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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 
 
 
 

 
 Elektronický katalog ALEPH500 

 

• orientace v katalogu viz Tipy pro 
vyhledávání a FAQ 

• v katalogu lze vyhledávat bez 
přihlášení, nelze však takto online 
objednávat a využívat služeb 
Vašeho Čtenářského konta 

• Novinky – nové přírůstky knihovny 
 
 

Přístupné báze : 
� Monografie (beletrie, dramata, 

teoretické a studijní texty, …) 
� Periodika (časopisy, sborníky) 
� Hudebniny (tištěné) 
� Kapitoly v knihách 
� Články v časopisech 
� Audiovizuální dokumenty 

(videokazety, DVD;opery, filmy, 
divadelni inscenace…) 

� Elektronické zdroje (CD-ROM) 
� Vysokoškolské práce (bakalářské, 

magisterské, rigorózní, 
habilitační…)  

� Zvukové dokumenty; Zvukové 
dokumenty analyticky ( CD) 

� Umělecká dokumentace (Fond 
umělecké dokumentace JAMU; 
fotografie, plakáty, AV záznamy 
studentských inscenací,  koncertů, 
festivalů…) * připavuje se 

 
 
Čtenářské konto - nutnost přihlášení do 
systému (č. průkazu = ID ISIC nebo č.k. 
studentského průkazu ; heslo= Vaše heslo) 

- objednávání (Všechny jednotky, 
dále Požadavky)  

- kontrola a aktuálních výpůjček a  
požadavků, prodlužování výpůček 

- rezervace dokumentů, půjčených 
jinými čtenáři 

- zjišťování výše případných 
upomínek 

- změna přístupového hesla 
- ověření data ukončení registrace 
- zasílání novinek na e-mailovou 

adresu dle  zadaných parametrů 
 



 
 
 
JIB (Jednotná informační brána) 
 

� přístup http://aleph.jamu.cz – 
Katalogy  

� vyhledávací rozhraní pro české i 
zahraniční katalogy a  databáze, 
obsahuje oborovou brámu Musica 
(MUS) – hudba, hudební věda 

� přehled o zahraniční odborné 
literatuře, o zapůjčení přes MVVS 
možno žádat knihovnu  

 

 
 
 

 
 
 
Katalog hudebnin (naskenovaný) 
 

� záznamy starších hudebních 
materiálů, které prozatím nenajdete 
v elektronickém katalogu 
ALEPH500, jsou přístupné v tomto 
dočasném, naskenovaném katalogu  

� nutno objednávat (signatura) přes 
papírovou Žádanku 

 

 
 
 

Umění on line 
 

� portál pro přístup k externím 
oborovým elektronickým 
informačním zdrojům (EIZ) 

� databáze, aresáře, www 
 

 
 
 
Absolventské práce  

� přístupné pouze v rámci Intranetu 
JAMU  (od r. 2006) 

� plné texty absolventských prací 
JAMU (Bc., Mgr., …) 

� pouze záznamy prací viz 
elektronický katalog ALEPH 500 – 
báze Vysokoškolské práce -
*připravuje se  také přímý vstup do plného 
textu  

 
Fond umělecké dokumentace 

� připravuje se  


