Naxos Music Library uvádí novou verzi
27. ledna 2020 - Naxos s potěšením uvádí nejnovější verzi renomované hudební knihovny Naxos
(NML3). NML, hudební knihovna (databáze), která byla poprvé spuštěna před 17 lety, se stala
hlavní knihovnou pro poslech ve veřejných knihovnách, vzdělávacích institucích a konzervatořích
po celém světě. Díky nové verzi pokračuje hudební knihovna Naxos jako hlavní vzdělávací zdroj,
nyní s významnými vylepšeními v designu, obsahu, vyhledávání a navigaci. Hudební knihovnu
Naxos v současné době používají tisíce institucí ve více než 60 zemích po celém světě.
Nové* a jedinečné funkce














Naxos Musicology International*: Naše nová sekce Musicology je centrem, kde mohou
uživatelé publikovat články o celé řadě hudebních aspektů, vědeckých přístupech a nových
trendech v hudebním průmyslu. Například: eseje o houslích, Verdim, Debussy a politika rasy;
názory na „Budoucnost poslouchání hudby“ a pohledy skladatelů na jejich skutečné a
imaginární hudební cesty.
LISTEN! - Aural Training Exercises*: Jedná se o nový zvukový vzdělávací program, který
zahrnuje více než 900 cvičení pro individuální i skupinové nastavení. (pod tlačítkem Resources
v levé liště)
Opera libretti and synopsis: Hudební knihovna Naxos obsahuje přes 700 operních libret a
synopsí! Žádná jiná online knihovna nemá takový počet.
Pronunciation Guides: Klasická hudba má umělce a skladatele z celého světa. Zahrnuje také
hudební výrazy v mnoha různých jazycích. Tento jedinečný průvodce vám pomůže vyslovit
všechna tato slova.
Composer and Artist Biographies: Umožňují posluchačům dozvědět se více o lidech, kteří
hudbu napsali, zaznamenali a interpretují, včetně životopisů moha z nich a odkazů na jejich
díla, intepretace obsažených v knihovně NML. (pod tlačítkem People v levé liště)
Music Dictionary and Work Analyses: Je stále se rozšiřujícím referenčním nástrojem pro
studenty, účinkující a posluchače klasické hudby. Zaměřuje se na hudební pojmy, skladatele a
nástroje. Mnoho položek je vylepšeno zvukovými a rukopisnými příklady. Tyto zdroje byly
napsány odborníky v oblasti vzdělávání klasické hudby. (pod tlačítkem Resources)
Study Guides: Tato část podporuje vzdělávací osnovy v Austrálii, Kanadě, Irsku, Spojených
státech a Velké Británii, jakož i mezinárodní zkoušky jako IB a BTec.
Junior Section: Tato sekce byla rozšířena a poskytuje hodiny interaktivních a poslechových
materiálů pro mladé posluchače.
Web Content Accessibility*: NML3 odpovídá standardu WCAG 2.0 Level AA.
Naxos Music Library nyní poskytuje odkazy na některé vydavatele a půjčovny notových
materiálů pro snadný přístup k tištěné hudbě, včetně všech děl vydaných nakladatelstvím
Naxos Publishing a Artaria Editions - kritických vydání hudby 18. století.

Vylepšené (rozšířené) funkce









Vylepšené uživatelské prostředí díky rozšířené nabídce, navigačním nástrojům a rychlosti plus
specializované vyhledávací pole pro skladatele a umělce.
Rozšířená schopnost vícejazyčné navigace: angličtina, španělština, francouzština,
portugalština, němčina, korejština a čínština.
Uživatel hudební knihovny Naxos nyní může streamovat videa týkající se alb.
Zjednodušené vytváření, úpravy a sdílení seznamů skladeb.
Bylo vytvořeno devět videonávodů v angličtině s titulky v různých jazycích, které uživatelům
pomáhají seznámit se s novým NML. www.nml3.naxosmusiclibrary.com/tutorial/video
18 hlavních kategorií obsahu usnadňuje nalezení toho, co vás zajímá. (tlačítko Categories)
Přidání hudby k oblíbeným položkám pro mnohem snazší orientaci. (tlačítko Favourites)
Fronty Play jsou rychlou a snadnou alternativou k seznamům skladeb. (Add to Play
Queue)

Obsah hudební knihovny Naxos (NML)
Hudební knihovna Naxos (NML) je největší online knihovnou klasické hudby na světě. V současné
době nabízí přímý přístup k téměř 150 000 CD s více než 2 300 000 skladbami standardního a
raritního repertoáru. Každý měsíc je do knihovny přidáno více než 1150 nových CD.
Knihovna nabízí kompletní katalogy nebo vybrané tituly od více než 1 000 hudebních vydavatelství,
přičemž každý měsíc jsou přidány. Spolu s klasickou hudbou jsou zastoupeny také jazz, worldmusic
a pop / rock. ( Naxos Jazz Library, Naxos World Library).
NML je přístupná online odkudkoli a kdykoli. S mobilními aplikacemi pro systémy iOS a Android
mohou odběratelé také přistupovat ke službě na cestách!
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