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Kas yra „NAXOS Music Library“ 

„NAXOS Music Library“ – klasikinės ir pasaulio muzikos internetinė duomenų bazė, kurioje pateikiami 

aukštos kokybės muzikos įrašai, informacija apie muzikos mokslą: žanrų istoriją, atlikėjų ir kompozitorių 

biografijas, muzikos terminų žodynas ir kita.  

Vartotojai gali rasti: 

 garsinių knygų įrašus ir paskaitas apie klasikinės muzikos ir operos istoriją, 

 daugiau nei 700 operų libretus ir santraukas, 

 muzikos terminų žodyną, 

 kūrinių analizes, 

 detalią kūrinių informaciją (instrumentuotė, leidėjai, trukmė, pasiekiami įrašai ir kita). 
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Kaip pradėti naudotis 

Muzikos duomenų bazę galite rasti Nacionalinės bibliotekos internetiniame puslapyje www.lnb.lt 

paspaudę Atradimai > Duomenų bazės > Užsienio ir pasirinkę „NAXOS Music Library“ arba suvedę 

interneto adresą https://lnb.naxosmusiclibrary.com/ . 

Pastaba. Vienu metu duomenų baze gali naudotis 6 vartotojai. Jeigu nepavyko prisijungti – bandykite 

vėliau. 

Kaip atlikti paiešką 

„NAXOS Music Library“ siūlo tiek paprastąją arba išplėstinę paiešką, tiek kūrinių naršymą pagal 

kriterijus. 

Paprastoji paieška 

Į paieškos laukelį puslapio viršuje įveskite reikšminį žodį (pvz., kūrinio ar albumo pavadinimą, atlikėjo 

ar kompozitoriaus vardą) ir paspauskite „Search“. 

 

Paieška ignoruoja kai kuriuos dažnus anglų kalbos žodžius (where, how), raides ir ženklus, jeigu jie yra 

vienetiniai (a, 8 ir t. t.), bet jeigu paieškai tai yra svarbu, prieš šiuos žodžius parašykite + ženklą: 

 

Taip pat paieška nėra atliekama pagal stemming principą: įvedus žodį bus ieškomas būtent tas žodis, o 

ne su įvesto žodžio šaknimi susiję žodžiai. 

Pavyzdžiui, paieška „sonata“ duos kitokių rezultatų nei įvedus „sonatas“. 

Išplėstinė paieška 

Meniu juostoje paspauskite „Advanced Search“ ir būsite nukreipti į išplėstinės paieškos puslapį. 

 
 

http://www.lnb.lt/
https://lnb.naxosmusiclibrary.com/
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Išplėstinėje paieškoje yra trys skirtukai: „Keyword Search“, „Catalogue Search“ ir „Advanced search“. 

 

„Keyword Search“ atlieka tokią pačią funkciją kaip ir paprastosios paieškos laukelis. 

„Catalogue Search“ paieška yra vykdoma pagal įrašo katalogo numerį. Katalogo numeris – tai įrašų 

kompanijos numeris, skiriamas išleidžiamam įrašui (pvz., kompaktiniam diskui arba vinilo plokštelei), 

kurį galite rasti ant įrašo viršelio. 

„Advanced Search“ galite ieškoti muzikos įrašų pagal tokius kriterijus kaip atlikėjų grupės tipas (choras, 

orkestras), muzikos žanras, kūrinys, atliekamas instrumentais, istorinis laikotarpis (Barokas, 

Romantizmas), šalis ir kita. 

Muzikos įrašų naršymas 

„NAXOS Music Library“ meniu juosta siūlo įvairias naršymo galimybes: pagal naujausius įrašus, 

kompozitorius, atlikėjus, žanrus, įrašų kompanijas.  

Paspaudus „New Releases“ kairiame stulpelyje abėcėlės tvarka išdėstomi visi įrašų leidėjai, kurie 

pastaruoju metu išleido naujų įrašų. 
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 „Recent Additions“ rodo įrašus, kurie buvo neseniai pateikti „NAXOS Music Library“. Juos galima išskirti 

į puslapio redaktorių atrinktus kūrinius („Featured Additions“) ir visus naujausiai įkeltus įrašus („All 

Recent Additions“). 

 

„Composers“ / „Artists“ galite rasti kompozitorių / atlikėjų abėcėlinį sąrašą, o paspaudę kompozitoriaus 

/ atlikėjo pavardę – diskografiją ir (kartais) biografiją.  
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„Genres“ rasite muzikos įrašus, išskirstytus į žanrus. Klasikinės muzikos ir „Spoken word“ kategorijos 

taip pat išskirstytos į subkategorijas. 
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„Labels“ pateikiama „NAXOS“ sukurti teminiai muzikos sąrašai (pvz., „Naxos Nostalgia“ siūlo pirmosios 

XX a. pusės garsiausių popatlikėjų albumų sąrašą). Taip pat šiame skyriuje galite rasti visas įrašų 

kompanijas, kurių įrašai pateikiami muzikos duomenų bazėje. 

 

Grojaraščiai 

„NAXOS Music Library“ siūlo galimybę klausytis tiek jau sudarytų grojaraščių, tiek susikurti juos pačiam.  

Norėdami sukurti savo grojaraščių, turite susikurti savo vartotojo paskyrą, o naršyti „NAXOS“ sukurtus 

grojaraščius galite paspaudę skirtuką „Themed Playlists“. 
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Daugiau informacijos, kaip naudotis grojaraščiais, galite rasti „View/Download Playlist User Guide“. 

 

 

 

 

Papildomos muzikos mokymosi priemonės mokyklai 
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„Study Area“ suteikia prieigą prie Australijos, Airijos, Pietų Korėjos, Šiaurės Amerikos, Jungtinės 

Karalystės muzikos dalyko mokyklinių programų pamokų ir muzikos istorijos pamokų ikimokyklinio 

amžiaus vaikams. 

