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Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace je povinna dodržovat
ustanovení vyplývající z kolektivní licenční smlouvy mezi Národní knihovnou ČR
a kolektivními správci autorských práv OSA, DILIA a INTERGRAM uzavřené dne
2. ledna 2004.
Hudební knihovna (dále jen HK) slouží především k poslechu a studiu fondů zde
shromážděných. Půjčuje knihy a časopisy o hudbě, notový materiál, čtečky
elektronických knih, CD, MP3, MC, DVD, audioknihy, hračky a didaktické
pomůcky absenčně nebo prezenčně podle Knihovního řádu KJM. Gramofonové
desky a vybraná DVD jsou určeny pouze k prezenčnímu využívání. Absenční
výpůjčky zvukových dokumentů (CD, MP3 a MC), elektronických čteček a hraček
a didaktických pomůcek se evidují v Hudební knihovně. Výpůjčky tištěných
dokumentů se evidují ve výpůjční hale služeb nebo prostřednictvím
samoobslužných zařízení dle návodu. Prezenční výpůjčky všech dokumentů se
evidují v Hudební knihovně.
Registrovaný čtenář má právo poslechu zvukových a zvukově obrazových
dokumentů, užití AV techniky, elektronického klavíru a notačního programu
Sibelius po dobu 2 hodin. Po dohodě s knihovníkem si lze tyto služby rezervovat
předem (osobně, e-mailem – hudebni@kjm.cz nebo tel. 542 532 170). Doba
využití hudební databáze Naxos Music Online je stanovena na dobu 1 hodiny.
Tyto časy lze po dohodě s knihovníkem prodloužit. KJM má i jeden vzdálený
přístup do databáze, který mohou využít čtenáři s platnou registrací v KJM.
KJM je povinna dodržovat odkladnou lhůtu pro absenční půjčování zvukových
dokumentů, od jejichž nabytí knihovnou uplynulo 9 měsíců, ledaže je nade
všechnu pochybnost prokazatelné, že zvukový záznam byl vydán před více než 9
měsíci. Toto omezení se nevztahuje na případy:
- smlouvy o výpůjčce s registrovaným uživatelem, který je zdravotně
postižen, a výpůjčka souvisí s jeho postižením (např. zvukové knihy),
- půjčování zvukových záznamů, které spolu s tištěným dokumentem tvoří
dohromady nerozlučný celek,
- výpůjček registrovaných čtenářů-pedagogů (doklad potvrzený příslušnou
školou je v KJM podmínkou a je ke stažení na webových stránkách KJM –
www.kjm.cz).
Výpůjční lhůty CD, DVD, MP3 lze prodloužit 1x o 14 dní. Pomůcky z lekotéky a
elektronické čtečky se neprodlužují.
Absenčně půjčená AV média se nesmí půjčovat dalším osobám, nesmí se z nich
zhotovovat další kopie pro jiné osoby nebo komerční účely.




KJM neumožňuje přehrávání donesených zvukových a zvukově obrazových
dokumentů. Dále neumožňuje kopírování AV médií KJM, případně jejich
přehrávání či kopírování na vlastním přehrávacím či kopírovacím zařízení.
V Hudební knihovně jsou k dispozici pro registrované čtenáře PC s přístupem na
internet, s programy Microsoft Office, jedno PC je určeno nevidomým a
slabozrakým uživatelům. Soubory vytvořené na PC je možná uložit na vlastní usb
disk nebo vytisknout, služba je zpoplatněna dle platného Ceníku KJM.

