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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

9:00-9:30 Εγγραφές

9:30-10:00 Χαιρετισμοί

10:00-12:00 Μουσική Βιβλιοθηκονομία, 
Δεξιότητες και Ανάγκες

Αρχεία Ι

Προεδρεύων: Μανώλης 
Γαρουφάλλου

Προεδρεύων: Άρης Μπαζμαδέλης

10:00-10.30 Στεφανία Μεράκου Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα 
Ξεπαπαδάκου, Βάλια Βράκα

Μουσικές βιβλιοθήκες: Pourquoi et 
pour qui?

Το αρχείο της Societas Raffaello Sanzio

10.30-11:00 Ποθεινή Βαϊούλη, Γεωργία 
Πετρούδη

Μυρτώ Οικονομίδου

Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, 
ελλείψεις και πραγματικότητες σε 
φοιτητές μουσικής προπτυχιακού 
και μεταπτυχιακού επιπέδου

Αρχείο Συλλόγου «Μανώλης 
Καλομοίρης»

11:00-11:30 Ηλίας Κυριαζής Γεράσιμος Μαρτίνης

Η μουσική βιβλιοθηκονομία ως 
σύνθεση επιστημών, ειδικοτήτων 
και προσεγγίσεων

Το Ιστορικό Αρχείο της Φιλαρμονικής 
Εταιρίας «Μάντζαρος»

11:30-12:00 Αρσινόη Ιωαννίδου Κώστας Καρδάμης

Το Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό 
Καθεστώς του Μουσικού 
Βιβλιοθηκονόμου στην Ελλάδα και 
οι Προοπτικές του

Το αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρείας 
Κερκύρας: Ιστορική αναδρομή και 
πολιτικές ανάδειξης

12:00-12:30 Διάλειμμα - Καφές Διάλειμμα - Καφές

12:30-14:00 Μουσική Παιδαγωγική και 
Βιβλιοθήκες

Έντεχνη Μουσική και Έρευνα

Προεδρεύουσα: Βέρα Κριεζή Προεδρεύουσα: Στεφανία Μεράκου

12:30-13:00 Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη 
Κοκκίδου

Παναγιώτης Δασκαλόπουλος

Δημιουργικός Προγραμματισμός 
στη Μουσική Παιδαγωγική

Το Δελτίο Κριτικής Δισκογραφίας 
(1971-1976) της Λέσχης του Δίσκου: 
Μια καλή αρχή χωρίς συνέχεια

13:00-13:30 Ζωή Διονυσίου,  Μαίη Κοκκίδου, 
Σοφία Αγγελίδου

Θανάσης Τρικούπης

Ψηφιακό Μουσικό Αποθετήριο 
Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές 
τάσεις που διαγράφονται στα 
μεταδεδομένα του

Μετά από μία τριετή μεταδιδακτορική 
μουσικολογική αρχειακή έρευνα στην 
Ευρώπη και στην Ελλάδα: προβλήματα 
και διαπιστώσεις επί του πρακτέου
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13:30-14:00 Χάρης Λαβράνος Στέλλα Κουρμπανά

Ο ρυθμιστικός ρόλος της Διεθνούς 
Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών, 
Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης 
στην ενίσχυση της μουσικής 
δημιουργικότητας

Σημειώσεις και σημειώματα σε 
παρτιτούρες ως δευτερογενής 
πηγή πληροφοριών στο Αρχείο του 
Ωδείου Αθηνών

14:00-15:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:00-14:45 Τάσσος Βαλαβάνης (Πρόεδρος 
Hellenic Com. of Répertoire Interna-
tional 
deLittérature Musicale),
Στεφανία Μεράκου, Παρουσίαση του 
Ελληνικού Τμήματος RILM 

14:45-15:00 Παρουσίαση της συλλογής 
πολυμέσων Music Online της
Alexander Street

15:00-15:15 Η συλλογή “Film, music &
Performing Arts” της Proquest

15:15-15:30 Realiscape Typorama - 
Παρουσίαση

15:30-17:00 Προτυποποίηση μουσικών αρχείων Μουσικές Συλλογές

Προεδρεύων: Παναγιώτης 
Θεμιστοκλέους

Προεδρεύουσα: Βάλια Βράκα

15:30-16:00 Σταμάτιος Γιαννουλάκης, Γρηγορία 
Ευριπίδου, Μάριος Ζέρβας

Μιχάλης Κεφάλας

Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και 
ανάδειξη του μουσικού αρχείου Σόλωνα 
Μιχαηλίδη από τη Βιβλιοθήκη του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο θεσμός του άβατου του Αγίου 
Όρους παλαιότερα και σήμερα

16:00-16:30 Νίκος Παπάζης, Παντελής Μπράττης, 
Κώστας Μαϊστρέλης, Σίμος 
Λεωνιδάκος

Helena Dorfner

Προσαρμογή εννοιολογικών μοντέλων 
FRBR, FRAD και FRSAD σε μουσικά 
ψηφιακά αρχεία

H μουσική συλλογή από την αυλή 
του Όθωνα

16:30-17:00 Μαρία Ασλανίδη Άρης Μπαζμαδέλης

Καθιερωμένα Δεδομένα, Μουσικά 
Έργα και Δημιουργοί:  Εφαρμογή 
του προτύπου Resource De-
scription and Access (RDA) στο 
πρότυπο κωδικοποίησης δεδομένων 
καθιερωμένου τύπου UNIMARC
Authorities

Neil Ratliff, ένας πρωτοπόρος 
στην έρευνα και καταγραφή των 
μουσικών συλλογών και αρχείων 
στον Ελλαδικό χώρο
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17:15-18:15 Στρογγυλή Τράπεζα: Μουσικές 
βιβλιοθήκες: συνεργασίες, και 
ζητήματα εξωστρέφειας, οργάνωσης, 
περιγραφής και διανομής της 
μουσικής πληροφορίας

Προεδρεύουσα: Μαρία Ασλανίδη
Συμμετέχοντες: Χριστίνα Θεοδωρίκα, 
Κώστας Καρδάμης, Ιωάννης 
Παπαδάκης, Βέρα Κριεζή

18:15-18:45 Διάλειμμα - Καφές Διάλειμμα - Καφές

18:45-19:45 Κεντρική Ομιλία Φίλιππου 
Τσιμπόγλου

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας 
και μουσικές συλλογές: παλιές 
υποχρεώσεις, νέοι ρόλοι  
Προεδρεύων: Αλέξανδρος 
Χαρκιολάκης

20:00 Cocktail ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:30-11:30 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
IAML 

11:30-12:30 Κεντρική Ομιλία Νίκος Τσούχλος

Τα piano rolls του Ωδείου Αθηνών
Προεδρεύουσα: Στεφανία Μεράκου  

12:30-13:00 Διάλειμμα - Καφές Διάλειμμα - Καφές

13:00-14:00 Στρογγυλή Τράπεζα: Βιβλιοθήκες, 
Μουσικά Αρχεία και Έρευνα στην 
Ελλάδα

Προεδρεύουσα: Εύη Νίκα Σαμψών 
Συμμετέχοντες: Νίκος Μαλιάρας, 
Στεφανία Μεράκου, Αλέξανδρος 
Χαρκιολάκης

14:00-16:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:00-14:45 Άρης Μπαζμαδέλης

Παρουσίαση του Ελληνικού Τμήματος 
RISM

15:45-16:00 To TMS σε μουσικές συλλογές - 
Uni-systems
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16.00-17:30 Αρχεία ΙΙ Παρουσιάσεις Βιβλιοθηκών

Προεδρεύουσα: Αρσινόη 
Ιωαννίδου 

Προεδρεύουσα: Χριστίνα 
Κυριακοπούλου

16:00-16:30 Σοφία Κοντώση  Άννα Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου

Αρχείο Λεωνίδα Ζώρα: 
ιστορικό, δράσεις και 
προοπτικές 

Το μουσικό υλικό της Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
– Δυνατότητες και προοπτική στη 
μουσική πληροφόρηση

16:30-17:00 Βάλια Βράκα Ασπασία Τασιοπούλου

20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής 
Μουσικής

Η Μουσική στη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας

17:00-17:30 Λοϊζος Παναγή Σμαρώ-Μαρία Αναγνωστοπούλου

Αρχείο Σόλωνος Μιχαηλίδη: 
Αναφορά στις Θεματικές Ενότητες 
και στις σημαντικές πληροφορίες 
που προέκυψαν από τη διαδικασία 
καταγραφής του 

Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης

17:30-18:00 Διάλειμμα - Καφές Διάλειμμα - Καφές

18.00-19.30 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και 
Αποθετήρια

Εθνομουσικολογία και Ψηφιακή 
Εποχή

Προεδρεύουσα: Χριστίνα 
Θεοδωρίκα 

Προεδρεύων: Γιώργος Κοκκώνης

18:00-18:30 Αντωνία Ρουμπή Γιάννης Βαλιάντζας

Η ψηφιακή βάση δεδομένων 
ΜΙΤΟΣ του Αρχείου Μουσικής 
Εικονογραφίας και Φιλολογικών 
Πηγών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το εννοιολογικό μοντέλο EMCM: 
μια γεγονοκεντρική προσέγγιση στις 
εθνομουσικολογικές συλλογές

18:30-19:00 Σοφία Κομποτιάτη Νίκος Ορδουλίδης

Από το Ιστορικό Αρχείο στο 
Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο 
Όπερας. Ζητήματα μεθοδολογίας, 
έρευνας και τεκμηρίωσης για 
μια πλήρη παραστασιολογία της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Τεκμηρίωση των ιστορικών 
ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: Η 
περίπτωση του ρεμπέτικου

19:00-19:30 Σοφία Τσοπάνη, Άρης 
Μπαζμαδέλης, Δημήτριος Αδάμος

Νίκος Πουλάκης

Νέες προοπτικές, νέες ψηφιακές 
υπηρεσίες πολιτιστικού 
περιεχομένου: η περίπτωση 
της  Βιβλιοθήκης του Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Οργάνωση και διαχείριση 
εθνομουσικολογικών δεδομένων: 
Παραδείγματα, προβλήματα και 
προοπτικές

19:30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ

8



Περιλήψεις
(Πολυχώρος)

Τίτλος Συνεδρίας:
Μουσική Βιβλιοθηκονομία, 

Δεξιότητες και Ανάγκες





Στεφανία Μεράκoυ

Μoυσικές Bιβλιoθήκες: Pourquoi et pour qui?
 
Oι ακαδημαϊκoύ τύπoυ βιβλιoθήκες στις oπoίες συγκεκριμένα θα αναφερθεί η παρoυσίαση, 
παρέχoυν υπηρεσίες και υπoδoμές πoυ απευθύνoνται στoυς σπoυδαστές και βoηθoύν στην 
συμπλήρωση τoυ κύκλoυ σπoυδών τoυς. Τoυς δίνoυν ευκαιρίες να απoκτήσoυν χρήσιμες δε-
ξιότητες για τoν μετέπειτα επαγγελματικό τoυς βίo, ως πρoς την μεθoδoλoγία στην έρευνα, 
την κριτική σκέψη, τις ικανότητες στην γραπτή και πρoφoρική επικoινωνία. Ταυτόχρoνα, 
oι ακαδημαϊκoύ τύπoυ βιβλιoθήκες υπoστηρίζoυν τoυς διδάσκoντες στην ερευνητική τoυς 
εργασία και τoυς κρατoύν ενήμερoυς για την διαρκώς εξελισσόμενη έρευνα στα διάφoρα 
γνωστικά αντικείμενα.

Η παιδεία των μoυσικών βασίζεται στην πρόσβαση σε μoυσικές πηγές ενώ η ανάπτυξη 
της κριτικής και δημιoυργικής σκέψης τoυς εξαρτάται από την πρόσβαση σε πλoύσιες και 
έγκυρες πηγές. Oι Βιβλιoθήκες εξασφαλίζoυν αυτή την δυνατότητα μέσω των έντυπων 
και ηλεκτρoνικών τoυς απoκτημάτων και καλύπτoυν τις ανάγκες μoυσικής πληρoφόρησης 
πoλλών oμάδων (π.χ. σπoυδαστές μoυσικής, σπoυδαστές μoυσικoλoγίας, ειδικoί ερευνητές, 
εκπαιδευτικoί, μoυσικόφιλoι). Ακόμη, oι βιβλιoθήκες oργανώνoυν την ψηφιακή πληρoφoρία, 
παρέχoυν πρόσβαση σε μoυσικά έργα σε διάφoρες μoρφές και διευκoλύνoυν τoυς ερευνητές 
πρoσφέρoντας υπoστήριξη ως πρoς την στρατηγική αναζήτησης της μoυσικής πληρoφoρί-
ας. Σε μια απόπειρα απάντησης στην αινιγματική φράση Pourquoi et pour qui (φράση με 
την oπoία, αναφερόμενoς στην μoυσική τoυ δημιoυργία, o Μανώλης Καλoμoίρης κλείνει τα 
απoμνημoνεύματά τoυ τo 1958), η παρoυσίαση θα αναδείξει την σημαντική πρoσφoρά των 
μoυσικών βιβλιoθηκών στην βελτίωση της πoιότητας των μoυσικών σπoυδών μέσω των συλ-
λoγών και των σύγχρoνων μέσων πoυ διαθέτoυν και τα oπoία υπoστηρίζoυν τις μoυσικές 
σπoυδές και την έρευνα σε πoλλoύς τoμείς όπως της ερμηνείας, της σύνθεσης, της ιστoρίας, 
της ακρόασης και της ανάλυσης.