 

Muzikos istorinių periodų apžvalga 

„NAXOS Music Library“ pateikiama informacija ir mokomoji medžiaga apie žymiausius kompozitorius ir 

atlikėjus nuo Baroko iki XX amžiaus. 

Paspaudę „Guided Tours“ ir epochos pavadinimą, pamatysite to laikotarpio santrauką: svarbiausius 

bruožus, muzikos formas, o kairėje pusėje – žymiausių muzikos asmenybių sąrašą. Kiekvienos 

asmenybės aprašyme rasite jos biografiją ir rekomenduojamus klausyti kūrinius. 
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Papildomi ištekliai 

„Resources“ pateikiami papildomi „NAXOS Music Library“ muzikiniai ištekliai, tokie kaip muzikos 

istorijos garsinės knygos, terminų žodynas, kompozitorių ir atlikėjų pavardžių tarties vadovas, muzikos 

mokyklų egzaminų pavyzdžiai, operos libretai, santraukos ir muzikos kūrinių analizės. 
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Kaip klausytis muzikos kūrinių 

Norėdami klausytis muzikos kūrinių, paspauskite albumo pavadinimą ir būsite nukreipti į albumo 

puslapį. 

  

Pažymėkite norimus klausyti kūrinius ir kairėje, žemiau albumo viršelio paspauskite „Play Selections“.  
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Atsidariusiame internetinio garso grotuvo lange pamatysite pasirinktų įrašų sąrašą, taip pat valdymo 

mygtukus. 

 

Kaip susikurti „NAXOS Music Library“ vartotojo paskyrą 

„NAXOS Music Library“ vartotojo paskyra yra naudojama grojaraščiams sukurti ir išsaugoti. 

Susikurti vartotojo paskyrą galite paspaudę „Playlists“ (1) meniu juostoje ir atsidariusiame puslapyje 

„Sign Up“ (2). 

Progreso eilutė 

Groti atsitiktine tvarka 

Kartojimo režimas 

Paspaudus nukreipiama į 

albumo puslapį 

Garso valdymas 
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Atsidariusiame registracijos puslapyje suveskite savo duomenis, slaptažodį ir užsiregistruokite. 

 

Jums bus išsiųstas registracijos aktyvavimo laiškas el. paštu. Paspauskite aktyvinimo nuorodą ir galėsite 

prisijungti prie savo „NAXOS Music Library“ vartotojo paskyros. 

  

 

 

1. 

2. 
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Kaip sukurti grojaraštį 

Paspauskite „Playlists“ ir atsidariusiame puslapyje pasirinkite savo vartotojo skirtuką. Paspauskite 

„New Folder“ norėdami sukurti naują grojaraštį. 

 

Suveskite grojaraščio pavadinimą, pastabas. Mygtukas „Secure Folder“ leidžia grojaraštį apsaugoti su 

slaptažodžiu.  
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Muzikos įrašymas į grojaraštį 

Norėdami išsaugoti muziką naujai sukurtame grojaraštyje, nueikite į albumo puslapį, pažymėkite 

kūrinio pavadinimus varnele ir kairėje pasirinkite „Add to playlist“. 

 

Iššokusiame lange pasirinkite grojaraštį (aplanką), į kurį norite įrašyti.  
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Jei norite iš pažymėtų kūrinių sukurti visiškai naują grojaraštį, įveskite sugalvotą pavadinimą „Playlist 

name“ eilutėje ir grojaraštis bus sukurtas, kai tik paspausite „Add to Playlist“ mygtuką. 

Kaip naudotis išmaniąja programėle NML 

Suradę „Google Play“ (Android vartotojams) arba „App Store“ (Apple iOS vartotojams) „NAXOS Music 

Library“ programėlę NML, spauskite atsisiųsti. 

  

Atsidarykite NML programėlę savo išmaniajame telefone prisijungę prie bibliotekos belaidžio 

interneto. Paspauskite „Connect with your Institution“. 

Suveskite vartotojo duomenis ir paspauskite „Submit“. El. paštu jums bus išsiųsta vartotojo paskyrą 

aktyvuojanti nuoroda. Aktyvavę vartotojo paskyrą galėsite prisijungti prie programėlės.  

Jei jau turite bibliotekoje sukurtą svetainės vartotojo paskyrą, naujos kurti nereikia – prisijunkite jau 

esamos vartotojo paskyros duomenimis. 

Pastaba. Jei prisijungę prie bibliotekos interneto jos pavadinimo registracijos lango viršuje nematysite, 

kreipkitės el. paštu e-info@lnb.lt. 

 

 

 

mailto:e-info@lnb.lt
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Prisijungę prie programėlės, matysite neseniai pridėtus kūrinius. „Browse“ mygtukas leis naršyti tarp 

muzikos įrašų kategorijų, „Search“ – atlikti kūrinių paiešką, o „Playlist“ – klausytis savo ir NAXOS sukurtų 

grojaraščių.  

 

Svarbu. Prieiga vienu metu leidžiama 6 vartotojams. Programėle galite naudotis ir ne bibliotekos 

patalpose, jei vartotojo paskyra buvo sukurta Nacionalinėje bibliotekoje. Tačiau prašome atsijungti 

nuo programėlės „Others“ > „Log out“, kai baigsite ja naudotis, kad prie jos galėtų prisijungti kiti. 

Nuotolinė prieiga prie duomenų bazės 

„NAXOS Music Library“ galite pasiekti per bibliotekos EZ Proxy paslaugą. 

Nuotoline prieiga gali naudotis tik registruotieji Nacionalinės bibliotekos vartotojai. 

 

 

 

https://proxy.lnb.lt/login

