POPRVÉ V KNIHOVNĚ

Knihovna JAMU
Po, St
9-18
Út, Čt
9-17
Pá
9-15
So-Ne, svátky zavřeno
(jiné viz Aktuality)

knihovna@jamu.cz
budova Astorka, 1. patro (výtah)
Novobranská 3, 662 15 Brno
545 592 204 - výpůjční pult
http://knihovna.jamu.cz
http://aleph.jamu.cz
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

SLUŽBY KNIHOVNY
Výpůjční služby
prezenční (pouze do studovny) x absenční (domů)
knihy absenčně na 3 měsíce
knihy ze studovny pouze k prezenčnímu vypůjčení
hudebniny absenčně na 3 měsíce
CD, DVD, gramofonové desky a videokazety
absenčně na 1 týden
pouze pro interní uživatele
časopisy absenčně na 1 týden
aktuální ročník najdete ve studovně (jednotlivá čísla)
vázané komplety starších ročníků uloženy v šanonech,
dostupné ve studovně
denní tisk pouze prezenčně
ve studovně je dostupná Mladá fronta

výpůjčky si můžete 2x prodloužit
systém automaticky zasílá na email upozornění
před koncem výpůjční doby
poplatek za překročení termínu 5 Kč/den/výpůjčka
pedagogové a doktorandi mají možnost
dlouhodobých výpůjček
meziknihovní výpůjční služba (MVS)
pouze z mimobrněnských knihoven
žádost pomocí online formuláře na webu
i mezinárodní (MMVS) - hradí se poštovné
služba je dostupná jen pro interní uživatele

SLUŽBY KNIHOVNY
Referenční služby
poskytování informací o fondech knihovny
a externích informačních zdrojích
konzultační a metodické služby při vyhledávání
dokumentů

Studovna
knihy řazeny oborově, k prezenčnímu vypůjčení
informace o lokaci a čísle MDT naleznete v katalogu
výstavka novinek
technika pro poslech a sledování CD a DVD
dosah wifi sítě
8 počítačů, 38 studijních míst

Elektronické služby
online katalog Aleph
volně dostupné elektronické informační zdroje
licencované elektronické informační zdroje
databáze Závěrečných prací v IS JAMU
citační manažer CitacePRO

Informační vzdělávání
vstupní exkurze pro 1. ročníky
přednášky pro doktorandy
konzultace při vyhledávání v informačních zdrojích
metodická pomoc při psaní závěrečných prací

Reprografické služby
tisk, kopírování, skenování
kroužková vazba
platba v hotovosti
Služby jsou poskytovány v souladu s provozním a organizačním řádem knihovny.

ONLINE KATALOG ALEPH
Čtenářské konto
přihlášení: UČO + heslo do Webmailu (interní uživatelé),
externí uživatelé obdrží přihlašovací údaje při registraci
kontrola aktuálních výpůjček a objednávek
prodlužování výpůjček
rezervace a objednávky dokumentů
zjišťování výše případných upomínek

Jak vyhledávat v katalogu
základní vyhledávání - slovo či slovní spojení (slovo z názvu,
jméno autora, klíčové slovo,...)
pokročilé vyhledávání - vyhledávání z více polí, podle různých
kritérií a kombinací
lze omezit na jednotlivé báze: knihy, hudebniny, časopisy,
zvukové a audiovizuální dokumenty, vysokoškolské práce

Jak objednat knihu ze skladu
objednávat lze pouze po přihlášení
na konci záznamu zvolte Všechny jednotky
v levém sloupci klikněte na Požadavek a 2x potvrďte OK
kniha bude připravena u výpůjčního pultu 5 pracovních dnů
poslední vyhledávání ze skladu v 15:30 h., pátek 14:30 h.,
pozdější požadavky v 9 h. následující pracovní den

Jak prodloužit výpůjčku
výpůjčky lze prodlužovat po přihlášení do Čtenářského konta
ve Vašem účtu klikněte na Výpůjčky a zobrazí se seznam
aktuálně vypůjčených titulů s datem vrácení
v horní liště zvolte možnost Prodloužit
V katalogu naleznete odkazy na další tematické katalogy a databáze.

FOND KNIHOVNY
obory:
hudba, divadlo, tanec, film, rozhlas, televize, umění
pedagogika, psychologie, sociologie, filozofie, literatura,
jazyky, manažerství
druhy dokumentů:
teoretické práce, skripta, slovníky, beletrie, časopisy
sborníky, divadelní hry, dramata, hudebniny, operní
libreta, CD, DVD, gramofonové desky, videokazety
závěrečné práce (bakalářské, diplomové, disertační,
habilitační)

FOND UMĚLECKÉ DOKUMENTACE
dokumentace umělecké činnosti HF a DF JAMU
záznamy, fotografie, programy, plakáty (průběžná digitalizace)
přehled - 2 seznamy dokumentace k inscenacím uloženým ve
FUD

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
plné texty prací v PDF od roku 2006 (bakalářské, diplomové,
disertační)
do roku 2005: práce pouze v tištěné podobě (dostupné
k prezenčnímu vypůjčení ve studovně)
2006-2009: Intranet JAMU, nekompletní, postupně se
přesunuje do IS JAMU
od roku 2010: vše v IS JAMU
2006-2012: souběžně tištěné i elektronické verze
všechny práce mají záznamy v katalogu Aleph
báze: Vysokoškolské práce
šablony a metodika na webu knihovny a webech fakult

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE
Citační manažer CitacePRO
generátor citací (dostupné i v katalogu Aleph)
vytváří seznamy literatury, umožňuje ukládání poznámek

Music online
licencovaná hudební databáze
zvuková knihovna, hudebniny, encyklopedie

Dance Online: Dance in Video I & II
licencovaný informační zdroj
taneční výuková videa

Oxford Music Online (Grove)
licencovaná hudební databáze
hudební slovníky, články, hudebniny

JSTOR
licencovaná plnotextová databáze časopisů
uměnovědná studia, muzikologie, kinematografie

Play with a Pro
licencovaný informační zdroj
hudební výuková videa

Umění online
adresáře a portály
obory: divadlo, hudba, film, literatura, umění
licencované databáze jsou určeny pouze k vědeckým
a studijním účelům akademické obce JAMU
přihlášení: UČO + heslo do webmailu/eduroam
Další informace k e-zdrojům naleznete v samostatném letáku.

