
NAXOS MUSIC LIBRARY
Muzikinių įrašų duomenų bazė

Muzikos duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko 
muzikos įrašai. Čia rasite trumpas kompozitorių ir atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodyną ir kitą informaciją.



Kaip prisijungti prie NAXOS Music Library duomenų bazės? 

 Prie duomenų bazės galima prisijungti iš bibliotekos kompiuterių šiuo 
adresu: https://amb.lt/lt »Pažinkime» Biblioteka internete » Duomenų 
bazės » NAXOS Music Library. 

 Duomenų baze galima naudotis ir ne bibliotekoje. Dėl prisijungimo
duomenų, prašome rašyti adresu infoteka@amb.lt Daugiau 
informacijos rasite bibliotekos svetainėje: 
https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-
bazes/1399

https://amb.lt/lt
mailto:infoteka@amb.lt
https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399


Pagal reikšminį žodį (Search)
Išplėstinė paieška (Advanced search)
Paieška pagal kompozitoriaus pavardę (Composers)
Paieška pagal atlikėjų sąrašą (Artist)
Paieška pagal muzikos žanrą (Genres) 
Paieška pagal muzikos įrašų kompaniją (Labels)

Paieškos galimybės



Composers (Paieška pagal kompozitoriaus pavardę)

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



Artists (Paieška pagal atlikėjų sąrašą)

Spustelėjus šią parinktį (Artists), galima atlikti paiešką pagal atlikėjo pavardę. Taip pat 
pateikiamos žymiausių pasaulio atlikėjų trumpos biografijos ir diskografijos.  



Genres (Paieška pagal muzikos žanrą) 

Spustelėjus šią parinktį, išsiskleidžia muzikos žanrų sąrašas. Toliau galima rinktis 
atitinkamą filtrą pagal abėcėlę.



Labels (Paieška pagal muzikos įrašų kompaniją) 



Playlists (Grojaraščiai) 

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.  



Kaip klausytis muzikos kūrinių?

Muzikos įrašų ir kompozitorių kūrinių kolekcijų galima rasti visais anksčiau 
išvardytais paieškos būdais. Paieškos eilutėje įrašę žodį (pvz., Čiurlionis) arba temą, 
matysime paieškos rezultatus.



Atsivėrusiame lange kairėje pusėje matome pasirinkto albumo informaciją. Jeigu norite 
klausytis kūrinių,  pažymėkite juos (visus arba po vieną). Jeigu pasirinkote kelis, 
spustelėkite Play Selections (Groti pasirinktus) ir atverkite naują langą. 



Šiame muzikos leistuve galite klausytis jūsų pasirinktos muzikos.



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.



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). 

Guided Tours (Virtualios ekskursijos)



Resourses (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. 



Duomenų baze gali naudotis tik registruoti bibliotekoje skaitytojai.

Apie duomenų bazes konsultuojame bibliotekos Infotekoje 
(Trakų g. 10, Vilnius, 2 aukštas). 

Klausti galite el. paštu infoteka@amb.lt

Linkime malonių muzikos garsų.
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