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Hudební databáze v Knihovně města Hradce Králové

Růžena Matěnová

Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové nabízí již řadu let přístupy do hudebních databází. Od ledna 2018 je 

to balíček databází Naxos, encyklopedická databáze Oxford Music Online a bibliografická muzikologická databáze 

RILM.

Balíček poslechových databází Naxos obsahuje:

• databáze klasické hudby s více než 136 000 tituly,

• databáze jazzu,

• databáze etnické hudby,

• databáze mluveného slova: audioknihy,

• videodatabáze hudby a výtvarného umění.

Databáze Naxos Music Library je gigantická poslechová virtuální knihovna převážně klasické hudby, v níž se 

nacházejí na reálně vydaných CD díla skladatelů všech dob a stylů, a to zpravidla ve špičkovém provedení. Pokud titul 

obsahuje booklet, je možné si ho stáhnout ve formátu PDF. Vedle možnosti různého výběru skladeb (abecedně dle 

umělců, skladatelů, ale i žánrů) zde lze najít i junior sekci, krátké biografie skladatelů, u oper synopse a libreta, 

průvodce jednotlivými hudebními epochami a poslech přes mobilní aplikaci. U známějších děl je možné porovnávat i 

jejich interpretaci různými umělci. Databáze je již řadu let našimi uživateli hojně využívána a vysoce hodnocena.

Podobně lze poslouchat i skladby z databáze jazzu (Naxos Music Library Jazz) a etnické hudby (Naxos Music 

Library World), které nyní nabízíme nově.

Databáze Naxos Spoken Word Library je rovněž novinkou. Jedná se o poslechovou databázi mluveného slova, a to 

v několika světových jazycích: v angličtině, němčině, francouzštině a portugalštině. Najdeme zde beletrii, poezii, 

literaturu faktu, biografie, knihy zabývající se historií, filozofií, ale i duchovní literaturu a divadelní hry, včetně velkého 

množství nahrávek literatury různých žánrů pro děti a mládež. Knihy jsou buď načteny, nebo zdramatizovány 

s hudebním doprovodem a je možné je poslouchat i přes mobilní aplikaci. Pokrývají časové období od středověku až po 

21. století. Nové tituly se přidávají měsíčně.

Poslední databází z balíčku Naxos je videodatabáze Naxos Video Library, kterou tvoří téměř 2 900 DVD s uměleckou 

tematikou. Jsou to především záznamy koncertů, oper, baletů, ale i komentované výstavy a pořady o výtvarném umění. 

Zastoupena jsou vydavatelství Naxos DVD, Opus Arte, Arthaus, Dacapo a EuroArts. Titulky jsou dostupné ve více než 

5 jazycích. Booklety v PDF obsahují cenné informace o dílech, umělcích a skladatelích. Pro tuto databázi jako jedinou 

nemáme bohužel k dispozici vzdálený přístup; je proto přístupná pouze z naší knihovny.

Databáze Oxford Music Online

Oxford Music Online je hudební encyklopedie s mnoha tisíci neustále doplňovanými hesly předních světových 

muzikologů. Její základ tvoří informace o skladatelích, hudebních nástrojích, žánrech a obdobích (od středověku po 21. 

století). K většímu porozumění nám pak pomohou slovníky pojmů, ukázky hudebnin, odkazy na další hesla apod. 

Encyklopedie mapuje kromě klasické hudby i hudbu populární.

Databáze RILM

RILM je odborná bibliografická hudební databáze, která zahrnuje literaturu (články a knihy) z oblasti hudební historie, 

muzikologie, etnomuzikologie, dramatického umění, tance, jazzu, hudební analýzy a ikonografie, knihovnictví a 

pedagogiky, muzikoterapie a organologie. Je doporučenou databází především pro studenty a pedagogy 



muzikologických oborů, případně pro vážné zájemce z řad veřejnosti.

Kde se můžete o nabízených databázích dozvědět více: 

• Na webových stránkách KMHK v sekci Databáze/Hudba: http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/databaze/hudba.

• Zde najdete:

1. leták v PDF s adresami a popisem databází, včetně způsobu, jak se do nich přihlásit;

2. prezentaci k celému balíčku Naxos, včetně databáze mluveného slova (Naxos Music Online / představení 

databáze).
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