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DODATKY 

Knihovního a výpůjčního řádu Knihovny HAMU 
 

  

1.1 Knihovna HAMU sídlí v přízemních prostorách Hudební a taneční fakulty AMU (Malostranské 

náměstí 13, Praha 1, Lichtenštejnský palác). 

1.2 Veškeré druhy služeb Knihovna HAMU (viz Knihovní řád Knihovny HAMU) poskytuje přímo 
v prostorách knihovny (výpůjční místnost, chodba, dvě audio-vizuální studovny, speciální studovna). 

 

1.3 Uživateli Knihovny HAMU jsou studenti, pedagogové a zaměstnanci AMU. Podmínkou pro 

zaregistrování uživatele knihovny, umožňující absenční půjčování, je nutné předložení Průkazu 
studenta, pedagoga nebo zaměstnance AMU. Registrace je bezplatná a uživatel je povinen 
seznámit se s Knihovním a výpůjčním řádem Knihoven AMU a Dodatky Knihovny HAMU. 

Podle prostorových možností a s upřednostněním čtenářů AMU může využívat služeb knihovny také 
kdokoliv z veřejnosti (Kategorie čtenáře „Ostatní“).  

 
 
2.1 Kategorie uživatelů, objemy výpůjček a jejich délka   

 

 

Kategorie 

čtenáře 

 

Knihy, noty 

 

 

CD 

 

LP desky 

počet výp.lhůta prodloužení počet výp.lhůta prodloužení počet výp.lhůta 

Student 20  30 dní nejdéle na 

90 dní 

5 14 dní - 5 14 dní 

Pedagog 40  30 dní nejdéle na 

90 dní 

5 14 dní 1x 5 14 dní 

Zaměstnanec 10  30 dní nejdéle na 

90 dní 

5 14 dní - 5 14 dní 

Mimořádný 10  30 dní - 1 14 dní - - prezenčně 

Ostatní - - - - - - - - 

 
Se souhlasem knihovníka mohou pro potřeby výuky pedagogové překročit počet povolených 
výpůjček. K takovému účelu jim mohou být poskytnuty mimo prostor knihovny na jeden den i 

dokumenty, určené pouze k prezenčnímu studiu. Tuto výjimku lze poskytnout i studentům 
s doporučením pedagoga k potřebám prezentace při výuce nebo jiným studijním úkolům. 

Knihovní jednotky, které jsou z absenčního půjčování vyjmuty: 

- CD, které jsou součástí velkého kompletu 

- Videokazety. Tyto nosiče se půjčují pouze k prezenčnímu přehrávání. Výjimku tvoří tituly 

vyžádané pedagogy pro účely výuky v budově fakulty. 
- Noviny a časopisy. Ty se půjčují výhradně k prezenčnímu studiu. O vybrané tituly je nutno 

požádat službu. 
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2.2 Výpůjční lhůty a typy výpůjček 
 

knihy 30 dní 

noty 30 dní 

cenné a vzácné publikace prezenčně 

knihy v příručním fondu prezenčně 

CD, DVD 14 dní (s výjimkou výše uvedených) 

LP desky 14 dní 

VŠKP (diplomové práce) prezenčně 

periodika prezenčně 

DVD  7 dní 

 

Podmínky půjčování studijních videokazet a DVD: 
Uživatel je povinen se seznámit s pravidly půjčování videokazet a DVD a svým podpisem na 
registrační přihlášce do knihovny se zavazuje je dodržovat: 
 

Vypůjčovatel se zavazuje, že zapůjčený audio-vizuální dokument (videokazeta, DVD,Blu-Ray nebo 

jiný nosič) nepoužije k žádným jiným než ke svým studijním, 

vzdělávacím nebo vědeckým účelům. 

Dále se zavazuje, že nepořídí pro svou potřebu kopii obsahu, ani neumožní ji jinému pořídit a že 

během výpůjční doby ji nepoužije k žádnému komerčnímu ani jinému veřejnému užití. 

Porušením tohoto závazku bere vypůjčovatel na sebe veškerou právní odpovědnost 

za případné zásahy do práv chráněných autorským zákonem. 

 

Nedodržením těchto podmínek se zároveň vystavuje nebezpečí, že mu nebudou nadále umožněny 

jakékoli další absenční výpůjčky. 
 

3.1 Rezervace 

 

Každý registrovaný uživatel knihovny si přes své uživatelské konto v elektronickém katalogu může 
rezervovat dokumenty v příslušných knihovnách nebo požádat o rezervaci dokumentu přímo 

v příslušné knihovně. 

