
 

NAXOS MUSIC LIBRARY – išsamiausia klasikinės ir moderniosios muzikos platforma, nepamainomas muzikos žinių šaltinis 

universitetams, viešosioms bibliotekoms, mokykloms, muzikos specialistams ir mėgėjams. 

Kaip rasti reikalingą albumą 

                 Paieškos duomenų bazėje būdai: 

 Paprastoji paieška, įrašant raktinį žodį į Keyword Search langelį. 

 Išplėstinė paieška (Advanced Search), naudojant kelis paieškos kriterijus vienu metu. 

 Naršant pagrindinėse rubrikose. 
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   Paprastoji paieška atliekama įrašius į Keyword Search laukelį kūrinio ar albumo pavadinimą, atlikėjo ar kompozitoriaus pavardę (pvz., Zimmer).        

Tokią užklausą dažnai tenka tikslinti, siaurinti (pvz., Zimmer H.),  nes pateiktų albumų sąrašas – per didelis, apimantis kelių rubrikų rezultatus. 

 

 

 



 

    Išplėstinė paieška. Advanced Search nukreipia į puslapį, kuriame muzikos įrašų ieškoma pagal tokius kriterijus kaip kompozitorius, aranžuotojas, 

atlikėjas, dainų teksto autorius, atliekanti grupė (ansamblis, choras), garso įrašų studija ir kiti. 

 

Pagrindinių rubrikų reikšmės ir naršymas jų viduje 

Asmenybių (People) rubrikoje paieška atliekama pirmiausia pasirenkant skiltį Kompozitoriai (Composers); Atlikėjai (Artists) arba įrašant 

menininko pavardę su inicialais langelyje Enter composer/artist. Atsivėrusiame naujame lange pristatoma autoriaus kūryba ir išleisti muzikos 

albumai – View by Work/View by Album.

 

 



 

Kategorijų (Categories) turinys sugrupuotas į 18 pagrindinių rubrikų. Jų viduje albumai išdėstyti pagal abėcėlę. Gautiems rezultatams tikslinti 

siūloma naudotis Keyword Search ir Page number laukais. 

 

 

 
 



 

Muzikos įrašų studija (Labels) – specialus langas greitai albumų paieškai pagal muzikos įrašų studijos / leidėjo pavadinimą, kurių čia daugiau nei 

1 000. Pasirinkto leidėjo lange randama trumpa informacija apie studiją ir jos išleistus albumus, išrikiuotus pagal abėcėlę. 

 

 

 



 

Ištekliai, Muzikologija ir Žodynai (Resources, Musicology, Dictionary) skirti muzikos teorijai pažinti, atskirų jos dalykų analizei ir praktiniams 

įgūdžiams įtvirtinti.  Šiose platformose galima rasti operų libretų, įvairių straipsnių apie muzikos instrumentus, atlikimo stilių, kompozitorių ir 

meno žmonių pasisakymų, nuomonių, ateities įžvalgų estetinio ugdymo ir kitais klausimais.  

Klausyk (Listen) – skyrius apie muzikos garsų suvokimą su 1 000 pratimų. Tai pagalba tiems, kurie užsiima mokymu, dėstymu, taip pat 

studentams, nagrinėjantiems fonetinio suvokimo subtilybes. Pateiktos užduotys –  įvairaus sudėtingumo lygio. 

   

 

 

 

  



 

 

 Kaip klausyti ir išsaugoti paieškos rezultatus (albumus) 

Atsivertus pasirinkto albumo turinį, varnele pažymimi kūriniai, kurie bus klausomi. Jei visi – Select All, o tada  –  

   

Papildoma grotuvo informacija: albumo viršelis; kompozitorius (Morricone); kūrinys (Once Upon a Time in the West), kurį styginiam 
instrumentui su orkestru aranžavo R. Smith; atlikėjai (Stjepan Hauser (violončelė) su Prague Symphony Orchestra); dirigentas (Robert Ziegler); 
muzikos įrašų studija (Sony Classical) ir albumų katalogo numeris 88644877134. 

 

  

Grotuvo 

valdymas 

Grotuvo 

dinamika 

Sugrįžimas į  

albumo pradžią  

pslpsl.puslapį 



 

Paieškos rezultatams išsaugoti galima naudoti saugyklą Mėgstamiausi (Favourites). Pirmą kartą atliekant veiksmą reikės užsiregistruoti, 

spustelėjus kairėje pusėje esančią nuorodą. Sukurta individuali muzikos saugykla pildoma spragtelėjus , kuris yra pasirinkto albumo įrankių 

juostos dešinėje pusėje. Pasikeitusi spalva   patvirtina, kad albumas yra mėgstamiausių talpykloje, kur bus saugomas neribotą laiką. Vartotojas 

čia gali klausytis muzikos, trinti ar perkelti albumus (pavienius garso takelius taip pat) į daugiau galimybių suteikiančią saugojimo vietą – Grojaraštį 

(Playlist). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rastus albumus, atskirus kūrinius ar takelius galima saugoti savo sukurtoje paskyroje Grojaraštis (Playlist). Pažymėjus, ką norima į jį įkelti – visą 

sąrašą (Select All) ar tik atskirą kūrinį, spaudžiama . Grojaraštyje MY Playlists, skirtingai nei Favourites, galima kurti įvairius aplankus, juos 
grupuoti pagal temas, žanrus, atlikėjus ir kitus kriterijus. 

 

 



 

Kaip naudotis išmaniąja programėle NML 

 Suradus „Google Play“ („Android“ vartotojams) arba „App Store“ („Apple iOS“ vartotojams) „NAXOS Music Library“ programėlę NML, spausti   

atsisiųsti. 

                   

                                                           

 

 

 

 

Atsidarius NML programėlę savo išmaniajame telefone, 

reikia prisijungti prie bibliotekos belaidžio interneto. 

Paspaudus Connect with your Institution, suvedami 

vartotojo duomenys ir paspaudžiama Submit. Naujam 

vartotojui el. paštu bus išsiųsta paskyrą aktyvuojanti 

nuoroda. Ją aktyvavus bus galima prisijungti prie NML 

programėlės. Jei vartotojas jau turi bibliotekoje sukurtą 

svetainės paskyrą, naujos kurti nereikia – prisijungiama 

jau esamos vartotojo paskyros duomenimis.  

Pastaba. Jei prisijungę prie bibliotekos interneto jos 

pavadinimo registracijos lango viršuje nematysite, 

kreipkitės el. paštu konsultantas@savb.lt. 



 

Prisijungus prie programėlės, matomi neseniai įkelti kūriniai. Browse mygtukas leis naršyti po muzikos įrašų kategorijas, Search – atlikti kūrinių 

paiešką, o Playlist – klausytis savo ir NAXOS sukurtų grojaraščių. 

Svarbu. Prieiga vienu metu leidžiama 6 vartotojams. Programėle galima naudotis ir ne bibliotekos patalpose, jei vartotojo paskyra buvo sukurta 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Visada bus prašoma atsijungti nuo programėlės Others > Log out, kai baigiama ja 

naudotis, kad prie NML galėtų prisijungti kiti. 

 

 

Nuotoline prieiga gali naudotis tik registruoti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vartotojai. Konsultacijas apie duomenų 

bazę teikiame telefonu +370 41 371 727 arba el. paštu konsultantas@savb.lt  

 Linkime malonių muzikos garsų. 
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