
חיפוש במאגרלמדריך 
Naxos Music Library

ידי אפרת מור-נכתב על



Naxos Music Library

של הקלטות בתחום המוזיקה הקלאסיתאודיטורימאגר 

לכן אין להעביר את המידע  , משתמשים בו זמנית5מאפשר כניסה של המנוי . 1

שימוששאינו לומד במחלקה למוזיקה וזאת כדי לאפשר אודות המאגר למי 

!זהאופטימלי לתלמידי המחלקה במאגר 

מתעדכן כל הזמן והוא מצויינתבאיכות המאגר כולל מאות אלפי הקלטות . 2

.בהקלטות חדשות

.אי אפשר להוריד הקלטות, ניתן להאזין להקלטות דרך האתר. 3



למאגרכניסה 



:  בדף זה בחרו ב

מערכת הספריות



כניסה לקטלוג אפשרית    

.משני מקומות בדף זה

אילן-קטגוריית קטלוגים      קטלוג בר: מומלץ להיכנס דרך התפריט העליון



ידי  -הזדהות על

לחיצה על  

במסך המתקבל  

את מספר  הקלידו 

תעודת הזהות  

בשורה העליונה  

ואת הסיסמה

Moodle-ל
בשורה התחתונה

Loginלאחר מכן לחצו על 



השם שלכם יופיע בחלקו העליון של המסך-לאחר ההזדהות 



Naxos Music Library: חפשו את שם המאגר

לחצו על חפש



בחרו בתוצאה 

הנדרשת

Full Textעל ולחצו 



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

.הפריטשל 

עללחצו 



מסך הזדהות-מעבר לאתר של המאגר 

מספר תעודת זהות

Moodle-הסיסמה ל



.מסך מעבר מהִגרסה הישנה של אתר המאגר
מעבירה אוטומטית לאתר החדשהמערכת 

שניות5בתוך 



דף הבית של האתר החדש

חלון חיפוש



:דוגמא לחיפוש

Emanuel Bach and FluteCarl Philipp

לחצו על חפש

דף הבית של האתר החדש



תוצאות החיפוש 
(או לעבור בין עמודים, יש לגלול את המסך כדי לראות תוצאות נוספות)

.כל תמונה של דיסק היא תוצאה אחת של החיפוש

לחצו על תמונת הדיסק או על הכותר כדי לראות פרטים מלאים



Google-החיפוש במאגר זה הוא כמו חיפוש ב

.מילות החיפוש יופיעו בכל מקום בפרטים המלאים של התוצאהולכן 

:לדוגמא

,  חלילאחת מהן ל, יוהן סבסטיאן באךפריט הכולל יצירות מאת 

Carl Philipp Emanuel Bach Orchestra: בביצוע

!  לחיפושאך התוצאה אינה רלוונטית , כל מילות החיפוש מופיעות
(בתוצאה זו לא מופיעות יצירות של קארל פיליפ עמנואל באך לחליל)



תוצאות החיפוש 
1דוגמא מספר 

לחצו על תמונת הדיסק או על הכותר כדי לראות פרטים מלאים



(חלק עליון)מסך פרטים מלאים 

בחלק המרכזי של המסך מופיעות היצירות  

בפריט כולל פירוט חלקי היצירה  הכלולות 

.כל חלקוציון זמן הביצוע של 

בדוגמא זו מופיעות יצירות שונות  

מאת קארל פיליפ עמנואל באך



מסך פרטים מלאים  

(המשך פירוט התוכן)

בפריט זה מופיעים  

לחליל  רטי'קונצשלושה 
(ולכן הפריט רלוונטי לחיפוש)



בחלק השמאלי העליון מופיעה  

תמונת עטיפת הפריט ומתחתיה  

פרטים נוספים אודות הפריט

הבאהמובאים בהגדלה בשקופית )

(בליווי הסברים



:פרטים נוספים אודות הפריט

(המאגרלפי )קטגוריות אליהן שייך הפריט 

מלחינים/מלחין

המבצעיםשמות 

.  שונות להרכבים שוניםכולל יצירות הפריט 

המבצעים  היא רשימת כל כאן הרשימה המופיעה 

.  ללא חלוקה לפי יצירות, זהבפריט 
רשימת מבצעים לפי יצירות ניתן למצוא  )

(אם קיימת, בחוברת המלווה את הפריט

שם מוציא לאור

מספר קטלוגי של המוציא לאור

תאריך פרסום



תוצאות החיפוש 
2דוגמא מספר 

לחצו על תמונת הדיסק או על הכותר כדי לראות פרטים מלאים



(חלק עליון)מסך פרטים מלאים 

בחלק המרכזי של המסך מופיעות היצירות  

בפריט כולל פירוט חלקי היצירה  הכלולות 

.כל חלקוציון זמן הביצוע של 

סונטות לחליל  בדוגמא זו מופיעות 

מאת קארל פיליפ עמנואל באך



:פרטים נוספים אודות הפריט

מצורפתחוברת 
(הסבר על החוברת מופיע בשקופית הבאה)

(של המאגר)קטגוריה 

מלחינים/מלחין

המבצעיםשמות 
(ללא ציון הכלי עליו הם מנגנים)

שם מוציא לאור

מספר קטלוגי של המוציא לאור

תאריך פרסום



 PDFכקובץהחוברת המצורפת לפריט 

לגלול את המסך  יש , חלק עליון)

(.לעבור הלאהכדי 

בחוברת המצורפת לתקליטורים  

יצירות  /מופיע מידע על היצירה

המבצעים  ומידע על 

(לפעמים בשפות שונות)

שמות המבצעים מופיעים עם שם הכלי*



.Playלהאזנה ליצירות לחצו על אייקון 

ניתן לשמוע ברצף את כל 

היצירות בפריט  

,  Select All-ידי בחירה ב-על

או לשמוע חלקים נבחרים 

באמצעות סימון החלק הרצוי  

,  בתיבה הריקה

משמאל לאותו חלק



ההשמעה מופיעה רשימה  במסך 

בפריט היצירות של כל 

(או היצירות שנבחרו)

ןהמסך מופיע ובתחתית  ַנגָּ

אוטומטיבאופן להשמיע המתחיל 

ביצירה הראשונה  הפרק הראשון את 

(או ביצירה הנבחרת)



בסיום השימוש במאגר יש להתנתק ממנו  

.בולאפשר לסטודנטים אחרים להשתמש כדי 

על  לחצו 

המופיע בחלק העליון של המסך