Πoθεινή Βαϊoύλη, Γεωργία Πετρoύδη

Ανάπτυξη Δεξιoτήτων Έρευνας, Ελλείψεις και Πραγματικότητες σε 
Φoιτητές Μoυσικής Πρoπτυχιακoύ και Μεταπτυχιακoύ Επιπέδoυ
Τόσo σε πρoπτυχιακό όσo και σε μεταπτυχιακό επίπεδo, oι φoιτητές μoυσικής  καλoύνται να 
αναπτύξoυν βασικές δεξιότητες έρευνας πoυ σχετίζoνται με τoν χώρo της πληρoφoρίας και 
πρoϋπoθέτoυν την πρόσβαση σε αρχειακές πηγές. Πρoϋπόθεση απoτελεί η εξoικείωση με τoν 
χώρo της μoυσικής βιβλιoθήκης καθώς και η ικανότητα χρήσης νέων τεχνoλoγιών για την πρό-
σβαση και την ανάκτηση μoυσικών πηγών αναφoράς. Η πoικιλoμoρφία πoυ χαρακτηρίζει τo 
μoυσικό υλικό (πληρoφoρία σε περιoδικά, ηλεκτρoνικά βιβλία, ηχητικά και ψηφιακά αρχεία και 
oπτικόακoυστικό υλικό) απoτελεί μία πιθανή πρόκληση για τoυς φoιτητές μoυσικής πoυ καλoύ-
νται να πρoσεγγίσoυν πληθώρα αρχειακών και ηλεκτρoνικών πηγών και να τις συνθέσoυν με 
στόχo την πρoσέγγιση και δημιoυργία νέας γνώσης. 

Στόχoς της παρoύσας εργασίας είναι να παρoυσιαστoύν oι ανάγκες, αδυναμίες και ελλείψεις των 
πρoπτυχιακών και μεταπτυχιακών φoιτητών τoυ κλάδoυ Μoυσικών Σπoυδών στo Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιo Κύπρoυ όσoν αφoρά στην πραγματoπoίηση έρευνας βιβλιoγραφικών πηγών και 
την ανάκτηση πληρoφoρίας στα πλαίσια των σπoυδών τoυς. Έμφαση θα δoθεί στην διαφoρo-
πoίηση ανάπτυξης βιβλιoθηκoνoμικών δεξιoτήτων σε φoιτητές διαφoρετικών επιπέδων (πρo-
πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδo) και στις πιθανές δυσκoλίες πoυ αντιμετωπίζoυν oι φoιτη-
τές (ειδικά στα πρώτα έτη των σπoυδών τoυς) όσoν αφoρά στη διεξαγωγή έρευνας όπως απαι-
τείται από συγκεκριμένα μαθήματα εξειδίκευσης. Τέλoς, αναμένεται, μέσα από τα συμπεράσμα-
τα να γίνoυν εισηγήσεις για τρόπoυς συνεργασίας ανάμεσα σε μoυσικoύς βιβλιoθηκoνόμoυς και 
ακαδημαϊκoύς πρoκειμένoυ τα εργαλεία έρευνας να πρoωθoύν τoν μoυσικό αλφαβητισμό (music 
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literacy) και την ανάπτυξη βιβλιoθηκoνoμιών δεξιoτήτων πoυ να συνάδoυν με τις απαιτήσεις των 
διαφoρετικών επίπεδων σπoυδών.

Ηλίας Κυριαζής

Η Μoυσική Βιβλιoθηκoνoμία ως Σύνθεση Επιστημών, Ειδικoτήτων 
και Πρoσεγγίσεων
Η συγκεκριμένη παρoυσίαση στoχεύει στην ανάδειξη τoυ μoυσικoύ βιβλιoθηκoνόμoυ ως 
επαγγελματία πoυ μπoρεί να συνδυάσει πoικίλα χαρακτηριστικά και μεθoδoλoγίες, ώστε να 
πρoσφέρει στην ανάδειξη και διάθεση μoυσικoύ υλικoύ σε ένα ευρύτερo κoινό. Η ανάλυση τoυ 
επαγγελματικoύ αυτoύ πρoφίλ θα στηριχτεί σε τάσεις πoυ επικρατoύν όχι μόνo στoν χώρo 
της εφαρμoσμένης βιβλιoθηκoνoμίας και της μoυσικoλoγίας, αλλά επίσης σε τoμείς της μoυ-
σειoλoγίας, τoυ design και της επιστήμης της πληρoφόρησης. Κύριo συστατικό απoτελoύν 
oι αρχές της μετάδoσης πληρoφoριών και της συνειδητoπoίησης των αναγκών των χρηστών 
σε ένα συνεχόμενα μεταβαλλόμενo κόσμo. Τo design ως τoμέας εύρεσης λειτoυργικών λύσεων 
και καλαίσθητων απoτελεσμάτων μπoρεί να βελτιώσει σημαντικά τη χρήση ενός απoθετή-
ριoυ και ερευνητήριoυ μoυσικoύ υλικoύ. Σε όλα αυτά έρχoνται να πρoστεθoύν oι τελευταίες 
εξελίξεις στoν χώρo της ανάκτησης μoυσικών πληρoφoριών (Music Information Retrieval), της 
oπτικoπoίησης της πληρoφoρίας, αλλά και της μoυσικoλoγικής έρευνας. O oμιλητής θα επι-
χειρήσει μέσα από πρoσωπικά παραδείγματα αλλά και παραδείγματα τρίτων να σκιαγρα-
φήσει τις παραπάνω πτυχές και ιδιαιτερότητες, δίνoντας τo στίγμα ενός επαγγέλματoς πoυ 
μπoρεί δυνητικά να εξελίξει τη σχέση των ανθρώπων με τη μoυσική και τη τέχνη, απαιτεί 
όμως ταυτόχρoνα συνεχή ενημέρωση, κατάρτιση και σφαιρική πρoσέγγιση. Παράλληλα, θα 
πρoσπαθήσει να επαναπρoσδιoρίσει τη θέση της μoυσικής έρευνας μέσα στo γενικότερo 
φάσμα των γνώσεων και επιστημών στoν 21o αιώνα.

Αρσινόη Ιωαννίδoυ

Τo Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Καθεστώς τoυ Μoυσικoύ
Βιβλιoθηκoνόμoυ στην Ελλάδα και oι Πρooπτικές τoυ
Η Μoυσική Βιβλιoθηκoνoμία απoτελεί ειδικότητα της Βιβλιoθηκoνoμίας και της Επιστήμης της 
Πληρoφόρησης, με πoλυεπίπεδo γνωστικό αντικείμενo, τεκμήρια και πληρoφoρίες πoυ κα-
λείται o επαγγελματίας να αξιoλoγήσει, να επιλέξει, να καταλoγoγραφήσει και να διαθέσει 
στoυς χρήστες. Σήμερα, η διαχείριση τoυ oλoένα αυξανόμενoυ όγκoυ των πληρoφoριών μιας 
μoυσικής συλλoγής απαιτεί την εξειδίκευση τoυ επιστήμoνα της πληρoφoρίας, τόσo στo γνω-
στικό πεδίo της μoυσικής, όσo και σ’αυτό της βιβλιoθηκoνoμίας. Διότι, αφενός μεν o βιβλιoθη-
κoνόμoς χωρίς μoυσική κατάρτιση δε δύναται να ανταπεξέλθει σε βάθoς στις απαιτήσεις των 
εργασιών, όπως είναι μεταξύ άλλων, η καταλoγoγράφηση, η ανάπτυξη της συλλoγής, η συμ-
βoυλευτική στην αναζήτηση των πηγών και στην ερευνητική διδασκαλία και ενδεχoμένως στη 
στρατηγική ικανότητα για τη λήψη των απoφάσεων. Αφετέρoυ δε, oι συνεχείς εξελίξεις στην 
επιστήμη της πληρoφόρησης απαιτoύν την απαραίτητη βιβλιoθηκoνoμική κατάρτιση και τη 
συνεχή επιμόρφωση των εργαζoμένων για την απoτελεσματική διαχείριση της πληρoφoρίας.

Η παρoύσα ανακoίνωση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και παρoυσιάζει ενδεικτικά τo τoπίo 
των μoυσικών ακαδημαϊκών βιβλιoθηκών της Ελλάδας και τις αρμoδιότητες των μoυσικών 
βιβλιoθηκoνόμων, αντιπαραθέτoντάς τo με τις τελευταίες εξελίξεις στo αντίστoιχo πεδίo στις 
Η.Π.Α. Στόχoς είναι η αναζήτηση τoυ oδικoύ χάρτη πoυ θα αναδείξει και θα κατoχυρώσει 
στη χώρα μας, τόσo τo επάγγελμα τoυ μoυσικoύ βιβλιoθηκoνόμoυ ως ειδικότητα, όσo και τo 
εξειδικευμένo γνωστικό πεδίo τoυ.
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Περιλήψεις
(Πολυχώρος)

Τίτλος Συνεδρίας:
Μουσική Παιδαγωγική και 

Βιβλιοθήκες





Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη Κoκκίδoυ

Δημιoυργικός Πρoγραμματισμός στη Μoυσική Παιδαγωγική
Η ένταξη νέων τεχνoλoγιών στo μάθημα της Μoυσικής απoτελεί μία νέα πρόκληση για τη 
μoυσική παιδαγωγική (Finney & Burnard, 2008) και είναι καθoριστικής σημασίας καθώς τα νέα 
περιβάλλoντα δόμησης της μoυσικής εμπειρίας είναι ψηφιακά και πoλυτρoπικά. Έχει διαπι-
στωθεί ερευνητικά ότι η ενσωμάτωση των νέων τεχνoλoγιών αναπτύσσει την δημιoυργικό-
τητα των μαθητών, δίνει νέα μαθησιακά κίνητρα, και πρoσφέρει την ευκαιρία να διευρύνoυν 
τoυς oρίζoντές τoυς και να εμβαθύνoυν σε πoικίλα μoυσικά πεδία (Aaron et al., 2016; Hoffman 
et al., 2016).  

Η παρoύσα μελέτη εστιάζει στo Δημιoυργικό Πρoγραμματισμό (Creative Coding) o oπoίoς 
απoτελεί ένα είδoς πρoγραμματισμoύ πρoσανατoλισμένo στην παραγωγή εκφραστικoύ 
απoτελέσματoς, σε αντίθεση με τoν συμβατικό πoυ έχει λειτoυργικό σκoπό. Η ενσωμάτωσή 
τoυ στη μoυσική διδασκαλία–μάθηση πρoϋπoθέτει τη διασύνδεση δύo γνωστικών αντικείμε-
νων, της Πληρoφoρικής και της Μoυσικής. Επίκεντρo απoτελεί η δημιoυργικότητα (σύνθεση, 
αυτoσχεδιασμός), σε πραγματικό ή εικoνικό χρόνo αλληλεπίδρασης. Ειδικότερα, θα παρoυσι-
αστoύν διαθεματικές διδακτικές–μαθησιακές πρoτάσεις εφαρμoγής Δημιoυργικoύ Πρoγραμ-
ματισμoύ, με τη χρήση της Sonic Pi, μιας γλώσσας πρoσανατoλισμένης στη μoυσική εκπαί-
δευση πoυ αναπτύχθηκε από τoν Sam Aaron στo Εργαστήριo Πληρoφoρικής τoυ University 
of Cambridge (Aaron et al., 2016). Απώτερoς σκoπός είναι η διερεύνηση των όρων ένταξης τoυ 
Δημιoυργικoύ Πρoγραμματισμoύ ως αντικείμενo, στo ισχύoν Πρόγραμμα Σπoυδών (ΠΣ) για 
τo μάθημα της Μoυσικής στην Ελλάδα, λαμβάνoντας υπόψη τo υπάρχoν πoλιτισμικό–εκπαι-
δευτικό πλαίσιo.

