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Knihovna FAMU – Přehled signatur a řazení knih 

 
Oblast: FILM 

 

SIGNATURA téma řazení v policích 

F_FI- o teorie dle NÁZVU knihy 

F_FI- o-s scenáristika dle NÁZVU knihy 

F_FI- m zahraniční osobnosti dle JMÉNA osobnosti 

F_FI- m-¤1 zahraniční osobnosti dle NÁZVU knihy 

F_FI- cs-m české a slovenské osobnosti dle JMÉNA osobnosti 

F_FI- cs-m-¤ české a slovenské osobnosti dle NÁZVU knihy 

F_FI- t technika dle NÁZVU knihy 

F_FI- r ročenky a festivalové katalogy dle NÁZVU knihy 

F_FI- m-s scénáře dle NÁZVU knihy 

F_FI- d dějiny dle názvu ZEMĚ 

F_FI- d-¤ dějiny dle NÁZVU knihy 

F_FI- cs-d české a slovenské dějiny dle NÁZVU knihy 

F_FI- cs-e české a slovenské encyklopedie různě2 

F_FI- e-f zahraniční encyklopedie různě 

F_FI- e-s encyklopedie – slovníky různě 

F_FI- e-v encyklopedie – všeobecné různě 

F_FI- e-h encyklopedie – herci různě 

F_FI- e-o encyklopedie – osobnosti různě 

F_FI- e-d encyklopedie – dějiny různě 

 
Oblast: GAME DESIGN 

 

SIGNATURA  řazení v policích 

F_FI-  o-g  dle NÁZVU knihy 

                                                           
1 Znak ¤ (na hřbetě knihy označeno tečkou •) označuje jiné řazení u téhož tématu, např. řazení dle názvu knihy 
(s tečkou), místo řazení dle jména osobnosti (bez tečky). 
2 Různé řazení znamená různě kombinované, např. část knih je řazena dle názvu a jiná část podle jména autora, 
hlavního tématu aj. 
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Oblast: FOTOGRAFIE 

 

SIGNATURA  téma  řazení v policích 

F_FO- o teorie dle NÁZVU knihy 

F_FO- r ročenky dle NÁZVU knihy 

F_FO- t technika dle NÁZVU knihy 

F_FO- m fotografické publikace zahraniční dle JMÉNA osobnosti 

F_FO- m-o fotografické publikace zahraniční umístěno v DEPOZITÁŘI 

F_FO- m-¤ fotografické publikace zahraniční dle NÁZVU knihy 

F_FO- d dějiny světové dle názvu ZEMĚ 

F_FO- e encyklopedie světové dle NÁZVU 

F_FO- pragensia fotografické publikace o Praze různě 

F_FO- cs-m fotografické publikace české a slovenské dle JMÉNA osobnosti 

F_FO- cs-m-o fotografické publikace české a slovenské umístěno v DEPOZITÁŘI 

F_FO- cs-m-¤ fotografické publikace české a slovenské dle NÁZVU knihy 

F_FO- cs-d dějiny české a slovenské různě 

F_FO- cs-e encyklopedie české a slovenské dle názvu 

 
Oblast: UMĚNÍ 

 

SIGNATURA téma řazení v policích 

F_UM- o teorie dle NÁZVU knihy 

F_UM- d dějiny různě 

F_UM- e encyklopedie různě 

F_UM- m monografie dle JMÉNA osobnosti 

F_UM- m-¤ monografie dle NÁZVU knihy 

 
Oblast: LITERATURA 

 

SIGNATURA téma řazení v policích 

F_LI- o teorie dle NÁZVU knihy 

F_LI- d dějiny různě  
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F_LI- e encyklopedie různě 

F_LI- m beletrie dle JMÉNA autora 

F_B  beletrie umístěno v DEPOZITÁŘI 

 
Oblast: SPOLEČENSKÉ VĚDY 

 

SIGNATURA  řazení v policích 

F_SV  různě 

 
SKRIPTA 

 

SIGNATURA  řazení v policích 

F_skripta  dle NÁZVU knihy 

 
SLOVNÍKY 

 

SIGNATURA  řazení v policích 

F_SLOVNÍKY  dle JAZYKA 

 
Oblast: DĚJINY 

 

SIGNATURA  řazení v policích 

F_dějiny  dle názvu ZEMĚ 

 
Oblast: DIVADLO 

 

SIGNATURA  řazení v policích 

F_divadlo  dle NÁZVU knihy 

 
Oblast: HUDBA 

 

SIGNATURA  řazení v policích 

F_hudba  dle NÁZVU knihy 

 
FAMU 

 

SIGNATURA  řazení v policích 

F_FAMU  dle NÁZVU knihy 



4 
 

 
ŠKOLY 

 

SIGNATURA  řazení v policích 

F_školy  dle NÁZVU knihy 

 
TYPOGRAFIE 

 

SIGNATURA  řazení v policích 

F_typografie  dle NÁZVU knihy 

 
 
 

 
Časopisy volně dostupné ve studovně 

 

Film a doba FOTO 

Cinepur Zoom 

Iluminace Flash Art 

Cinema Aperture 

Kino-Ikon Lapham’s Quarterly 

Homo Felix  Fotograf 

Sight and Sound European Photography 

American Cinematographer PHOTO News 

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny Black & White 

Revue Prostor Camera Austria 

Revolver Revue UNI Kulturní magazín 

Synchron ArteActa 

Analogon  

A2  

 
 
 


