilm/cz/obsah/index.html - Národní filmový archiv a jeho
databáze českých filmů – obsahy a veškeré údaje spojené se vznikem filmu)
http://www.kinobox.cz – česká databáze filmů a informací o filmech včetně televizních. Lze
najít i stručné informace o zahraničních, u nás promítaných filmech (a hledat podle českých
názvů a pomocí linku se dostat k informacím na IMDb viz níže či k prodejním portálům videa).

http://www.imdb.com – Internet Movie Database (IMDb) obsahuje volně přístupné
informace o filmech, televizních pořadech, hercích, režisérech a zajímavosti ze světa filmové
tvorby. Původně britská databáze patří nyní společnosti Amazon.com

Databáze licencované UTB
http://portal.k.utb.cz/cze/databases/alphabetical/#F – adresa vede do přehledu bází
od písmene F, kde se právě začíná třemi filmovými (FIAF Index to Film Periodicals,
Film & Television Literature Index Full Text a Film Index International (PQ).

