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Turinys 

• Apie duomenų bazę 
• Prisijungimo būdai 
• Paieška ir kitos duomenų bazės galimybės 



Duomenų bazėje pateikiama klasikinės, populiariosios muzikos, džiazo, 
bliuzo ir kitų muzikos žanrų istorija, atlikėjų autobiografijos, muzikos 
terminų žodynas ir kt. informacija, yra platus žymių kompozitorių muzikos 
įrašų pasirinkimas. Duomenų bazė gali būti pravarti pedagogams 
ieškantiems papildomos mokomosios medžiagos. 



Kaip prisijungti? 

• Prie duomenų bazės NAXOS Music Library galima 
prisijungti iš bibliotekos kompiuterių šiuo adresu: 
www.lnb.lt » Duomenų bazės » Prenumeruojamos 
duomenų bazės » Užsienio duomenų bazės » NAXOS 
Music Library. 

 
• Duomenų baze galima naudotis ir ne bibliotekoje. 

Daugiau informacijos rasite bibliotekos svetainėje 
www.lnb.lt » Prenumeruojamos duomenų bazės 
virtualiems vartotojams.  

http://www.lnb.lt/
http://www.lnb.lt/
http://www.lnb.lt/duomenu-bazes/prenumeruojamos-duomenu-bazes/prenumeruojamos-duomenu-bazes-virtualiems-vartotojams
http://www.lnb.lt/duomenu-bazes/prenumeruojamos-duomenu-bazes/prenumeruojamos-duomenu-bazes-virtualiems-vartotojams


 Paieškos galimybės 

 

1.Pagal reikšminį žodį. 
2. Išplėstinė paieška. 

 

 

1. 

2. 



Advanced Search (Išplėstinė paieška) 

Į išplėstinės paieškos langelius reikia įrašyti kompozitoriaus, 
aranžuotojo, atlikėjo pavardę, grupės, muzikos žanro, 
instrumento, laikotarpio ar šalies pavadinimą.  



Catalogue Search  
(Paieška pagal įrašo katalogo numerį) 

Jei žinote įrašo katalogo numerį, paiešką galite atlikti ir 
pagal jį – iš karto bus pateiktas rezultatas ir nuoroda į 
įrašą.  



Spustelėjus šią parinktį, galima rinktis atitinkamą filtrą pagal abėcėlę. 
Taip pat pateikiamos žymiausių pasaulio kompozitorių biografijos ir 
diskografijos.  

Composers (Paieška pagal kompozitoriaus pavardę) 



Artists (Paieška pagal atlikėjų sąrašą) 



Genres (Paieška pagal muzikos žanrą) 



Labels (Paieška pagal muzikos įrašų kompaniją) 



Duomenų bazėje registruotieji vartotojai gali susikurti asmeninius 
grojaraščius (Playlists). Užsiregistravę (Login/Sign up) galėsite kurti 
įvairius aplankus, juos grupuoti pagal temas, žanrus, atlikėjus ir kt.  

Playlists (Grojaraščiai)  



Sukurtus aplankus galima eksportuoti ar importuoti iš (į) kompiuterį, ištrinti, 
redaguoti, kurti naujus. Aplankai registruotiesiems vartotojams yra pasiekiami bet 
kuriame kompiuteryje ar NML mobiliojoje programėlėje (NML Mobile App) 
(naudojantis išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu).  

Naxos Music Library ir Themed Playlists – 2 
grojaraščių tipai 



Kaip klausytis muzikos kūrinių? 

• Muzikos įrašų ir kompozitorių kūrinių kolekcijų galima rasti 
visais anksčiau išvardytais paieškos būdais. 

• Pavyzdžiui, ieškant pagal žanrą džiazo muzikos kūrinių reikia 
atlikti šiuos žingsnius: Genres → Contemporary Jazz →   



1. Abėcėlės juostos parinktys.  

2. Įrankių juosta Previous Page (Ankstesnis puslapis) ir Next Page (Kitas 
puslapis) keliaukite, rubrikos paieška (šiuo atveju Hungarian Jazz (Vengrų 
džiazas)).  

3. Sąrašas ir paieškos rezultatas (pvz. Karoly Binder: The Myth of Eternal 
Return) → 

Muzikos klausymosi pavyzdys (1) 
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Muzikos klausymosi pavyzdys (2) 

1. Norimus 
klausytis 
kūrinius 
pažymėkite 
(visus arba po 
vieną). 
2. Spustelėkite 
Play Selections 
(Groti 
pasirinktus) ir 
atverkite naują 
langą → 



Šiame muzikos leistuve galite klausytis muzikos.  



Spustelėję  – išskleidimo mygtuką, gausite daugiau 
informacijos apie kūrinį. 



Naxos Music Library duomenys prieinami išmaniuosiuose 
telefonuose – tereikia atsisiųsti mobiliąją programėlę NML, kuria 
galėsite kurti grojaraščius, turėsite prieigą prie beveik 1,5 milijono 
įrašų ir galėsite klausytis muzikos bet kurioje vietoje.  



NAXOS – mokomoji priemonė 

Skiltyje Study Area (Mokslo sritis) medžiaga sukaupta pagal Australijos, 
Airijos, Korėjos, Šiaurės Amerikos ir Jungtinės Karalystės švietimo 
sistemą, tačiau puikiai gali būti pritaikoma ir Lietuvoje. Atskira dalis 
skirta jaunimui (Junior Section), joje pateikiama klasikinės muzikos 
istorija, muzika vaikams, orkestro instrumentams skirtas pažintinis 
puslapis ir kt. 



Guided Tours (Virtualios ekskursijos) 

Tai virtualios ekskursijos po baroko, klasicizmo ir romantizmo 
laikotarpius. Pateikiamas laikotarpio apibūdinimas, pagrindiniai to 
meto kompozitoriai ir jų kūriniai (spustelėjus nuorodą atveriama 
išsamesnė informacija apie kompozitorių, galima klausytis kūrinių).  



Kiti duomenų bazės ištekliai 

Skiltyje pateikiami muzikos žodynai, pagrindiniai muzikos terminai, operų 
libretai ir trumpos apžvalgos, veikia tinklalaidės (angl. podcasting) – 
informacinių laidų transliacijų klausymosi – funkcija, skelbiamos 
kompozitorių darbų analizės. 



Konsultuojame 

• Apie duomenų bazes konsultuojame pirmadieniais–
ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 17.00 val., penktadieniais – 
nuo 9.00 iki 15.00 val. Kitu laiku klausimus užduokite el. 
paštu e-info@lnb.lt. 

• Prieš užduodami klausimą pažiūrėkite, gal atsakymą 
rasite tinklalapyje Dažniausiai apie prenumeruojamas 
duomenų bazes užduodami klausimai.  

http://www.lnb.lt/duk/duk-apie-prenumeruojamas-duomenu-bazes
http://www.lnb.lt/duk/duk-apie-prenumeruojamas-duomenu-bazes