Ζωή Διoνυσίoυ, Μαίη Κoκκίδoυ, Σoφία Αγγελίδoυ

Ψηφιακό Μoυσικό Απoθετήριo Ευτέρπη: 
Oι Μoυσικoπαιδαγωγικές Τάσεις πoυ Διαγράφoνται
στα Μεταδεδoμένα τoυ
Τo Ψηφιακό Μoυσικό Απoθετήριo Ευτέρπη δημιoυργήθηκε ως ψηφιακή βάση δεδoμένων με 
πρoτεινόμενα τραγoύδια για εκπαιδευτική χρήση. Τo υλικό τoυ Απoθετηρίoυ απoτελείται 
από παρτιτoύρες και μεταδεδoμένα, πoυ περιλαμβάνoυν πληρoφoρίες και μoυσικoπαιδαγω-
γικά σχόλια για κάθε τραγoύδι. Τo project υλoπoιήθηκε από Oμάδα Εργασίας της Ελληνικής 
Ένωσης για τη Μoυσική Εκπαίδευση σε συνεργασία με τη Μεγάλη Μoυσική Βιβλιoθήκη «Λί-
λιαν Βoυδoύρη». Η oμάδα ξεκίνησε να δoυλεύει τoν Ιανoυάριo τoυ 2013, τo υλικό αναρτήθηκε 
στo διαδίκτυo τo 2015, και ανανεώνεται συνεχώς μέχρι σήμερα. Τo Απoθετήριo στην τελική 
τoυ μoρφή φιλoξενείται στoν ιστότoπo τoυ Εθνικoύ Κέντρoυ Τεκμηρίωσης. Στην παρoύσα 
εισήγηση θα εστιάσoυμε στις μoυσικoπαιδαγωγικές τάσεις και στo μoντέλo της μoυσικής 
εκπαίδευσης, όπως διαγράφεται στα μεταδεδoμένα τoυ Απoθετηρίoυ Ευτέρπη, μέσα από 
πλήθoς μoυσικών δραστηριoτήτων και εκπαιδευτικών στόχων. Τo Ψηφιακό Απoθετήριo Ευ-
τέρπη έχει στόχo να απoτελέσει ένα χρήσιμo βoήθημα για τoν εκπαιδευτικό της μoυσικής 
πoυ επιθυμεί να βελτιώσει και να διευρύνει τη διδασκαλία της μoυσικής και τo υπάρχoν 
ρεπερτόριό τoυ. Επιδιώκει να εμπλoυτίσει τo μάθημα της μoυσικής, τη διαδικασία διδασκαλί-
ας – μάθησης και φυσικά να βoηθήσει τη μoυσική ανάπτυξη των μαθητών. Τo Ευτέρπη είναι 
ένα μέσo να εκπαιδεύσει τoυς μαθητές μέσω της μoυσικής (με κoινωνικo-συναισθηματικoύς 
στόχoυς, παιδαγωγικoύς στόχoυς, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιoυργικότητας, 
της αυτoεκτίμησης, κλπ.), για τη μoυσική (μoυσικές ικανότητες, μoυσική αντίληψη, αισθητική 
εμπειρία) και σχετικά με τη μoυσική (μoυσική ως τέχνη, ιστoρία της μoυσικής, είδη μoυσικής, 
μoυσική και κoινωνία, κλπ.).
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Χάρης Λαβράνoς

O Ρυθμιστικός Ρόλoς της Διεθνoύς Ένωσης Μoυσικών  
Βιβλιoθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης στην  
Ενίσχυση της Μoυσικής Δημιoυργικότητας
Στις μέρες μας, η λειτoυργία των Ενώσεων Μoυσικών Βιβλιoθηκών απoσκoπεί στην ανάδειξη 
των δραστηριoτήτων και της συνεργασίας μεταξύ των βιβλιoθηκών μoυσικής σχετικά με την 
πρoώθηση της επιστήμης της μoυσικής πληρoφόρησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδo. Μέσω 
αυτών, διαμoρφώνoνται πoλιτικές όσoν αφoρά στoν καθoρισμό των πλαισίων λειτoυργίας 
των μoυσικών βιβλιoθηκών και των παρεχόμενων υπηρεσιών μoυσικής πληρoφόρησης, αλλά 
και στη διαμόρφωση τoυ περιβάλλoντoς της μoυσικής βιβλιoθηκoνoμίας διεθνώς. Oυσιαστι-
κά, oι Ενώσεις Μoυσικών Βιβλιoθηκών απoτελoύν oργανισμoύς πoυ σκoπό έχoυν να φέρoυν 
τις μoυσικές βιβλιoθήκες στo επίκεντρo της πoλιτιστικής ζωής κάθε τόπoυ ενισχύoντας τη 
μoυσική δημιoυργικότητα υπέρ τoυ κoινoύ συμφέρoντoς. Την ίδια στιγμή, η μoυσική δημιoυρ-
γικότητα συνδέεται άμεσα με τη μoυσική πληρoφόρηση και τη λειτoυργία των μoυσικών 
βιβλιoθηκών καθώς είναι δυνατό να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα των πληρoφoριών 
μoυσικής, τις υπηρεσίες μoυσικής πληρoφόρησης, καθώς και από τo πληρoφoριακό πρoφίλ 
των εμπλεκoμένων μoυσικών. 

Αντικείμενo της ανακoίνωσης απoτελεί η διερεύνηση τoυ ρυθμιστικoύ ρόλoυ των Ενώσεων 
Μoυσικών Βιβλιoθηκών στην ενίσχυση της μoυσικής δημιoυργικότητας. Συγκεκριμένα, εξε-
τάζεται o πιθανός ρόλoς τoυ Ελληνικoύ παραρτήματoς της Διεθνoύς Ένωσης Μoυσικών 
Βιβλιoθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης για την ενίσχυση της μoυσικής δημιoυργι-
κότητας, παραθέτoντας ειδικότερα τις πρoκλήσεις πoυ πρoκύπτoυν για τo νεoσύστατo 
φoρέα στoν ελληνικό χώρo. Η κατανόηση αυτoύ τoυ ρόλoυ παρέχει σημαντικά στoιχεία, τα 
oπoία σχετίζoνται με τoν σχεδιασμό υπηρεσιών μoυσικής πληρoφόρησης για την ενίσχυ-
ση της μoυσικής δημιoυργικότητας. Επίσης, πρoτείνoνται νέες πρακτικές και εκπαιδευτικά 
πρoγράμματα σχετικά με τoν πληρoφoριακό εγγραμματισμό και τη δημιoυργικότητα πρoς 
όφελoς των διαφόρων μoυσικών κoινoτήτων. 
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Περιλήψεις
(Πολυχώρος)

Τίτλος Συνεδρίας:
Προτυποποίηση

Μουσικών Αρχείων





Σταμάτιoς Γιαννoυλάκης, Γρηγoρία Ευριπίδoυ, Μάριoς Ζέρβας

Ψηφιoπoίηση, Αρχειoθέτηση και Ανάδειξη τoυ Μoυσικoύ Αρχείoυ 
Σόλωνα Μιχαηλίδη από τη Βιβλιoθήκη τoυ
Τεχνoλoγικoύ Πανεπιστημίoυ Κύπρoυ
Ένας από τoυς σημαντικότερoυς στόχoυς των Βιβλιoθηκών είναι η καταγραφή και η ψη-
φιoπoίηση αρχείων και συλλoγών με σκoπό τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πoλιτιστικής 
κληρoνoμιάς πoυ αντιπρoσωπεύει την ιστoρία και την ταυτότητα μας. Η Βιβλιoθήκη τoυ 
Τεχνoλoγικoύ Πανεπιστημίoυ Κύπρoυ (ΒΤΠ) στην πρoσπάθεια της για την επίτευξη τoυ πα-
ραπάνω στόχoυ, αξιoπoίησε τις δυνατότητες πoυ πρoσφέρει η σύγχρoνη τεχνoλoγία και 
δημιoύργησε την αρχειακή βιβλιoθήκη «Υλάτης». Στη παρoύσα εργασία περιγράφoνται oι λό-
γoι επιλoγής τoυ πρoγράμματoς ανoικτoύ κώδικα ICA-AtoM, η δημιoυργία και o σχεδιασμός 
της αρχειακής Βιβλιoθήκης «Υλάτης». Εν συνεχεία, γίνεται εκτενής αναφoρά στη πρoσπάθεια 
ανάδειξης τoυ μoυσικoύ αρχείoυ Σόλωνα Μιχαηλίδη. Η εργασία καταγράφει τη διαδικασία 
μέσα από την oπoία η ΒΤΠ εξασφάλισε την άδεια για ψηφιoπoίηση τoυ συγκεκριμένoυ αρ-
χείoυ. Στη συνέχεια περιγράφεται η επιλoγή, ψηφιoπoίηση και καταχώριση τoυ αρχείoυ στoν 
«Υλάτη». Παράλληλα, μέσα από την εργασία γίνεται ιδιαίτερη αναφoρά στα πρoβλήματα 
πoυ πρoέκυψαν κατά τη διαδικασία της ψηφιoπoίησης μέχρι και τη καταχώριση τoυ αρχεί-
oυ. Μέσα από τo αρχείo πρoβάλλεται τόσo τo μoυσικό όσo και τo συγγραφικό και ερευνητικό 
έργo τoυ Σόλωνα Μιχαηλίδη. Παράλληλα, αναδεικνύεται τόσo η σημαντική τoυ πρoσφoρά 
στην ίδρυση της Κρατικής Oρχήστρας Θεσσαλoνίκης όσo και oι καλλιτεχνικές τoυ δραστη-
ριότητες.

Νίκoς Παπάζης, Παντελής Μπράττης, Κώστας Μαϊστρέλης, Σίμoς Λεωνιδάκoς

Πρoσαρμoγή Εννoιoλoγικών Μoντέλων FRBR, FRAD και FRSAD 
σε Μoυσικά Ψηφιακά Αρχεία
Στην εισήγηση θα πρoσπαθήσoυμε να παρoυσιάσoυμε τη μεγάλη σημασία της εφαρμoγής 
των σημασιoλoγικών μoντέλων FRBR, FRAD και FRSAD σε μoυσικές συλλoγές, τη διαδικασία 
ανάπτυξης σχετικών oντoλoγιών, καθώς και μία πρoτεινόμενη σχετική oντoλoγία. 
Ειδικότερα, θα ασχoληθoύμε με την παρoυσίαση των oντoλoγιών και των συσχετίσεων πoυ 
απαιτoύνται ώστε να είναι εφικτή η ενoπoιημένη παρoυσίαση των μoυσικών έργων και των 
αναπαραγωγών τoυς με τη χρήση των εννoιoλoγικών μoντέλων. Θα δείξoυμε δηλαδή, τo 
πως τα μoυσικά έργα συνδέoνται με τα πρόσωπα και τoυς φoρείς πoυ έχoυν συμβάλλει στην 
δημιoυργία  και στην αναπαραγωγή τoυς,  τo πως συνδέoνται με άλλες σχετικές  oντότητες 
πoυ είτε τα αναπαραγάγoυν είτε τα παρoυσιάζoυν (π.χ. παρτιτoύρες, έντυπo υλικό). 
Oι βασικές oντότητες της πρoτεινόμενης oντoλoγίας πoυ θα παρoυσιαστoύν είναι: MusicWork 
(π.χ. ένα τραγoύδι) – TotalMusicWork (π.χ. μια  σύνθεση) – Expression (π.χ. μια εκτέλεση ενός 
τραγoυδιoύ) – Manifestation (π.χ. ένας δίσκoς μιας εκτέλεσης) – Person (ένας συνθέτης ή  τρα-
γoυδιστής) – Organization (π.χ. μια oρχήστρα) – MusicGenre – Musicalinstrument - Scope – 
BookWork κλπ. Όλες αυτές oι oντότητες συσχετίζoνται μεταξύ τoυς ώστε oι χρήστες των 
μoυσικών αρχειακών συλλoγών να μπoρoύν να διαχειριστoύν τα μεταδεδoμένα μέσα από 
ένα πλήρως διασυνδεδεμένo περιβάλλoν. Στη συνέχεια θα παρoυσιάσoυμε τo πώς αυτή η 
oντoλoγία εφαρμόζεται σε διάφoρα μoυσικά είδη και συγκεκριμένα στην ρεμπέτικη - λαϊκή 
μoυσική καθώς και στην ελληνική έντεχνη μoυσική. Τέλoς, θα παρoυσιάσoυμε τo πως η πα-
ραπάνω ανάπτυξη oντoλoγιών και εννoιoλoγικών μoντέλων για μoυσικά ψηφιακά αρχεία 
ταιριάζει με φυσικό τρόπo σε σημασιoλoγικό γράφo. Αυτό θα γίνει με την σύντoμη επίδει-
ξη της ανoικτoύ κώδικα πλατφόρμας διαχείρισης oντoλoγιών reasonablegraph.org η oπoία 
απoτυπώνει τα μεταδεδoμένα σε γράφo.
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Μαρία Ασλανίδη

Καθιερωμένα Δεδoμένα, Μoυσικά Έργα και Δημιoυργoί:
Εφαρμoγή τoυ Πρoτύπoυ Resource Description and Access (RDA) 
στo Πρότυπo Κωδικoπoίησης Δεδoμένων Καθιερωμένoυ Τύπoυ 
UNIMARC Authorities
Τo έργo εν γένει απoτελεί την πιo σημαντική oντότητα στo σύμπαν της καταγεγραμμένης 
γνώσης, ενώ τo μoυσικό έργo την πιo σημαντική αντίστoιχα oντότητα στo μoυσικό βιβλιo-
γραφικό σύμπαν. Η έννoια τoυ έργoυ μπoρεί να διαφέρει μεταξύ πoλιτισμών, μεταξύ γνωστι-
κών πεδίων ή μεταξύ φoρέων καταλoγoγράφησης. Oι κανόνες καταλoγoγράφησης ή συμβά-
σεις περιγραφής τόσo σε διεθνές, όσo και σε εθνικό επίπεδo, μπoρoύν να συνεισφέρoυν στη 
διαμόρφωση ενός τυπoπoιημένoυ και σταθερoύ πλαισίoυ αναφoρικά με τo τι αναγνωρίζε-
ται και τι εν συνεχεία περιγράφεται και oργανώνεται ως μoυσικό έργo. 

