
   

 

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na e-mailu knihovna@jamu.cz. 

SEZNAM ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ  

DOSTUPNÝCH V JINÝCH BRNĚNSKÝCH KNIHOVNÁCH 

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA 

• pro přístup k e-zdrojům je nutné se zaregistrovat 

• možnost online předregistrace s následným ověřením údajů osobně v knihovně 

• registrace pro studenty 100 Kč/kalendářní rok 

• po registraci je možné využívat i ostatní služby knihovny (půjčování tištěných dokumentů, 

přístup do všech e-zdrojů atd.) 

NAXOS Music Library 

• databáze nahrávek především vážné a jazzové hudby, najdete zde ale i rock,  

pop či world music 

• více než 160 tisíc alb, přes 2,5 milionu skladeb 

• pouze poslech, z databáze nelze stahovat 

• databáze umožňuje vzdálený přístup 

• více informací o databázi zde 

EBSCO 

• multioborová databáze bibliografických záznamů i plných textů článků 

• především humanitní a společenské vědy 

• databáze umožňuje vzdálený přístup 

• více informací zde 

Web of Science 

• multioborová databáze bibliografických záznamů článků 

• obsahuje citační indexy 

• databáze umožňuje vzdálený přístup 

• více informací zde 

Anopress & PressReader 

• monitoring médií 

• plné texty českého i zahraničního tisku 

• obě databáze umožňují vzdálený přístup 
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V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na e-mailu knihovna@jamu.cz. 

SEZNAM ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ  

DOSTUPNÝCH V JINÝCH BRNĚNSKÝCH KNIHOVNÁCH 

NAXOS Music Library 

• databáze nahrávek především vážné a jazzové hudby, najdete zde ale i rock,  

pop či world music 

• více než 160 tisíc alb, přes 2,5 milionu skladeb 

• pouze poslech, z databáze nelze stahovat 

• více informací o databázi zde 

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ 

• pro přístup k e-zdrojům je nutné se zaregistrovat 

• možnost online předregistrace s následným ověřením údajů osobně v knihovně 

• registrace pro studenty 100 Kč/kalendářní rok 

• po registraci je možné využívat i ostatní služby knihovny  

(např. půjčování tištěných dokumentů, e-knih ze služby PalmKnihy či FlexiBooks) 

Anopress 

• monitoring médií 

• plné texty českého tisku 

• doslovné přepisy televizního a rozhlasového vysílání 

• přístup pouze z vyhrazených PC v Ústřední knihovně (pobočka Kobližná 4) 

• více informací zde 
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V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na e-mailu knihovna@jamu.cz. 

SEZNAM ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ  

DOSTUPNÝCH V JINÝCH BRNĚNSKÝCH KNIHOVNÁCH 

KNIHOVNA ÚSTAVU HUDEBNÍ VĚDY NA FF MUNI 

• dokumenty v knihovně/ve studovně jsou externím čtenářům dostupné i na vyžádání bez 

registrace (lze předem kontaktovat Mgr. Karafiáta na e-mailu karafiat@phil.muni.cz)  

• v současné době není externím čtenářům umožněno absenční půjčování dokumentů 

(tzn. půjčit si požadované dokumenty „domů“) 

• pro přístup k e-zdrojům je nutné se zaregistrovat v Ústřední knihovně FF MUNI 

• registrace je 200 Kč za první kalendářní rok, za každý další 100 Kč 

• externím čtenářům není umožněn vzdálený přístup k EIZ, je nutné využít PC  

ve studovnách 

• externím čtenářům nejsou přiděleny přihlašovací údaje k Wi-Fi, lze se ovšem připojit  

k síti eduroam, tzn. využijete Vaše přihlašovací údaje z JAMU 

NAXOS Music Library 

• viz informace u MZK a KJM 

RILM Abstracts of Music Literature 

• hudební bibliografie s citacemi, abstrakty a indexy 

• téměř milion záznamů publikací od roku 1967 do současnosti 

• všechny typy dokumentů o tradiční, populární i klasické hudbě 

• součást platformy EBSCO 

• více informací zde 


