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V případě dotazů a konzultací laskavě 
kontaktujte osobně, telefonicky, e-mailem, 
zaměstnance Vaší Knihovny JAMU viz - 

Zaměstanci nebo knihovna@jamu.cz 

 
 

 
 

Jaká je adresa a otvírací doba knihovny 
• IVU Centrum Astorka, (1. patro, výtah) 
• Novobranská 3, Brno  
• Po – čt  10 -18 hod. 
• Pá 10 -16 hod. 
 

Vyhledávání literatury ze skladu 
• poslední vyhledávání požadavků denně v 15.30 

hod , pozdější objednávky budou připraveny na 
10 hod. následujího dne 

• vyřízené požadavky zůstavájí nachystané 
u výpůjčního pultu 3 pracovní dny včetně dne 
objednání 

 
Jak se stát uživatelem knihovny 

• zaregistrovat se mohou zaměstnanci a studenti 
JAMU; externí uživatelé  

• jako čtenářský průkaz slouží platný průkaz 
ISIC, zaměstnanecká karta JAMU; pro externí 
uživatele čtenářský průkaz zhotovený 
knihovnou 

• registrační místo - výpůční pult  
• roční poplatek studenti JAMU 50 Kč, 

pedagogové JAMU 60 Kč, externí uživatelé 
120 Kč 

• do knihovny mají přístup uživatelé bez 
registrace, kteří mohou služby knihovny 
využívat pouze prezenčně 

 
Jaké jsou služby knihovny 

• výpůjční – prezenční, absenční  
• Meziknihovní výpůjční služba, pokud 

dokumenty nejsou ani v brněnských 
knihovnách (pro pedagogy a studenty JAMU)  

• informační – referenční, rešeršní 
• elektronické - služby online katalogu Aleph, 

el. komunikace s uživateli (e-mail), přístup do 
databáze Absolventských prací, portál Umění 
online, databáze Musíc online 

 
 
 
 

Jaký je fond knihovny 
• obory: divadlo, hudba, tanec, film, rozhlas, 

televize, výtvarné a užité umění; pedagogika, 
psychologie, filozofie, literatura (teorie, česká 
a světová beletrie-romány, povídky, poezie), 
jazyky, manažerství 

• teoretické práce, skripta, slovníky, časopisy, 
sborníky, divadelní hry (v katalogu jako 
dramata), hudebniny, hudební katalogy, 
audiovizuální (videokazety, DVD, CD-Rom) 
a zvukové dokumenty (CD, gramofonové 
desky), absolvetnské práce  

� fond je uložen ve studovně (knihy, časopisy; 
audiovizuální a zvukové dokumenty) a ve 
skladech (knihy, časopisy, skripta, hudebniny, 
absolventské práce) 

• knihy ve studovně jsou řazeny oborově podle 
MDT, např. 792.02 Scénografie; AV a ZV 
dokumenty  podle signatury – vydává 
knihovník u výp. pultu 

• časopisy  
- aktuální ročníky časopisů jsou uloženy 

abecedně podle názvu  ve studovně 
- starší ročníky jsou uloženy  abecedně podle 

názvu ve studovně nebo ve skladu (informace 
o lokaci je v katalogizační záznamu)  

- časopisy se půjčují pouze jako krátkodobá 
výpůjčka (týden) 

- denní tisk (Mladá fronta) je k dispozici pouze 
prezenčně ve studovně 

• Novinky jsou na výstavce ve studovně, 
kompletní  přehled v e-katalogu Aleph 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jak vyhledávat požadované dokumenty 
• v online katalogu Aleph (http://aleph.jamu.cz 

lze vyhledávat podle různých kritérií (autor = 
spisovatel, dramatik, překladatel, interpret, 
dirigent…, název díla, předmětové heslo, 
nakladatel…) nebo prohlížet rejstříky; 
vyhledávání lze omezit na jednotlivé báze - 
knihy, hudebniny, časopisy, zvukové 
dokumenty, vysokoškolské práce 
(=absolventské práce)… – více viz FAQ, Tipy 
pro vyhledávání a leták Elektronické služby 
Knihovny JAMU  

• v lístkových katalozích knih a hudebnin 
(abecedně podle autora nebo předmětových 
hesel, u hudebnin podle obsazení), protože 
odtud nejsou  ještě převedeny všechny záznamy 
do online katalogu Aleph, katalogy nejsou 
doplňovány od r. 2002) 

• v dočasném naskenovaném lístkovém Katalogu 
hudebnin z odkazu na webu knihovny 

 
Jaké možnosti poskytuje e-katalog Aleph 

• vyhledávání, po přihlášení - objednávání, 
rezervaci dokumentů půjčených jiným 
uživatelem, přehled o výpůjčkách včetně 
prodlužování 

• prohlížení onlinekatalogů knihoven 
Masarykovy univerzity, Moravské zemské 
knihovny, Národní knihovny ČR a portálu 
Jednotná informační brána 

 
Jak se dostanu k absolventským pracem 

• babakalářské, magisterské, doktorandské, 
habilitační práce, absolventské projekty -báze 
Vysokoškolské práce online katalog Aleph, 

• dostupné prezenčně v tištěné podobě, od 
r. 2006 částečně ze záznamů přístupné  plné 
texty (v rámci Intranetu) 

• od r.2006 jsou plné texty prací dostupné v bázi 
Absolventské práce (přístup v rámci Intranetu, 
z webu knihovny) 

 
 

Jaké další zdroje informací najdu v knihovně 
� Portál Umění online - přístup k externím, volně 

dostupným elektronickým informačním 
zdrojům - rozdělen podle oborů (divadlo, 
hudba, film, literatura), přístup z webu 
knihovny 

� Fond umělecké dokumentace - dokumentace 
umělecké činnosti školy: fotogr. a AV záznamy 
z festivalů a studentských představení, plakáty, 
programy - uložen ve skladu, připravuje se jako 
báze  e-katalogu Aleph 

� Music online - licencované hudební databáze, 
zvuková  knihovna, hudebniny, encyklopedie 

 
Další informace 

• přístup k online-katalogu, dalším informačním 
zdrojům na webu knihovny a Internetu – 
s platným průkazem ISIC z počítačů 
v Počítačové studovně na stejném patře (po-čt 
10-20 hod., pá 10-16 hod.), tamtéž vyzvednutí 
průkazů ISIC, tamtéž  technika pro Hi8  

• Letáky ve formátu PDF ke stažení z webu 
knihovny 

- Elektronické služby Knihovny JAMU 
- Doporučené zdroje informací pro 

psaní závěrečných  prací 
- Poprvé v Knihovně JAMU 
- Šablona pro závěrečné (textová část, 

desky)  ve formátech doc a pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické vybavení knihovny  
• pět počítačů s přístupem do online katalogu 

Aleph a do katalogů jiných knihoven  
• technika pro poslech a sledování 

audiovizuálních a zvukových dokumentů  
• kopírovací stroj (platba v hotovosti), stroj na 

kroužkovou vazbu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