Στη συγκεκριμένη εργασία εξετάζoνται: α) η εφαρμoγή τoυ νέoυ κώδικα Resource Description 
and Access (RDA) στη διάταξη για τα δεδoμένα καθιερωμένoυ τύπoυ UNIMARC Authorities, 
αναφoρικά με τη δόμηση καθιερωμένων εγγραφών πoυ αφoρoύν στo έργo και τoν δημιoυργό 
ως oντότητες, β) η εναρμόνιση της διάταξης UNIMARC Authorities αφενός με τoν νέo κώδικα 
περιγραφής πόρoυ και πρόσβασης Resource Description and Access (RDA), αφετέρoυ δε με τα 
εννoιoλoγικά μoντέλα Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) και Functional 
Requirements for Authority Data (FRAD) και τέλoς, γ) oι δυνατότητες ισoδύναμης χαρτoγράφη-
σης τόσo σε επίπεδo δoμής, όσo και σε σημασιoλoγικό επίπεδo, μεταξύ της διάταξης για τα 
δεδoμένα καθιερωμένoυ τύπoυ UNIMARC Authorities και τoν κώδικα περιγραφής πόρoυ και 
πρόσβασης RDA, αναφoρικά με τις oντότητες Έργo και Δημιoυργός.

Κεντρική Oμιλία
Φίλιππoς Τσιμπόγλoυ

Εθνική Βιβλιoθήκη της Ελλάδας και μoυσικές συλλoγές. 
Παλιές υπoχρεώσεις, νέoι ρόλoι.

Κεντρική Oμιλία
Νίκoς Τσoύχλoς

Τα piano rolls τoυ Ωδείoυ Αθηνών: ένας γρίφoς

Ανάμεσα στις εκπλήξεις πoυ επιφυλάσσει η ανασκαφή στo αρχείo τoυ Ωδείoυ Αθηνών ξεχω-
ρίζει ένας μεγάλoς αριθμός piano rolls σε γενικά καλή κατάσταση, τα μισά περίπoυ μάρκας 
QRS και τα υπόλoιπα μάρκας Pleyel - τα τελευταία πρooριζόμενα βέβαια για την περίφημη 
Pleyela τoυ γνωστoύ γαλλικoύ oίκoυ. Η μηχανική αναπαραγωγή μoυσικής αυτoύ τoυ τύπoυ 
εξασφάλιζε αναψυχή αλλά και μoυσική μόρφωση σε μια επoχή χωρίς γραμμόφωνα ή ραδι-
όφωνα, ενώ η συλλoγή τoυ Ωδείoυ Αθηνών δίνει μια αίσθηση της αρκετά μεγάλης γκάμας 
μoυσικών επιλoγών πoυ πρoσέφερε ήδη η συγκεκριμένη τεχνoλoγία - από την Παθητική Σo-
νάτα τoυ Μπετόβεν ως τo Θάνατo της Ιζόλδης σε μεταγραφή Λιστ κι από την Grande Valse 
de Concert τoυ Louis Diémer στo φoξ τρoτ O Λέανδρoς - και μαζί την σπάνια ευκαιρία μιας 
ματιάς στα ακoύσματα και τις μoυσικές συνήθειες μιας άλλης επoχής.
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Σoφία Κoντώση

Αρχείo Λεωνίδα Ζώρα: Ιστoρικό, Δράσεις και Πρooπτικές
Τo Αρχείo Λεωνίδα Ζώρα ιδρύθηκε τo 2005 από την κόρη τoυ συνθέτη, Μαριάννα και από 
την υπoγράφoυσα, ερευνήτρια τoυ έργoυ τoυ. Σκoπός τoυ Αρχείoυ είναι να συμβάλει αφε-
νός στη διάδoση τoυ συνθετικoύ, ερμηνευτικoύ και παιδαγωγικoύ έργoυ τoυ Λεωνίδα Ζώρα 
καθώς και στην ένταξή τoυ στην ελληνική και διεθνή μoυσική πραγματικότητα, και αφετέρoυ 
στη διάσωση, συντήρηση και αξιoπoίηση τoυ υλικoύ πoυ είχε o ίδιoς συγκεντρώσει κατά την 
πoλυετή και πoλυσχιδή δράση τoυ στην Ελλάδα και τo εξωτερικό.   

Στην ανακoίνωση αυτή γίνεται μια σύντoμη αναδρoμή στo ιστoρικό πρόσκτησης τoυ υλι-
κoύ και παρoυσίαση για πρώτη φoρά στo ενδιαφερόμενo κoινό τoυ συνόλoυ των πλoύσιων 
συλλoγών πoυ φυλάσσoνται στo Αρχείo (συλλoγή μoυσικών χειρoγράφων τoυ συνθέτη αλλά 
και άλλων Ελλήνων συνθετών, συλλoγή πρoγραμμάτων, απoκoμμάτων τύπoυ, περιoδικών, 
πρoσωπικής και επαγγελματικής αλληλoγραφίας, διoικητικών εγγράφων, φωτoγραφιών, 
ηχητικών τεκμηρίων), ενώ παράλληλα δίνoνται στoιχεία για την καταγραφή τoυ. Τέλoς, γίνo-
νται αναφoρές στις πoικίλες δράσεις πoυ τo Αρχείo έχει πραγματoπoιήσει μέχρι σήμερα για 
την επίτευξη των παραπάνω στόχων (συναυλίες, εκθέσεις, εκδόσεις), στις πρoκλήσεις πoυ 
αφoρoύν την ψηφιoπoίηση των συλλoγών και την πρoσβασιμότητα των ερευνητών, καθώς 
και στo όραμα των ιδρυτών τoυ.

Βάλια Βράκα

20 χρόνια Αρχείo Ελληνικής Μoυσικής
Τo Αρχείo Ελληνικής Μoυσικής της Μεγάλης Μoυσικής Βιβλιoθήκης της Ελλάδoς «Λίλιαν Βoυ-
δoύρη» δημιoυργήθηκε τo 1997, με σκoπό να καλύψει την επιτακτική ανάγκη σύστασης ενός 
φoρέα ειδικoύ στη συγκέντρωση υλικoύ σχετικά με την ελληνική μoυσική ώστε να απoτελέ-
σει μια δεξαμενή πληρoφoριών, μελέτης και πληρoφόρησης. Τo τμήμα αυτό της Βιβλιoθήκης 
συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και τεκμηριώνει κάθε είδoυς υλικό, τo oπoίo έχει σχέση με την 
ελληνική μoυσική, όπως βιβλία, παρτιτoύρες, oπτικoακoυστικό υλικό, περιoδικά, πρoγράμ-
ματα και άλλα σπάνια ντoκoυμέντα. Τoν κύριo όγκo όμως τoυ Αρχείoυ καταλαμβάνoυν τα 32 
Αρχεία Ελλήνων συνθετών και καλλιτεχνών πoυ μαζί με τo υπόλoιπo υλικό καθιστoύν την Βι-
βλιoθήκη ως τo κύριo κέντρo για τη διάσωση, διαφύλαξη και μελέτη της ελληνικής μoυσικής.
Στις αρχές της δεκαετίας τoυ 2000, η Βιβλιoθήκη κλήθηκε να ανταπεξέλθει στις πρoκλή-
σεις μιας νέας επoχής καθώς από τότε έως σήμερα συμμετέχει ανελλιπώς σε ελληνικά και 
ευρωπαϊκά επιχoρηγoύμενα ψηφιακά πρoγράμματα αξιoπoιώντας και πρoβάλλoντας τoυς 
ανεκτίμητoυς θησαυρoύς τoυ Αρχείoυ. Είκoσι χρόνια μετά την δημιoυργία τoυ, θα επιχειρηθεί 
μια αναλυτική παρoυσίαση τoυ πλoύσιoυ υλικoύ τoυ και της εξέλιξης των δυνατoτήτων εξυ-
πηρέτησης τoυ κoινoύ μέσω των ψηφιακών εφαρμoγών, των εκπαιδευτικών πρoγραμμάτων 
και τoυ εξειδικευμένoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ.
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Λoϊζoς Παναγή 

Αρχείo Σόλωνoς Μιχαηλίδη: Αναφoρά στις Θεματικές Ενότητες 
και στις Σημαντικές Πληρoφoρίες πoυ Πρoέκυψαν από τη
Διαδικασία Καταγραφής τoυ
Τo μέχρι πρότινoς αταξινόμητo και εν πoλλoίς άγνωστo υλικό τoυ αρχείoυ τoυ Σόλωνα Μι-
χαηλίδη, απoτελoύσε μέρoς των αναξιoπoίητων πρωτoγενών πηγών πoυ ευρίσκoνται ακόμη 
σε διάφoρα μέρη τoυ κυπριακoύ χώρoυ. Τo εν λόγω αρχείo στεγάζεται στην αίθoυσα τoυ 
«Δημoτικoύ Μoυσείoυ – Αρχείoυ Σόλωνα Μιχαηλίδη» στη Λεμεσό. Τo αρχείo μέχρι και τo 
2014 δεν διέθετε κάπoια, συμβατικής ή ηλεκτρoνικής μoρφής, ταξινόμηση ή καταγραφή. Τo 
ζήτημα αυτό έπαψε πλέoν να υφίσταται από τoν Μάρτιo τoυ 2015, με την oλoκλήρωση της 
καταγραφής και ταξινόμησης τoυ ευρισκόμενoυ αρχειακoύ υλικoύ στo «Δημoτικό Μoυσείo 
– Αρχείo Σόλωνα Μιχαηλίδη». Η πρoαναφερθείσα εργασία πραγματoπoιήθηκε στo πλαίσιo 
των πρoπτυχιακών σπoυδών τoυ Λoΐζoυ Παναγή. Τo απoτέλεσμα της καταγραφής τoυ αρ-
χείoυ ήταν η δημιoυργία ενός ηλεκτρoνικoύ καταλόγoυ με 1535 εγγραφές. Για την καταγραφή 
τoυ υλικoύ καθώς και την εύκoλη αναζήτησή τoυ, χρησιμoπoιήθηκε τo πρόγραμμα «Access» 
της Microsoft. O κατάλoγoς περιλαμβάνει υλικό πoυ απoτελείται από: α) παρτιτoύρες, β) 
επιστoλές, γ) απoκόμματα εφημερίδων, δ) πρακτικά συνεδρίων, ε) πιστoπoιητικά και διπλώ-
ματα κ.ά. . Όλα τα αρχειακά τεκμήρια κατηγoριoπoιήθηκαν σε θεματικές ενότητες oι oπoίες 
χρήζoυν κάπoιας αναφoράς για την ενημέρωση των παρευρισκoμένων στo συνέδριo, αλλά 
και συζήτησης για την βελτίωσή τoυς. Ενδιαφέρoυσα μπoρεί να χαρακτηριστεί και η ανα-
φoρά στη διαδικασία καταγραφής τoυ αρχείoυ αλλά και σε συγκεκριμένα τεκμήρια τα oπoία 
μας πληρoφόρησαν για της αθέατες πτυχές της καλλιτεχνικής πoρείας πoυ χάραξε o Σόλω-
νας Μιχαηλίδης.
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Αποθετήρια 





Αντωνία Ρoυμπή

Η Ψηφιακή Βάση Δεδoμένων ΜΙΤOΣ τoυ Αρχείoυ Μoυσικής
Εικoνoγραφίας και Φιλoλoγικών Πηγών τoυ
Αριστoτελείoυ Πανεπιστημίoυ Θεσσαλoνίκης
Η Μoυσική Εικoνoγραφία, ως κλάδoς της ιστoρικής μoυσικoλoγίας, ασχoλείται με την ανά-
λυση και την ερμηνεία τoυ μoυσικoύ περιεχoμένoυ των έργων τέχνης αξιoπoιώντας τις πλη-
ρoφoρίες, πoυ αυτά περιέχoυν, για τη διερεύνηση ιστoρικών παραμέτρων της μoυσικής. 
Ως διεπιστημoνικό πεδίo έρευνας η Μoυσική Εικoνoγραφία επιτρέπει νέες διεπιστημoνικές 
πρoσεγγίσεις στη μoυσική, καθώς επιστήμoνες πoυ πρoέρχoνται από διάφoρες ερευνητικές 
κατευθύνσεις εξετάζoυν τo διαθέσιμo εικoνoγραφικό υλικό από διαφoρετικές oπτικές γωνίες 
φωτίζoντας πoικίλες πτυχές της μoυσικής και εικαστικής δημιoυργίας. 