 

4.1 Ostatní služby 

Kromě služeb uvedených v KŘ poskytuje Knihovna HAMU tyto další služby:   

- možnost studijních odposlechů zvukových záznamů ve dvou audio-vizuálních studovnách a 

prostorách chodby 
- možnost studijních přehrávek videokazet ve dvou audio-vizuálních studovnách  
- možnost studijního přehrávání partitur na klávesových nástrojích ve dvou audio-vizuálních 

studovnách 
- odborné konzultace v oblasti hudby (týká se zejména výběru vhodných učebních textů k 

dané problematice nebo repertoárového výběru k daným tématům) 
- možnost poskytnout prostory pro konání seminářů či skupinové výuky – po dohodě 

s vedoucím knihovny 
 

Reprografické služby  
Na kopírování dokumentů, jejichž rozmnožování je v souladu s autorským zákonem, je studentům a 
pedagogům AMU  k dispozici v 1. patře (u Počítačového centra) v Hartigovském paláci multifunkční 

přístroj pro samoobslužné kopírování, tisk a skenování, placené prostřednictvím dobíjecího 
bankomatu na rektorátu a zúčtovatelné pomocí průkazu studenta /průkaz zaměstnance/průkaz 

pedagoga AMU. 
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Bližší informace najdete na portálu AMU – počítačové centrum – studentské průkazy. 
 

Prezenční a některé další služby knihovny (rešeršní služby, referenční služby) může také využívat 

široká veřejnost. 
 

Používání audiovizuální techniky (CD přehrávače, LP přehrávače, video přehrávače, DVD 
přehrávač) je samoobslužné a vyžaduje přísné dodržování návodu. O zapůjčení ovladačů k video-

přístrojům je třeba požádat službu.  
 

Klávesové nástroje je možno využívat ke studijnímu přehrávání partitur jen tehdy, pokud to neruší 
ostatní uživatele.  
 

Kopírování CD, LP a audiovizuálních nosičů z fondů knihovny je zakázáno. 

5.1 Poplatky 
 
a) knihovna poskytuje své služby bezplatně 

b) externí pedagogové, mimořádní či zahraniční studenti a čtenáři z kategorie „ostatní“ jsou povinni 
složit při absenční výpůjčce adekvátní finanční náhradu, která je jim, po vyrovnání všech 

závazků vůči knihovně, vrácena. Studenti ze zahraničí (stáže) skládají kauci 2000,- při registraci 
v knihovně. 

 
 
6.1 Sankce a upomínky 

 
a) upomínky jsou automaticky generovány knihovním systémem a zasílány na školní e-mailové 

adresy příslušných čtenářů; každý čtenář je však povinen si výpůjční dobu hlídat sám a to 
prostřednictvím svého uživatelského konta v elektronickém katalogu, které je každému dostupné na 
základě přihlášení se jako do počítačové sítě AMU 

 
b) sankce za překročení výpůjční lhůty je 1 Kč za den/za 1 dokument (platí pro všechny 

kategorie čtenářů), 10 Kč za den u dokumentů, půjčovaných na dobu 1 týdne (především učebnice 
estetiky); v případě, že čtenář zavinil poškození nebo ztrátu díla, je povinen zajistit adekvátní 
náhradu příslušného titulu v plné hodnotě, xerokopie ztraceného dokumentu však nelze 

z důvodů ochrany autorských práv jako náhradu přijmout. 
 

7.1 Způsob půjčování a vracení 

Veškeré absenční půjčování a vracení knihovních jednotek probíhá ve výpůjční místnosti a je 

podmíněno načtením příslušného elektronického kódu půjčované (vracené) knihovní jednotky. Při 
půjčování je navíc deaktivována elektronická ochrana knihovní jednotky. 
 

Upozornění 
Do studijních prostor knihovny (netýká se výpůjční místnosti), je možno vstupovat pouze po odložení 

svrchního oděvu a tašek. Tento příkaz se netýká hudebních nástrojů. 
 
Výjimky z těchto ustanovení bude možno učinit pouze v mimořádných případech, odůvodněných 

písemnou žádostí vedoucího příslušné katedry 
 

Tento Dodatek je nedílnou součástí Knihovního řádu AMU. Nabývá účinnosti dnem  1. 12. 2016  
 

 
 
 

                 Prof. Vlastimil Mareš                                                      Mgr. Jana Horká 
      děkan Hudební a taneční fakulty AMU                                    vedoucí Knihovny HAMU 


