
 

 

 

 

Testni dostop do podatkovnih zbirk ponudnika NAXOS  
 

 

  
Univerzitetna knjižnica Maribor koordinira testni dostop do podatkovnih zbirk ponudnika 

NAXOS – viri s področja umetnosti.  

Do konca maja je v sklopu testiranja na voljo šest zbirk: 

NAXOS Music Library – zbirka vsebuje več kot 1.734.000 skladb z več kot 118.000 

CD-jev pretežno klasične glasbe, najti pa je mogoče tudi jazz, blues, new age in kitajsko 

glasbo. Tako kot na fizičnih  CD-jih so vsi naslovi skladb opremljeni z opombami o 

glasbi, s podatki o skladateljih in izvajalcih, seznamom pesmi in naslovnicami. 

NAXOS Music Library Jazz sestavlja več zbirk, med drugimi vsebuje tudi zbirko 

Fantasy Jazz collection. Na voljo je več kot 100.000 jazz skladb z več kot 9.000 CD-jev. 

Predstavljenih je več kot 460 jazz umetnikov. Za zbirko Fantasy Jazz collection velja, da 

je najobširnejši jazz katalog na svetu. Nove vsebine se avtomatsko dodajajo vsak 

mesec. 

NAXOS Music Library World ponuja širok razpon svetovne glasbe od legendarnih 

zgodovinskih glasbenih izvedb do sodobne svetovne glasbe. Predstavljeni so posnetki 

več kot 32.000 umetnikov. 

NAXOS Spoken Word Library vsebuje več kot 8.400 CD-jev z več kot 6.000 deli 

pomembne svetovne literature – od poezije, dramatike in romanov, od “klasik” za otroke 

do Shakespearovih iger. Vsa dela berejo znane igralke oz. igralci. Ob poslušanju online 

knjig lahko uporabniki sledijo besedilu na ekranu ali ga natisnejo. 

Naxos Video Library je nova in unikatna video naročniška storitev. Vsebuje več kot 

1300 video posnetkov koncertov, oper, baletov in dokumentarcev prestižnih izvajalskih 

znamk, kot so Arthaus Musik, Dacapo, Dynamic, Ondine, Opus Arte, Medici Arts, Naxos 

in TDK. Od znanih legendarnih izvajalcev lahko tu najdemo Placida Dominga, Luciana 

Pavarottija, Martho Argerich in mnoge druge. 

Naxos Works Database je online katalog glasbenih del klasične glasbe, ki vsebuje 

mnoge  podrobne podatke o delu, kot so trajanje, zasedba glasbil, založnik in kratka 

predstavitev dela. Z več kot 26.000 opisanimi deli in z vsakodnevnimi dopolnili 

predstavlja obširno predstavitev sveta klasične glasbe.  

 



Do zbirk lahko dostopate znotraj računalniškega omrežja (IP območja) UM: 
 
NAXOS Music Library – http://maribor.naxosmusiclibrary.com 
NAXOS Music Library Jazz – http://maribor.naxosmusiclibrary.com/Jazz 
NAXOS Music Library World – http://maribor.naxosmusiclibrary.com/World 
NAXOS Spoken Word Library – http://maribor.naxosspokenwordlibrary.com 
Naxos Video Library – http://maribor.naxosvideolibrary.com 
Naxos Works Database - http://maribor.naxosworks.com 
 

in/ali od drugje prek oddaljenega  dostopa: http://www.ukm.um.si/elektronski-viri#n. 
 
 
Dostop je omejen na največ 5 hkratnih uporabnikov za posamezno zbirko.  
 
 

Prosimo vas, da o dostopu obvestite tudi vaše kolege in študente. Vaša mnenja in 

odzive glede testiranja pošljite na naslov bojan.ostir@um.si.  
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