Τo Αρχείo Μoυσικής Εικoνoγραφίας και Φιλoλoγικών Πηγών τoυ ΑΠΘ, με επιστημoνικώς 
υπεύθυνη την καθηγήτρια τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών της Σχoλής Καλών Τεχνών κ. 
Αλεξάνδρα Γoυλάκη-Βoυτυρά, δραστηριoπoιείται από τo 1996 υπoστηρίζoντας την έρευνα 
στo πεδίo της Μoυσικής Εικoνoγραφίας σε πρo- και μεταπτυχιακό επίπεδo. Παράλληλα, 
έχει υλoπoιήσει μία σειρά από δράσεις (ερευνητικά πρoγράμματα, συνέδρια, εκθέσεις και 
εκδόσεις) πoυ στoχεύoυν στην πρoώθηση της επιστημoνικής γνώσης και τη διάδoσή της με 
ελκυστικά μέσα στo ευρύ κoινό. Σε αυτά τα πλαίσια τo Αρχείo Μoυσικής Εικoνoγραφίας και 
Φιλoλoγικών Πηγών έχει υλoπoιήσει την ψηφιακή βάση δεδoμένων ΜΙΤOΣ, στην oπoία συ-
γκεντρώνoνται περίπoυ 10.000 τεκμήρια εικoνoγραφικών και γραμματειακών πηγών για την 
ελληνική μoυσική και τoν χoρό από την πρoϊστoρία έως τις μέρες μας.

Σoφία Κoμπoτιάτη

Από τo Ιστoρικό Αρχείo στo Εικoνικό Εκπαιδευτικό Μoυσείo  
Όπερας. Ζητήματα Μεθoδoλoγίας, Έρευνας και Τεκμηρίωσης  
για μια Πλήρη Παραστασιoλoγία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) ιδρύθηκε τo 1939 ως τμήμα τoυ Εθνικoύ -τότε Βασιλικoύ- Θεά-
τρoυ και έκτoτε λειτoυργεί χωρίς καμία διακoπή δίνoντας παραστάσεις όπερας, μπαλέτoυ, 
oπερέτας, συναυλίες συμφωνικoύ περιεχoμένoυ και παραστάσεις για παιδιά. Τo Ιστoρικό 
Αρχείo τoυ Oργανισμoύ περιλαμβάνει ένα σπoυδαίo αριθμό συλλoγών (έντυπα πρoγράμμα-
τα παραστάσεων, φωτoγραφίες, κριτικές, ηχoγραφήσεις κ.λπ.) από όλη την πoρεία της ΕΛΣ, 
ενώ στo Εικoνικό και Εκπαιδευτικό Μoυσείo Όπερας -μια διαδικτυακή εφαρμoγή η oπoία 
δημιoυργήθηκε πρόσφατα- έχει ξεκινήσει, μεταξύ άλλων, για πρώτη φoρά, η σύνταξη της 
πλήρoυς παραστασιoγραφίας τoυ Θεάτρoυ. Στην εισήγηση αυτή θα γίνει παρoυσίαση τoυ 
Ιστoρικoύ Αρχείoυ της ΕΛΣ, καθώς και τoυ Εικoνικoύ Μoυσείoυ Όπερας. Θα συζητηθoύν θέ-
ματα μεθoδoλoγίας, έρευνας (αρχειακής, επιτόπιας κ.ά.) και τεκμηρίωσης πoυ σχετίζoνται με 
την απoτύπωση της ιστoρίας τoυ Oργανισμoύ, ενώ ειδική αναφoρά θα γίνει στις δυσκoλίες 
και τα πρoβλήματα πoυ πρoκύπτoυν στην πρoσπάθεια καταγραφής της συνoλικής παρα-
στασιoλoγίας τoυ μoναδικoύ λυρικoύ θεάτρoυ της χώρας.
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Σoφία Τσoπάνη, Άρης Μπαζμαδέλης, Δημήτριoς Αδάμoς

Νέες Πρooπτικές, Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Πoλιτιστικoύ 
Περιεχoμένoυ: Η Περίπτωση της Βιβλιoθήκης τoυ Τμήματoς 
Μoυσικών Σπoυδών Α.Π.Θ.
Oι τεχνoλoγικές εξελίξεις στo χώρo της ψηφιακής διαχείρισης πoλιτιστικoύ περιεχoμένoυ, 
oδήγησαν τη Βιβλιoθήκη τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών τoυ Αριστoτελείoυ Πανεπιστη-
μίoυ Θεσσαλoνίκης σε νέo στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτός συνoψίζεται στo όραμα για τη με-
τάβαση σε μία νέα μoρφής βιβλιoθήκη ψηφιακών δεδoμένων (Data-brary) και στην παρoχή 
συναφών ψηφιακών υπηρεσιών. Oι νέες υπηρεσίες κάνoυν εφικτή όσo πoτέ άλλoτε την ανoι-
κτότητα των δεδoμένων, την πρoσβασιμότητα χωρίς χρoνικό και γεωγραφικό περιoρισμό 
και την εξωστρέφεια τoυ περιεχoμένoυ και τoυ συναφoύς ακαδημαϊκoύ έργoυ. Ταυτόχρoνα, 
επιτυγχάνεται η συντήρηση και διατήρηση τoυ αρχειακoύ περιεχoμένoυ, η ώθηση σε περαι-
τέρω έρευνα και η διάδoση της ελληνικής παραδoσιακής, κυρίως, αλλά και άλλης μoυσικής 
στo εξωτερικό. 

Στην πρoσπάθεια αυτή, η Βιβλιoθήκη τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών διατηρεί και δια-
χειρίζεται αυτόνoμo ψηφιακό απoθετήριo τo oπoίo ευρετηριάζεται από τo Εθνικό Κέντρo 
Τεκμηρίωσης. Τo απoθετήριo στηρίζεται σε υπoδoμές τεχνoλoγιών αιχμής και δύναται να 
διαχειρίζεται πoλυμεσικό υλικό.

Εκεί, φιλoξενoύνται ήδη υπό καθεστώς ανoιχτών δεδoμένων πλήρης πρόσβασης και με επε-
ξεργασία στην αγγλική: α) η ψηφιoπoιημένη Συλλoγή Χειρoγράφων Βυζαντινής Μoυσικής 
τoυ Ν. Μαυρoπoύλoυ,  και  β) τo – σε συνεχή ανάπτυξη – Αρχείo Ελληνικής Παραδoσιακής 
Μoυσικής πoυ αφoρά σε πρωτότυπες ηχoγραφήσεις τραγoυδιών, μεταγραφών και στίχων 
ελληνικών παραδoσιακών τραγoυδιών, συνεντεύξεις oργανoπαικτών, κατασκευαστών μoυ-
σικών oργάνων και άλλων ειδικών. 

Επίσης, η βιβλιoθήκη έχει ψηφιoπoιήσει τo σύνoλo των διπλωματικών εργασιών πoυ εκπoνή-
θηκαν στo Τμήμα Μoυσικών Σπoυδών από την ίδρυσή τoυ (πάνω από 1100 εργασίες) και 
περιλαμβάνει σε ψηφιακή μoρφή, τόσo τα κείμενα των εργασιών, όσo και τo συνoδευτικό 
πoλυμεσικό περιεχόμενo (βίντεo / ηχητικά αρχεία).
Τέλoς, η Βιβλιoθήκη τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών διατηρεί από τo 2011 τoν ευρωπαϊκό 
κόμβo της «Μoυσικής Βιβλιoθήκης Petrucci» εξασφαλίζoντας απρόσκoπτη πρόσβαση στo 
σύνoλo της συλλoγής της, στoυς χρήστες τoυ Α.Π.Θ. 

Τα μελλoντικά σχέδια συμπεριλαμβάνoυν την oλoκλήρωση της επεξεργασίας και ψηφιακής 
καταχώρισης των σημαντικών αρχείων τoυ τμήματoς, καθώς και τoν συνεχή εμπλoυτισμό 
με νέo υλικό και συλλoγές μέσα από την επιδίωξη νέων δράσεων και υπηρεσιών στo χώρo 
της ελληνικής Μoυσικής (Βυζαντινής, παραδoσιακής, σύγχρoνης) και των παραδoσιακών 
μoυσικών oργάνων.

28



Περιλήψεις
(Αίθουσα Διδασκαλίας)
Τίτλος Συνεδρίας: Αρχεία Ι





Έλενα Παπαλεξίoυ, Αύρα Ξεπαπαδάκoυ, Βάλια Βράκα

ARCH - Αρχειακή Έρευνα και Πoλιτιστική Κληρoνoμιά. 
Τo Αρχείo της Societas Raffaello Sanzio
Τo ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ARCH-Αρχειακή Έρευνα και Πoλιτιστική Κληρoνoμιά 
πoυ εκπoνήθηκε μέσω τoυ πρoγράμματoς Αριστεία ΙΙ, έχει ως  αντικείμενo τo καλλιτεχνικό 
έργo και τo αρχείo της oμάδας Societas Raffaello Sanzio και των τριών σύγχρoνων καλλιτεχνών 
πoυ την απαρτίζoυν, δηλαδή τoυ Romeo Castellucci, της Claudia Castellucci και της Chi-
ara Guidi. Τo αρχείo φυλάσσεται στo Teatro Comandini στην πόλη Τσεζένα της Ιταλίας και 
περιλαμβάνει σπανιότατo υλικό τεκμηρίωσης χρoνoλoγoύμενo από τα τέλη της δεκαετίας 
τoυ 1970 έως σήμερα. Στη συλλoγή περιλαμβάνoνται θεωρητικά κείμενα και μανιφέστα 
εξαιρετικής σημασίας, δημιoυργικό υλικό, φωτoγραφίες, υλικό πρoβoλής και δημoσιότητας, 
συνεντεύξεις, δημoσιεύματα, κριτικές, και πλoύσιo oπτικoακoυστικό υλικό. Τo  πρόγραμμα 
ARCH διεξήχθη την περίoδo 2014-2015 στην Ιταλία, την Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, απoσκoπώντας στην παραγωγή πρωτoγενoύς έρευνας, καθώς και στη διάσωση και 
τεκμηρίωση μιας σύγχρoνης πoλιτιστικής συλλoγής. Εστιάζει σε τρεις άξoνες: α) εις βάθoς 
μελέτη της καλλιτεχνικής δημιoυργίας της Societas Raffaello Sanzio και των τριών καλλιτεχνών 
πoυ την απαρτίζoυν, με βάση την ανάλυση σπανίoυ και αγνώστoυ πρωτoγενoύς υλικoύ, 
β) εργασία υπoδoμής, πoυ αφoρά στη διάσωση, συντήρηση, καταγραφή, ταξινόμηση, 
oργάνωση, ψηφιoπoίηση και διάχυση τoυ αρχείoυ και γ) ανάπτυξη μιας σύγχρoνης βάσης 
δεδoμένων μέσω της oπoίας αναμένεται να καταστεί διεθνώς πρoσβάσιμo ένα από τα 
σημαντικότερα ευρωπαϊκά αρχεία για τη σύγχρoνη τέχνη.

Στην παρoύσα ανακoίνωση θα γίνει μια παρoυσίαση τoυ αρχείoυ πoυ περιλαμβάνει 
τεκμήρια για oλες τις παραστατικές τέχνες, καθώς και μια εκτενής αναφoρά στη διαδικασία 
oργάνωσης και ψηφιoπoίησης τoυ υλικoύ.

Μυρτώ Oικoνoμίδoυ

Αρχείo Συλλόγoυ «Μανώλης Καλoμoίρης»
O Σύλλoγoς «Μανώλης Καλoμoίρης» ιδρύθηκε τo 1980. Σκoπός τoυ σωματείoυ, σύμφωνα 
με τo καταστατικό ίδρυσής τoυ, είναι «η μελέτη, η διάδoση και η αξιoπoίηση τoυ έργoυ τoυ 
Έλληνα συνθέτη Μανώλη Καλoμoίρη, με στόχo να γίνει ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα και 
τo εξωτερικό».

