
„Naxos music library“ duomenų bazės aprašas 

„Naxos music library“ tai muzikos duomenų bazė, sauganti daugiau nei 2,5 milijono 
įvairiausių žanrų muzikos kūrinių ir garso įrašų. Šioje virtualioje muzikos saugykloje lankytojai ras 
ne tik įvairiausių klasikinės, roko, folkloro, džiazo ir populiariosios muzikos įrašų, bet taip pat 
atlikėjų biografijas, muzikinių terminų žodyną bei kitą naudingą informaciją. 

Kaip prisijungti? 

Iš pradžių nueiname į „Naxos music library“ duomenų bazę suvedę adresą 
https://plsd.naxosmusiclibrary.com/login 

Atsiradę pagrindiniame svetainės puslapyje į skiltį Username (Vartotojo vardas) įrašome 
PLSDmm. Tą patį pakartojame ir skiltyje Password (Slaptažodis). Atlikę šiuos veiksmus 
prisijungsime kaip lankytojai.  

 

 

Svarbi informacija. Vienu metu bibliotekoje prie „Naxos music library“ gali būti prisijungę 
tik 3 lankytojai, todėl svarbu baigus naršyti nepamiršti išsiregistruoti iš duomenų bazės.  

Paieška 

Prisijungę prie duomenų bazės į paieškos laukelį (Keyword search) įrašome mus 
dominančio autoriaus ar kompozitoriaus vardą (arba grupės, ansamblio, įrašų studijos, muzikinio 
kūrinio, žanro pavadinimą) ir spaudžiame klavišą Enter. Sistema mums pateiks visus rastus failus 
pagal užklausą.  

 



 

Jeigu ieškome konkretaus garso įrašo ir turime daugiau informacijos apie jį galime naudotis 
išplėstinės paieškos funkcija (Advanced search). Pasirinkus išplėstinę paiešką sistema leis mums 
įvesti daugiau duomenų apie ieškomą failą (autorių, aranžuotoją, atlikėją, šalį, metus ir t.t.) ir 
sukonkretinti paiešką.  

 

 

 



Kiti paieškos būdai 

Garso įrašų paiešką galima vykdyti ir kitais būdais. Duomenų bazės pagrindiniame lange, 
kairėje pusėje yra surašytos skiltys pagal kurias galima ieškoti failų.  

 

Pasirinkus skiltį People (Žmonės), duomenų bazė mums atidarys visų turimų kompozitorių 
ir atlikėjų sąrašą abėcėlės tvarka.  

 



Pasirinkus skiltį Categories (Kategorijos) sistema mums išmes informaciją suskirstytą pagal 
muzikinius žanrus.  

 

Paspaudus norimą muzikos žanrą, mes pamatysime visus duomenų bazėje esančius garso 
įrašus priklausančius pasirinktam muzikos žanrui ir surašytus abėcėlės tvarka. 

 

 

 



Pasirinkus skiltį Labels (Etiketės) duomenų bazė įkels mus į garso įrašų sąrašą surašyta pagal 
garso įrašų studijų pavadinimus.  

 

Garso įrašų perklausa 

Pasirinkus norimą išklausyti garso įrašą\įrašus pažymime jį\juos kairiame šone varnelėmis ir 
paspaudžiame mygtuką Play (Leisti). 

 



Atlikus šiuos veiksmus duomenų bazė įjungs garso leistuvę kur bus leidžiami pasirinkti garso 
įrašai. Norint iš leidžiamų garso įrašų vieną arba kelis pašalinti, reikia spausti šalia jo esantį 
šiukšliadėžės ženkliuką. Norint pašalinti iš sąrašo visus pasirinktus failus galima spausti dešinėje 
pusėje esantį užrašą Clear all (Viską išvalyti). Norint paslėpti garso įrašų leistuve, reikia spausti 
Hide Player (Slėpti leistuvę). 

 

 Autorių biografijos 

Norint sužinoti autoriaus biografiją, reikia spausti mėlyname fone esančius autoriaus vardą, 
pavardę. Sistema atidarys autoriaus biografiją bei diskografiją.  

 



 

„Naxos musicology international“ muzikologinis žurnalas 

Duomenų bazėje pasirinkus skiltį Musicology (Muzikologija) sistema nukreips mus į 
muzikinių naujienų žurnalą. 

 

 



 

Muzikologinis žodynas 

Pasirinkus skiltį Dictionary (Žodynas), sistema mums atidarys muzikologijos terminų žodyną.  

 

 



 

 

Norint vykdyti paiešką į laukelį Search (Paieška) įvedame norimą žodį ir spaudžiame Enter.  

 


