Naxos Jazz
Naxos Jazz inneholder hovedsakelig jazz og blues pluss litt verdensmusikk, og
utgjør gjennom sin tilgang til mer enn 9000 plateutgivelser et viktig supplement til
bibliotekets allerede eksisterende cd/lp-samlinger.
Databasen har avtaler med en rekke nordiske, europeiske og multinasjonale
plateselskap. I tillegg til viktige uavhengige selskaper som, ACT, Caprice, Enja,
ESP-Disk, Intakt, Jazzwerkstatt, Leo, MPS, Nonesuch, Ozella, SteepleChase og
Storyville, gir basen også tilgang til en stor del av katalogene til de internasjonale
selskapene Fantasy og Warner Jazz. Disse siste gir tilgang til selskap som Prestige,
Milestone, Fantasy, Contemporary, Stax, Warner og Atlantic.
I likhet med andre strømmetjenester er opplysningene om de ulike utgivelsene av
varierende både i omfang og kvalitet, men supplerende opplysninger er ofte mulig å
finne ved bruk av andre kilder på nettet.

Noen tips ved søk inn i Naxos Jazz.
Ved søk inn i databasen kan man enten bruke det generelle søkefeltet, Keyword
Search, eller benytte seg av genererte lister over plateselskap, artist, komponist og
genre. Hvis dere bruker de genererte listene, er det en del spesialiteter dere bør være
oppmerksom på.
Labels (plateselskap)
Denne lista inneholder en mengde selskaper. En del av disse er i realiteten nesten
ikke representert i basen. Dette gjelder f.eks. ECM, Heilo, RCA, Teldec, samt en
rekke selskap som primært gir ut klassisk musikk.
Artist
Hovedordning her er på artistens etternavn, men det er viktig å være oppmerksom på
at en del innførsler kan komme på fornavn. Dette gjelder i hovedsak når navnet på
artisten er etterfulgt av gruppebetegnesler som quartet, trio etc.
Art Blakey finnes derfor i tillegg til hovedinnførselen under B på Blakey, Art, også
under A på Art Blakey and the Afro-Drum Ensemble, Art Blakey and the Jazz
Messengers og Art Blakey quintet.
Treff er også avhengig av at utøverne på de ulike plateutgivelsene er registrert i
databasen, hvilket slett ikke er konsekvent gjennomført.
Composer (komponist)
Lista er sortert på komponistenes etternavn. Det er her viktig å vite at slett ikke alle
utgivelsene i databasen inneholder opplysninger om komponister. Bruk av denne
søkeinngangen gir derfor ikke en komplett oversikt. Hvis man er ute etter en bestemt
komposisjon, kan det være lurt å prøve å søke på tittelen i det generelle søkefeltet,
Keyword search, med eller uten komponistens navn.
Genres
Gir mulighet til å søke på genrene: Contemporary jazz, Jazz, Blues, Nostalgia,
World, Contemporary instrumental, Pop and rock, Spoken word og Relaxation
music. Søkemuligheten bør brukes med forsiktighet, og gir ofte litt merkelige treff
som f.eks. Andrews Sisters under World.
Titler på komposisjoner og plateutgivelser
Søk på titler gjøres ved bruk av det generelle søkefeltet, Keyword search.