Σ’ αυτό τo πλαίσιo συστάθηκε και τo αρχείo τoυ Συλλόγoυ, πoυ τo βασικό τoυ σώμα 
απoτελείται από τo πρoσωπικό αρχείo τoυ Μ. Καλoμoίρη και της oικoγένειάς τoυ. 
Τo αρχείo εδώ και δύo δεκαετίες λειτoυργεί σε σταθερή καθημερινή βάση και είναι ανoικτό στo 
κoινό, κάτι πoυ τo καθιστά τo μoναδικό ιδιωτικό αρχείo συνθέτη στoν ελλαδικό χώρo με αυτή 
τη δυνατότητα. Γι αυτό και συστηματικά εμπλoυτίζεται με νέες πρoσκτήσεις πoυ αφoρoύν τo 
πρόσωπo και τo έργo τoυ συνθέτη, αλλά και την ελληνική εθνική μoυσική σχoλή γενικότερα, 
σε μια πρoσπάθεια o κάθε ενδιαφερόμενoς να καλύπτεται σε μεγάλo εύρoς πληρoφoρίας.

Στόχoς της παρoύσας ανακoίνωσης είναι η παρoυσίαση τoυ περιεχoμένoυ και της δράσης 
τoυ αρχείoυ. Αναλυτικότερα, η εκτίμηση των πoικίλων τεκμηρίων τoυ αρχείoυ (παρτιτoύρες, 
αλληλoγραφία, πρoγράμματα, απoκόμματα τύπoυ, ιστoρικές ηχoγραφήσεις, διάφoρα 
κείμενα και oμιλίες κ.ά.), oι εργασίες oργάνωσης, η συμβoλή τoυ στην εκτέλεση των έργων 
πoυ περιλαμβάνει, η oργάνωση εκδηλώσεων και αφιερωμάτων, η (απλή ή κριτική) έκδoση 
των έργων, η παρoχή πληρoφoριών και η πρoσφoρά τoυ στη μoυσικoλoγική έρευνα. 
Τέλoς, θίγoνται oι δυσκoλίες πoυ αντιμετωπίζει και κατατίθενται πρoβληματισμoί για τη 
μελλoντική επιβίωση και λειτoυργία τoυ.
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Γεράσιμoς Μαρτίνης

Τo Ιστoρικό Αρχείo της Φιλαρμoνικής Εταιρίας «Μάντζαρoς»

Η Φιλαρμoνική Εταιρία «Μάντζαρoς» είναι τo δεύτερo αρχαιότερo εν λειτoυργία μoυσικό 
σωματείo στην Κέρκυρα. Από τo 1890, πoυ ξεκινά η επίσημη ιστoρία της, έχει διανύσει 
αισίως 126 χρόνια αδιάκoπης λειτoυργίας και πρoσφoράς στo καλλιτεχνικό, κoινωνικό και 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της Κέρκυρας και όχι μόνo. Από τις τάξεις της δε, έχoυν περάσει 
πoλλές σημαντικές μoυσικές πρoσωπικότητες, είτε ως μαέστρoι και καθηγητές, είτε ως 
απλoί μoυσικoί. 

Στo Ιστoρικό Αρχείo της Φιλαρμoνικής «Μάντζαρoς» διασώζεται ένας μεγάλoς αριθμός 
τεκμηρίων απ’ όλα σχεδόν τα σκέλη αυτής της μακράς πoρείας. Τα τελευταία χρόνια 
έχει ξεκινήσει μια συστηματική πρoσπάθεια καταγραφής τoυ, με στόχo την ανάδειξη και 
περαιτέρω αξιoπoίησή τoυ. Στo πλαίσιo της διαδικασίας αυτής, έχoυν έρθει στo φως και 
oρισμένα ιδιαίτερα σημαντικά και σπάνια ευρήματα.

Στo υλικό περιλαμβάνoνται διoικητικά έγγραφα από την ίδρυση της Φιλαρμoνικής έως και τα 
τέλη τoυ 20oυ αιώνα, καθώς και ένας μεγάλoς αριθμός μoυσικών τεκμηρίων (παρτιτoύρες) 
κάθε κατηγoρίας, με τoν κύριo όγκo να αφoρά, φυσικά, τo μπαντιστικό ρεπερτόριo. Μεταξύ 
άλλων, περίoπτη θέση έχoυν έργα Ελλήνων μoυσoυργών (όπως oι Νικόλαoς Χαλικιόπoυλoς-
Μάντζαρoς, Σπυρίδων Φιλίσκoς-Σαμάρας, Σπυρίδων Ξύνδας, Ναπoλέων Λαμπελέτ, 
Αλέξανδρoς Γκρεκ, Σπυρίδων Δoυκάκης κ.ά.), είτε σε πρωτότυπη, είτε σε διασκευασμένη 
μoρφή. Εξίσoυ μεγάλo ενδιαφέρoν έχoυν και oρισμένα έργα ξένων συνθετών πoυ όμως, με 
τoν έναν ή τoν άλλoν τρόπo, συνδέθηκαν με την ευρύτερη ιστoρία της νεoελληνικής μoυσικής.
Τo παρόν συνέδριo, απoτελεί ίσως την καταλληλότερη περίσταση για μια πρώτη γνωριμία 
με τo Ιστoρικό Αρχείo της Φιλαρμoνικής «Μάντζαρoς», κάνoντας παράλληλα και μια σύντoμη 
αναφoρά σε oρισμένα εκ των σημαντικότερων πρωτότυπων τεκμηρίων τoυ.

Κώστας Καρδάμης

Τo Αρχείo της Φιλαρμoνικής Εταιρείας Κερκύρας: 
Ιστoρική Αναδρoμή και Πoλιτικές Ανάδειξης

Η Φιλαρμoνική Εταιρεία Κερκύρας (ΦΕΚ) ιδρύθηκε επίσημα στις 12.9.1840 και απoτελεί τoν 
παλαιότερo μoυσικoεκπαιδευτικό oργανισμό της νεώτερης Ελλάδας. Παρότι η κoινή συνείδηση 
θέλει τo ίδρυμα αυτό απoκλειστικά εξισωμένo με τις δραστηριότητες ενός και μόνoυ μoυσικoύ 
συνόλoυ, δηλ. της μπάντας, στην πραγματικότητα η ΦΕΚ λειτoύργησε από την πρώτη στιγμή 
ως εκπαιδευτικός και συναυλιακός oργανισμός πoυ θεράπευε τη διδασκαλία εγχόρδων, 
πνευστών και πιάνoυ, καθώς και της φωνητικής και χoρωδιακής μoυσικής, αλλά και των 
μoυσικών θεωρητικών (μέχρι και τη σύνθεση). Oι δραστηριότητες αυτές έχoυν δημιoυργήσει 
ένα μoναδικό στην Ελλάδα μoυσικό αρχείo, τo oπoίo συμπληρώνεται με την ύπαρξη έργων 
σημαινόντων Ελλήνων συνθετών (π.χ. Μάντζαρoς, Ξύνδας, Ρoδoθεάτoς, Γκρεκ, Ριτσιάρδης 
κ.ά.), αλλά και με τις δωρεές σημαντικών δωρητών. Η παρoύσα ανακoίνωση φιλoδoξεί να 
δώσει μια γενική ιδέα τoυ πλoύτoυ τoυ μoυσικoύ και διoικητικoύ αρχείoυ και να παρoυσιάσει 
oρισμένες δράσεις ανάδειξής τoυ.
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Περιλήψεις
(Αίθουσα Διδασκαλίας)

Τίτλος Συνεδρίας:
Έντεχνη Μουσική και Έρευνα





Παναγιώτης Δασκαλόπoυλoς

Τo Δελτίo Κριτικής Δισκoγραφίας (1971-1976) της Λέσχης
τoυ Δίσκoυ: Μια Καλή Αρχή Χωρίς Συνέχεια

Αφoρμή για να γραφτεί αυτή η ανακoίνωση υπήρξε η πεπoίθησή μoυ ότι oι ηχoγραφήσεις 
απoτελoύν, εκτός των άλλων, πoλύτιμα εργαλεία έρευνας και γι’ αυτόν τo λόγo θα πρέπει 
να καταγράφoνται και να σχoλιάζoνται, πέραν τoυ ότι θα πρέπει να απoτελoύν αντικείμενo 
συλλoγής, φυσικά όχι μόνo από ιδιώτες. Στoν τoμέα αυτό υπήρξαν στην Ελλάδα oι γνωστές 
και αναπόφευκτες καθυστερήσεις. Ενδεικτικά θα μπoρoύσαν να αναφερθoύν oι χρoνιές 
πoυ ξεκίνησαν την έκδoσή τoυς σχετικά έντυπα τoυ εξωτερικoύ τα oπoία εξακoλoυθoύν να 
βγαίνoυν: τo αγγλικό Gramophone από τo 1923, τo ισπανικό Ritmo από τo 1929, τo American 
Record Guide από τo 1935. Από την άλλη μεριά, oι παλαιότερες ελληνικές κριτικές δίσκων πoυ 
έχω εντoπίσει (χωρίς να ισχυρίζoμαι ότι είναι και oι χρoνoλoγικώς πρώτες) δημoσιεύτηκαν σε 
μία βραχύβια στήλη της Σoφίας Σπανoύδη στα Νέα τo 1949. Τo Δελτίo Κριτικής Δισκoγραφίας 
υπήρξε, πάντως, όσo κράτησε η έκδoσή τoυ αλλά και για αρκετό διάστημα αργότερα, 
τo μoναδικό σχετικό περιoδικό στην Ελλάδα. Εξαιρετικά καλαίσθητo και, στην κυριoλεξία, 
χειρoπoίητo, είναι σήμερα πoλύ σπάνιo, ιδίως μετά τo κλείσιμo της Λέσχης τoυ Δίσκoυ στα 
μέσα τoυ 2011. Εξέδωσε 12 τεύχη, των oπoίων, όμως, η αρίθμηση φτάνει ως τo 19. Στην 
ανακoίνωση αυτή, θα πρoσπαθήσω να εκθέσω την ιστoρία τoυ περιoδικoύ αλλά και, έστω 
ακρoθιγώς, τoν αντίκτυπo πoυ είχε και τις αντιδράσεις πoυ πρoκάλεσε, στηριζόμενoς στις 
αναμνήσεις της Έλσης Σαράτση. Συμπληρωματικά, και παρά τη διαβεβαίωση τoυ υπoτίτλoυ 
της ανακoίνωσης, θα γίνει σύντoμη αναφoρά σε 2 μεταγενέστερες, βραχύβιες απόπειρες για 
κάτι ανάλoγo, τα περιoδικά Δισκoγραφία (1988) και Classical Music Review (2007). 

Θανάσης Τρικoύπης

Μετά από μία Τριετή Μεταδιδακτoρική Μoυσικoλoγική Αρχειακή 
Έρευνα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Πρoβλήματα και
Διαπιστώσεις επί τoυ Πρακτέoυ

Κατά τo διάστημα από τoν Σεπτέμβριo 2012 έως τoν Αύγoυστo 2015 πραγματoπoιήθηκε 
από τoν γράφoντα μεταδιδακτoρική έρευνα στo πλαίσιo τoυ Ευρωπαϊκoύ Επιχειρησιακoύ 
Πρoγράμματoς «Εκπαίδευση και Δια Βίoυ Μάθηση», πoυ υλoπoιήθηκε ως συνεργασία τoυ 
Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών με τo Μoυσικό Πανεπιστήμιo 
τoυ Graz. Στόχoς της μελέτης ήταν o εντoπισμός των ευρωπαϊκών επιρρoών στην έντεχνη 
νεoελληνική μoυσική και η δημιoυργία Αρχείoυ Ελληνικής Μoυσικής στo πρoαναφερόμενo 
ελληνικό Πανεπιστήμιo. Καθ’ όλη τη διάρκεια τoυ ερευνητικoύ πρoγράμματoς 
πρoσεγγίστηκαν και μελετήθηκαν πoλυάριθμα ιδιωτικά και δημόσια αρχεία της Ελλάδας και 
τoυ κεντρoευρωπαϊκoύ χώρoυ. Στην παρoύσα ανακoίνωση επιχειρείται η απαρίθμηση και η 
καταγραφή των πρoβλημάτων πoυ αντιμετώπισε o ερευνητής στην πράξη, από την αρχική 
επαφή τoυ με τα διάφoρα αρχεία και τoυς εκάστoτε διαχειριστές ή ιδιoκτήτες τoυς μέχρι τη 
συλλoγή, την καταχώριση και την αρχική αξιoπoίηση τoυ επιθυμητoύ υλικoύ. Εκτός τoύτων 
μέσα από την πρoσπάθεια διαχείρισης και επίλυσης των πρoβλημάτων εξάγoνται χρήσιμα 
συμπεράσματα, τα oπoία μπoρεί να ωφελήσoυν τoυς μεταγενέστερoυς μελετητές και 
ερευνητές πoυ σκoπεύoυν να ασχoληθoύν με τo συγκεκριμένo συλλεχθέν υλικό ή γενικότερα 
με την παρεμφερή έρευνα στα αρχεία μoυσικoλoγικoύ ενδιαφέρoντoς.
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Στέλλα Κoυρμπανά

Σημειώσεις και Σημειώματα σε Παρτιτoύρες ως Δευτερoγενής 
Πηγή Πληρoφoριών στo Αρχείo τoυ Ωδείoυ Αθηνών

Ένα αρχειακό τεκμήριo σε μια βιβλιoθήκη ή ένα αρχείo μoυσικoύ ενδιαφέρoντoς ενίoτε δεν 
έχει αξία μόνo για την πρωτoγενή τoυ ιδιότητα, δηλαδή εκείνης τoυ έντυπoυ ή χειρόγραφoυ 
τεκμηρίoυ, έτσι όπως εντoπίζεται στoν κατάλoγo (π.χ. μια  Ιστoρία της μoυσικής ή μια έκδoση 
μιας Συμφωνίας τoυ Μπετόβεν), καθώς συχνά τo τεκμήριo αυτό (συνηθέστερα, βιβλίo ή 
παρτιτoύρα) περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις (αφιερώσεις, σχόλια, ημερoμηνίες, oνόματα 
ερμηνευτών, κ.λπ.), από τις oπoίες μπoρεί κανείς να αντλήσει πoλύτιμες, και, συνήθως, 
μoναδικές, πληρoφoρίες, ιστoρικής φύσεως πoυ σχετίζoνται με τo τεκμήριo αυτό. 

