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Knihovna JAMU
Jak se stát uživatelem knihovny?
mít platný studentský/zaměstnanecký průkaz
a zaregistrovat se u výpůjčního pultu
interní uživatelé mají registraci zdarma
externí uživatelé platí poplatek 200 Kč/rok

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE
OXFORD MUSIC ONLINE
nejvýznamnější zdroj z oblasti hudby a hudební vědy
zpřístupňuje encyklopedii Grove Music Online
Databáze dále nabízí elektronické verze těchto publikací:
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2. vydání
The New Grove Dictionary of Jazz, 2. vydání
The New Grove Dictionary of Opera
The Norton Grove Dictionary of Women Composers
The Grove Dictionary of American Music, 2. vydání
The Grove Dictionary of Musical Instruments, 2. vydání
Doplňkové zdroje:
The Oxford Companion to Music – revidované vydání z roku
2011, obsahuje více než 8 tisíc článků o hudbě od středověku po
současnost, o hudebních ideách, termínech a žánrech (mj. jazz,
populární hudba, tanec)
Oxford Dictionary of Music - obsahuje více než 10 tisíc článků
o hudebních skladatelích, hudebnících, dirigentech, hudebních
termínech a formách, hudebních žánrech, hudebním provozu
Pomůcky ke studiu - časové osy, průvodce jednotlivými kapitolami
z dějin hudby
Způsob vyhledávání
fulltextové vyhledávání obsahu
prohledávání podle určitých kritérií (např. jméno, předmětové heslo)
podporuje vyhledávání v rámci celé databáze nebo jednotlivě
v určité publikaci

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE
MUSIC ONLINE
hudební kolekce firmy Alexander Street Press
jednotlivé kolekce obsahují téměř milion alb a více než 12 milionů
nahrávek
nejrozsáhlejší kolekce jazzu dostupná online, dále zaměření na
etnickou a populární hudbu
Music online: Listening
American Music – hudba z americké historie
Classical Music Library – sbírka klasické hudby
Contemporary World Music – současná světová hudba
Jazz Music Library – největší a nejobsáhlejší sbírka jazzu
Popular Music Library – široká škála populární hudby z celého
světa, především hip-hop, metal, punk a další
Smithsonian Global Sound for Libraries – virtuální encyklopedie
světových hudebních a sluchových tradic
Music online: Reference
African American Music Reference – plné texty materiálů pro
studium hudby (orální historie a rozhovory, rukopisy, partitury)
Classical Music Reference Library – základní referenční materiály
(Baker's Dictionary of Music, Baker's Biographical Dictionary of
Musicians a Baker's Student Encyclopedia of Music)
Classical Scores Library – plné texty partitur a klavírních výtahů.
The Garland Encyclopedia of World Music – hudební výzkum
všech národů světa
Způsob vyhledávání
fulltextové vyhledávání obsahu
prohledávání podle určitých kritérií (např. jméno, předmětové heslo)
podporuje vyhledávání v rámci celé databáze nebo jednotlivě v
určité publikaci

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE
Play with a Pro
licencovaný informační zdroj
hudební výuková videa, cvičné notové materiály

Dance online: Dance in Video
2 svazky, 900 hodin videoobsahu
záznamy živých představení, dokumentární filmy, rozhovory
a instruktážní videa
vyhledávat je možné podle souboru, žánru, osob, rolí a místa

Taylor & Francis eBooks
databáze elektronických knih
80 knih v rámci zakoupené kolekce
stovky titulů v rámci režimu open access
divadlo, divadelní technologie, digitální technologie

Národní digitální knihovna DNNT
díla nedostupná na trhu
digitalizované dokumenty, které vyšly na území ČR
jsou chráněny autorským právem, ale nejsou dostupná
na trhu

Umění online
volně dostupná databáze
adresáře a portály
témata: divadlo, hudba, film, literatura, umění
licencované databáze jsou určeny pouze k vědeckým
a studijním účelům akademické obce JAMU
přihlášení: UČO + heslo do webmailu/eduroam

ELEKTRONICKÉ ČASOPISY
JSTOR
plnotextová databáze odborných vědeckých časopisů
kolekce Arts & Sciences III
více než 150 titulů převážně v angličtině a v němčině
uměnovědná studia, muzikologie a kinematografie
Významné časopisy:
The Musical Times
Art Journal
Cinema Journal
Film Quarterly
Theatre Journal
vyhledávání:
podle názvu, autora, předmětového hesla
Text Analyzer
na základě vámi nahraného textu (pouze v angličtině) je
provedena textová analýza
poté JSTOR najde a doporučí další tematicky podobné
dokumenty

International Journal of Cultural Policy
recenzovaný časopis, vychází 7x ročně od roku 1997
kulturní politika - dopad, význam, funkce v mezinárodním
a interdisciplinárním kontextu
online verze časopisů jsou určeny pouze k vědeckým
a studijním účelům akademické obce JAMU
přihlášení: UČO + heslo do webmailu/eduroam
Dále můžete využít služeb dalších knihoven, např. MZK, knihoven
MU či knihoven AMU.

JAK NA VYHLEDÁVÁNÍ
Booleovské operátory
AND
vyhledá všechny výsledky, které obsahují požadované
výrazy
zužuje nabídku vyhledaných výsledků
příklad: housle AND klavír - vyhledá všechny
záznamy, které obsahují housle a současně klavír
OR
vyhledá všechny výsledky, které obsahují alespoň jeden
požadovaný výraz
zvyšuje počet nalezených výsledků
tip: využitelný při práci se synonymními výrazy
příklad: housle OR klavír - zobrazí všechny výsledky, které
obsahují housle, klavír nebo housle a klavír
NOT
sloučí k vyloučení nežádoucích záznamů
vyhledá pouze výraz, který stojí před NOT
příklad: housle NOT klavír - vyhledá všechny
záznamy, které obsahují housle a neobsahují klavír
tip: při složitějším dotazu můžete operátory kombinovat
příklad: (housle OR klavír) NOT viola

Klíčová slova
o čem je vaše téma?
odborné termíny v češtině + ekvivalenty v jiných jazycích
nikdy nepiště celé věty
použijte uvozovky, pokud hledáte přesnou frázi/sousloví
tip: vyzkoušejte myšlenkové mapy

V případě dotazů nebo zájmu o konzultaci nás kontaktujte na emailu
knihovna@jamu.cz nebo kruckova@jamu.cz (Mgr. Jana Krůčková).