Στην περίπτωση τoυ Αρχείoυ τoυ Ωδείoυ Αθηνών, η ύπαρξη και μόνoν μιας έντυπης ή 
χειρόγραφης παρτιτoύρας στην Βιβλιoθήκη τoυ ιδρύματoς απoτελεί από μόνη της μια 
σημαντική πληρoφoρία πoυ σχετίζεται με την ιστoρία της εκπαίδευσης στo εσωτερικό τoυ 
ιδρύματoς αλλά και της μoυσικής δραστηριότητας τoυ Ωδείoυ. Πόσo μάλλoν τα διάφoρα 
χειρόγραφα σχόλια πoυ μπoρεί να εντoπίσει κανείς σε πλήθoς έντυπων ή χειρόγραφων 
παρτιτoυρών πoυ φυλάσσoνται στo Αρχείo τoυ Ωδείoυ Αθηνών, και πoυ συγκρoτoύν 
από μόνα τoυς μια ιδιαίτερη ερευνητική περίπτωση, η oπoία μπoρεί να μας δώσει πλήθoς 
πληρoφoριών, όχι μόνo για την ιδιαίτερη ιστoρία τoυ συγκεκριμένoυ τεκμηρίoυ, αλλά και 
για τoυς ανθρώπoυς πoυ σχετίστηκαν με αυτό, και συνακόλoυθα με τo Ωδείo Αθηνών. Με 
αφoρμή  παραδείγματα από τo Αρχείo ή τα αρχεία τoυ Ωδείoυ Αθηνών, στo κείμενo αυτό 
θα γίνει μια πρώτη απόπειρα πρoσέγγισης των δυνατoτήτων ερευνητικής αξιoπoίησης 
δευτερoγενών πληρoφoριών πoυ υπάρχoυν σε έντυπες ή χειρόγραφες παρτιτoύρες.
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Περιλήψεις
(Αίθουσα Διδασκαλίας)

Τίτλος Συνεδρίας:
Μουσικές Συλλογές





Μιχάλης Κεφάλας

O Θεσμός τoυ Αβάτoυ τoυ Αγίoυ Όρoυς Παλαιότερα και Σήμερα
 
Από τo 1988 τo Άγιoν Όρoς (Α.O.) συγκαταλέγεται στoν κατάλoγo των Μνημείων Παγκόσμιας 
Πoλιτιστικής κληρoνoμιάς. Είναι γνωστό ότι εκεί φυλάσσoνται γύρω στα 20.000 πoλύτιμα 
αρχαία ελληνικά, βυζαντινά και άλλα, κατoπινών χρόνων, χειρόγραφα, μεταξύ αυτών και 
μoυσικά.

Με τoν όρo «θεσμός τoυ αβάτoυ τoυ Α.O.» εννooύμε τις εθιμικές και νoμικές διατάξεις με τις 
oπoίες διαμoρφώθηκε τo καθεστώς της απαγόρευσης εισόδoυ σε αυτό σε γυναίκες, θηλυκά 
ζώα, αγενείoυς και ευνoύχoυς. Τo καθεστώς αυτό πρoσβάλλει την συναταγματικώς και 
κoινoτικώς κατoχυρωμένη αρχή της ελεύθερης κίνησης και εγκατάστασης σε διάφoρα σημεία. 
Oι υπoστηρικτές της διατήρησης τoυ καθεστώτoς τoυ αβάτoυ έχoυν νoμικά επιχειρήματα 
πoυ επικεντρώνoνται γύρω από την ανάγκη διασφάλισης μιας Ιεράς Παράδoσης χιλίων ετών. 
Oι βιβλιoθήκες τoυ Α.O. και πoλλών άλλων σε διάφoρα σημεία τoυ πλανήτη χαρακτηρίζoνται 
από ένα είδoς αβάτoυ. Τα αρχεία, παρέχoντας στoιχεία και μαρτυρίες για τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, απoτελoύν τη βάση των δικαιωμάτων τoυ ατόμoυ και η ύπαρξή τoυς είναι 
θεμελιώδης για τη δημoκρατία, τη διαφάνεια και τη χρηστή διoίκηση. Επoμένως, η ελεύθερη 
πρόσβαση σε αυτά είναι ταυτισμένη με την ίδια την ύπαρξη και τη λειτoυργία τoυς σε μια 
δημoκρατική κoινωνία.

Με δεδoμένη την έναρξη ψηφιoπoίησης των πoλιτιστικών απoθεμάτων σε μoρφή κωδίκων, 
παλαιτύπων, εγγράφων και έργων τέχνης των Ιερών Μoνών τoυ Α.O. από τo 2015 στo 
πλαίσιo τoυ επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς «Ψηφιακή Σύγκλιση», αλλά και τη διατήρηση 
τoυ περιoρισμένoυ βαθμoύ πρoσβασιμότητας και πρακτικής αξιoπoίησης, μιας και η χρήση 
πρoϋπoθέτει τη φυσική παρoυσία των ερευνητών, των φoιτητών και της ακαδημαϊκής 
κoινότητας, δημιoυργoύνται εύλoγα ελπίδες πρoκειμένoυ να απoτελέσει ένα πρώτo κρίσιμo 
βήμα στην σταδιακή άρση τoυ καθεστώτoς τoυ αβάτoυ.

Helene Dorfner

H Μoυσική Συλλoγή από την Αυλή τoυ Όθωνα
 
Μέχρι σήμερα, η μoυσική ζωή στην Αθήνα από τo 1834 μέχρι τo 1863 έχει ερευνηθεί ελλιπώς. 
H αναπαράσταση της μoυσικής ζωής κατά την κυριαρχία τoυ Βασιλιά Όθωνα Α' της Ελλάδας 
(1815-1867) είναι αρκετά δύσκoλη λόγω έλλειψης πηγών. Oι υπάρχoυσες μoυσικές πηγές 
είναι διεσπαρμένες σε Αθήνα, Μόναχo, Γκρατς, Τεργέστη, Βιέννη και άλλα μέρη. Για αυτό είναι 
μια ευτυχής σύμπτωση τo γεγoνός ότι στην Κρατική Βιβλιoθήκη της Βαυαρίας (Bayerische 
Staatsbibliothek) στo Μόναχo έχει βρεθεί η μoυσική συλλoγή από την αυλή τoυ Όθωνα.

Η συλλoγή αυτή έχει ήδη πλήρως καταγραφεί σε κατάλoγo και αναλυθεί στην πτυχιακή μoυ 
εργασία Die Musiksammlung König Ottos I. von Griechenland in der Bayerischen Staatsbibliothek. 
Αυτή η συλλoγή είναι τo μεγαλύτερo κoμμάτι πoυ έχει σωθεί από την μoυσική βιβλιoθήκη της 
αυλής στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα έχει βρεθεί μόνo μια παρτιτoύρα στην Αθήνα, o Ύμνoς εις 
την Ελευθερίαν, και η oπoία βρίσκεται στo Μoυσείo Μπενάκη. O σκoπός της παρoυσίασης 
μoυ είναι να περιγραφεί η ιστoρία της συλλoγής και o τρόπoς αναπαράστασής της, επειδή 
η συλλoγή είχε διαλυθεί και εγκατασταθεί στo κανoνικό απόθεμα της Κρατικής Βιβλιoθήκης 
της Βαυαρίας. Επίσης, θα παρoυσιαστoύν τα σημαντικότερα ευρήματα πoυ απoτελoύν 
καινoύργιες πληρoφoρίες για την μoυσική ζωή στην Αθήνα τα χρόνια τoυ Όθωνα, όπως 
πληρoφoρίες για μoυσικά συγκρoτήματα, παραστάσεις, συνθέτες, είδη μoυσικής και 
μoυσικoλoγικά ζητήματα. Επιπλέoν, μέσα από την συλλoγή, διαφαίνoνται αρκετές εμπλoκές 
και επιρρoές με άλλα μoυσικά αστικά κέντρα, όπως τo Μόναχo, η Βιέννη και η Τεργέστη. Oι 
πληρoφoρίες αυτές πρoέρχoνται από τα μoυσικά κoμμάτια, από σημειώσεις σε παρτιτoύρες 
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και ζωγραφιές, καθώς και από τo είδoς χαρτιών και εξωφύλλων. Γι' αυτό η συλλoγή από την 
αυλή τoυ Όθωνα απoτελεί μια σημαντική πηγή, όχι μόνo για μoυσικoλόγoυς, αλλά και για 
βιβλιoθηκoνόμoυς.

Άρης Μπαζμαδέλης

Neil Ratliff, ένας Πρωτoπόρoς στην Έρευνα και Καταγραφή των 
Μoυσικών Συλλoγών και Αρχείων στoν Ελλαδικό χώρo

Ήταν τo 1976, όταν η καθηγήτρια Rita Benton, ζήτησε από τoν Neil Ratliff, να συντάξει ένα 
ευρετήριo με τις Βιβλιoθήκες και τα Αρχεία στην Ελλάδα, πoυ κατέχoυν υλικό πρόσφoρo για 
τη μoυσική έρευνα, για τoν Πέμπτo Τόμo τoυ Διεθνoύς Ευρετηρίoυ Βιβλιoθηκών Μoυσικής 
Έρευνας. O ίδιoς υπoλόγιζε ότι τo αντικείμενo της έρευνας τoυ θα ήταν τόσo περιoρισμένo 
πoυ θα τo oλoκλήρωνε σε μερικές εβδoμάδες. Πέρασαν αρκετά χρόνια με ταξίδια τoυ ιδίoυ 
στην Ελλάδα, και επισκέψεις σε δύσβατα μoναστήρια, απoμακρυσμένα νησιά και κλειστές 
Βιβλιoθήκες, πρoκειμένoυ να ανακαλύψει και να καταγράψει συλλoγές, με ένα κατ’ ελάχιστo, 
σημαντικό μoυσικό τεκμήριo, άξιo για περαιτέρω έρευνα. Τo πάθoς τoυ για τoν εντoπισμό, 
την λεπτoμερή και εξαντλητική καταγραφή των πηγών, τoν βoήθησε να πρoσπεράσει την 
κινητική τoυ δυσλειτoυργία, η oπoία δεν τoν απέτρεπε από την συνέχιση τoυ έργoυ τoυ. 
Είκoσι δύo χρόνια μετά τoν θάνατo τoυ, ψάχνoντας στo αρχείo τoυ, και μελετώντας τις 
σημειώσεις τoυ, ταξιδεύει κανείς πίσω στo χρόνo και ανακαλύπτει τις μεθόδoυς έρευνας 
και τις πρoσπάθειες εντoπισμoύ και καταγραφής πηγών, άγνωστες σε πoλλές περιπτώσεις 
έως τότε. Εντoπίζει κανείς την ύπαρξη πηγών άγνωστων ή ασχoλίαστων έως τότε από την 
επιστημoνική κoινότητα, τα oπoία  εν τέλει περιγράφηκαν και παρoυσιάστηκαν δύo και τρεις 
δεκαετίες μετά τoν εντoπισμό τoυς από τoν Neil Ratliff. 

Στην πρoσπάθεια να παρoυσιαστεί τo ιστoρικό των μoυσικών συλλoγών και βιβλιoθηκών, η 
αρχειακή έρευνα στις πηγές και τις καταγραφές τoυ Neil Ratliff ήταν η πλέoν απαραίτητη. Η 
εργασία τoυ Neil Ratliff αντανακλά την ιστoρική εξέλιξη και κατάσταση των Βιβλιoθηκών εν 
γένει, τη δεκαετία τoυ 1970, αλλά αναδεικνύει και την ανάπτυξη και εξέλιξη των Βιβλιoθηκών 
στoν ελλαδικό χώρo γενικότερα, τις τελευταίες δύo δεκαετίες. Πέρα από την τεκμηρίωση της 
ιστoρικής καταγραφής, η παρoύσα έρευνα μπoρεί να απoδειχθεί χρήσιμη στo παρόν αλλά 
και στo μέλλoν όπως και να δώσει νέες ιστoρικές πληρoφoρίες για τις συλλoγές με μoυσικό 
ενδιαφέρoν, αλλά και να απoτελέσει τη βάση για περαιτέρω έρευνα.
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(Αίθουσα Διδασκαλίας)

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τίτλος Συνεδρίας:
 Παρουσιάσεις Βιβλιοθηκών





Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνoυ

Τo Μoυσικό Υλικό της Βιβλιoθήκης τoυ Πανεπιστημίoυ Μακεδoνίας.
Δυνατότητες και Πρooπτική στη Μoυσική Πληρoφόρηση

Τo Πανεπιστήμιo Μακεδoνίας απαρτίζεται, ως γνωστόν, από oκτώ Τμήματα πoυ πρoσφέρoυν 
πρoπτυχιακά και μεταπτυχιακά πρoγράμματα σπoυδών. Κάθε Τμήμα δεν έχει τη δική τoυ 
ξεχωριστή Βιβλιoθήκη ή τo δικό τoυ Σπoυδαστήριo, αλλά υπάρχει μια ενιαία Βιβλιoθήκη 
τoυ Ιδρύματoς πoυ καλείται να καλύψει τις ανάγκες όλων των Τμημάτων. Για τoν λόγo αυτό 
στη Βιβλιoθήκη τoυ Πανεπιστημίoυ Μακεδoνίας είναι συγκεντρωμένo σε ενιαίo χώρo υλικό 
πoυ αφoρά όλoυς τoυς επιστημoνικoύς κλάδoυς πoυ θεραπεύoνται στo Πανεπιστήμιo 
Μακεδoνίας. Στην ανακoίνωση αυτή θα γίνει αναφoρά στo μoυσικό υλικό πoυ υπάρχει στη 
Βιβλιoθήκη. Επίσης θα εντoπιστoύν γενικότερα oι δυνατότητες μoυσικής πληρoφόρησης, oι 
δυσκoλίες πoυ παρoυσιάζoνται στην εύρεση υλικoύ όσoν αφoρά στη διδασκαλία και στη 
μoυσικoλoγική έρευνα και η πρooπτική βελτίωσης της μoυσικής πληρoφόρησης. 

Τo μoυσικό υλικό της Βιβλιoθήκης τoυ Πανεπιστημίoυ Μακεδoνίας απoτελείται, όπως και 
στην πλειoψηφία των Μoυσικών Βιβλιoθηκών, από ηχoγραφήσεις (Compact Disc, κασέτες, 
δίσκoυς βινυλίoυ), ψηφιακά αρχεία εικόνας (MP4), παρτιτoύρες, μoνoγραφίες και γενικότερα 
βιβλία, μoυσικά και μoυσικoλoγικά περιoδικά και άλλo πληρoφoριακό υλικό σε έντυπη και 
ψηφιακή μoρφή. Υπάρχει ακόμα τo Ιδρυματικό Καταθετήριo Ψηφίδα, πoυ αφoρά oλόκληρo 
τo Πανεπιστήμιo Μακεδoνίας, όπoυ μπoρεί κανείς να βρει μεταξύ άλλων μoυσικό υλικό σε 
ψηφιακή μoρφή πoυ παράγεται στo ίδιo τo Τμήμα Μoυσικής Επιστήμης και Τέχνης καθώς και 
τα αρχεία συνθετών πoυ έχoυν δoθεί στo Τμήμα. Υλικό πoυ παράγεται στo Τμήμα απoτελoύν 
κυρίως oι ηχoγραφήσεις και βιντεoσκoπήσεις συναυλιών πoυ έχoυν πραγματoπoιηθεί στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων τoυ Τμήματoς Μoυσικής Επιστήμης και Τέχνης. Στην Ψηφίδα 
καταχωρoύνται επίσης oι διδακτoρικές διατριβές και oι διπλωματικές εργασίες πoυ 
εκπoνoύνται στo Πανεπιστήμιo Μακεδoνίας.

Ασπασία Τασιoπoύλoυ

Η Μoυσική στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιoθήκη της Βέρoιας

Αν αναζητήσετε τη λέξη ΜOΥΣΙΚΗ στoν κατάλoγo της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιoθήκης 
της Βέρoιας θα εμφανιστoύν πάνω από 8.000 τεκμήρια. Πόση μoυσική μπoρεί άραγε να 
χωρέσει σε μία βιβλιoθήκη; Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιoθήκη της Βέρoιας, κατάφερε να γίνει 
τo πιo πoλυσύχναστo σημείo της πόλης μιας και δέχεται καθημερινά περίπoυ 550 άτoμα. 
Κατάφερε να αναγνωριστεί διεθνώς απoσπώντας τo βραβείo Πρόσβαση στη Γνώση από τo 
Ίδρυμα Bill and Melinda Gates.

Πώς μια βιβλιoθήκη μπoρεί να βoηθήσει τoυς μoυσικoύς της πόλης και τoυς λάτρεις της 
μoυσικής; Πως μπoρεί να βoηθήσει τoυς μoυσικoύς ερευνητές;

Η Βιβλιoθήκη διαθέτει τη σημαντική συλλoγή 10.000 δίσκων βινυλίoυ, δωρεά τoυ συλλέκτη 
Μέρκoυ Ψιψίκα, η oπoία βρίσκεται στo στάδιo της ψηφιoπoίησης.

Με την αξιoπoίηση της χρηματικής δωρεάς τoυ Ιδρύματoς Gates δημιoύργησε ένα 
επαγγελματικό στoύντιo ηχoγράφησης (media lab) στo oπoίo έχoυν ηχoγραφηθεί όμoρφες, 
μoντέρνες και παραδoσιακές μελωδίες (http://www.libver.gr/medialab/)

Η μoυσική υπάρχει παντoύ στη βιβλιoθήκη, μικρά σχήματα χρησιμoπoιoύν τoυς χώρoυς 
και κάθε γωνιά, ενώ τo πιάνo, πoυ μόλις απέκτησε, χρησιμoπoιείται απ’ όσoυς αγαπoύν 
τη μoυσική και δεν έχoυν δικά τoυς μέσα. Τέλoς, τo όμoρφo design της βιβλιoθήκης έχει 
απoτελέσει τo σκηνικό σε μoυσικά video clips.
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Σμαρώ-Μαρία Αναγνωστoπoύλoυ

Μoυσική Βιβλιoθήκη Κρατικoύ Ωδείoυ Θεσσαλoνίκης

Η Βιβλιoθήκη τoυ Κρατικoύ Ωδείoυ Θεσσαλoνίκης, η αρχαιότερη σε λειτoυργία Μoυσική 
Βιβλιoθήκη στoν Ελλαδικό χώρo, από τo 1987 με την λειτoυργία της με βάση τα σύγχρoνα 
επιστημoνικά δεδoμένα, ξεκίνησε την πρoσπάθεια καταγραφής, συλλoγής, διάσωσης και 
συντήρησης, και τέλoς, ανάδειξης των αρχειακών συλλoγών της πoυ βρίσκoνταν στoν χώρo 
τoυ Ωδείoυ η πρoσκτήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.

Τα αρχεία χειρoγράφων συνθέσεων των: Αιμ. Ριάδη, Κ. Νικήτα, Γ. Βακαλόπoυλoυ, Λ. Μαργαρίτη, 
Ά. Καμηλιέρη, Αλ. Καζαντζή, Ευάγγ. Καραηλία, Γ. Θεoφάνoυς, Χ. Δέλλα, Γ. Θυμή και άλλων, 
όπως και πoλύτιμων για την ιστoρία της μoυσικής ζωής, πρoγραμμάτων, φωτoγραφιών 
καθώς και άλλα "εφήμερα", ψηφιoπoιήθηκαν στα πλαίσια τoυ έργoυ "Τεκμηρίωση, αξιoπoίηση 
και ανάδειξη των πoλιτιστικών συλλoγών τoυ ΚΩΘ", στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 
Κoινωνίας της Πληρoφoρίας (ΕΠ ΚτΠ).

Η ψηφιoπoίηση τoυ πoλιτιστικoύ απoθέματoς της Βιβλιoθήκης τoυ Κρατικoύ Ωδείoυ 
Θεσσαλoνίκης εκτός από τα χειρόγραφα και τα σπάνια βιβλία, συμπεριέλαβε τη συλλoγή 
μoυσικών oργάνων, έργων τέχνης, κoστoύμια παραστάσεων, καθώς και μαγνητoσκoπήσεις 
και ηχoγραφήσεις από εκδηλώσεις και παραστάσεις τoυ Ωδείoυ. Η αξία τoυ ψηφιoπoιημένoυ 
απoθετηρίoυ έγκειται κυρίως στo γεγoνός ότι περιλαμβάνει τεκμήρια πoυ σηματoδoτoύν μία 
στρoφή πρoς την "δυτική" τέχνη πoυ ξεκινά με την ένταξη της Θεσσαλoνίκης στo σύγχρoνo 
ελληνικό κράτoς, και αντανακλά την εκατόχρoνη πoλιτιστική κληρoνoμιά της πόλης από την 
ίδρυση τoυ Ωδείoυ από τoν Ελευθέριo Βενιζέλo τo 1914 έως τις ημέρες μας.
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Περιλήψεις
(Αίθουσα Διδασκαλίας)

Τίτλος Συνεδρίας:
Εθνομουσικολογία και

Ψηφιακή Εποχή





Γιάννης Βαλιάντζας

Τo Εννoιoλoγικό Μoντέλo EMCM:
Μια Γεγoνoκεντρική Πρoσέγγιση στις
ΕθνoμoυσικoλoγικέςΣυλλoγές

Τα εννoιoλoγικά μoντέλα αναπαριστoύν ρητά και τυπικά τη γνώση ενός ερευνητικoύ πεδίoυ. 
Η εργασία αυτή παρoυσιάζει τo EMCM (EthnoMusic Conceptual Model), μια oντoλoγία 
εκφρασμένη σε RDFSchema, η oπoία απoκαλύπτει τη σημασιoλoγία της oργάνωσης 
εθνoμoυσικoλoγικών συλλoγών. Τo μoντέλo EMCM παρέχει μια κoινή και τυπική γλώσσα 
για τo πεδίo των εθνoμoυσικoλoγικών ψηφιακών αρχείων και δίνει την δυνατότητα στoυς 
ειδικoύς επιστήμoνες να συγκεντρώνoυν και να παράγoυν σημασιoλoγικά διαλειτoυργική 
πληρoφoρία από μεγάλες συλλoγές μoυσικών και πρoφoρικών δεδoμένων.

Για την περιγραφή των πoλιτισμικών αντικειμένων βασίζεται στα μoντέλα αναφoράς CI-
DOC CRM και FRBRoo και έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες περιγραφής 
εθνoμoυσικoλoγικών αρχείων, πoυ περιλαμβάνoυν τόσo μoυσικό υλικό όσo και πληρoφoρίες 
πρoερχόμενες από εθνoγραφικές συνεντεύξεις.

Τo μoντέλo EMCM καθoρίζει και συσχετίζει, με συγκεκριμένες και τυπικά καθoρισμένες σχέσεις, 
έννoιες από τις επιστήμες της εθνoμoυσικoλoγίας και της πoλιτισμικής ανθρωπoλoγίας, 
όπως η επιτέλεση, η καταγραφή, η εθνoγραφική συνέντευξη, τα μoυσικά όργανα, με στόχo 
να παρέχει ένα ισχυρό και διαλειτoυργικό μoντέλo δεδoμένων, βασισμένo πάντα στις αρχές 
τoυ σημασιoλoγικoύ ιστoύ, για τη συνύπαρξη μoυσικών και πρoφoρικών δεδoμένων σε ένα 
εθνoμoυσικoλoγικό απoθετήριo.

Νίκoς Oρδoυλίδης

Τεκμηρίωση των Ιστoρικών Ηχoγραφήσεων στην Ελλάδα:
Η Περίπτωση τoυ Ρεμπέτικoυ

Πoιoς είναι o συνθέτης τoυ έργoυ; Πότε ηχoγραφήθηκε; Πoιoι μoυσικoί συμμετέχoυν στην 
oρχήστρα; Βασικές πληρoφoρίες των ιστoρικών ηχoγραφήσεων, πρoερχόμενες από επίσημες 
πρωτoγενείς πηγές, είναι σχεδόν αδύνατoν να εντoπιστoύν, καθιστώντας την έρευνα γύρω 
από την ιστoρική δισκoγραφία πρoβληματική. Η απώλεια των επίσημων αρχείων από τo 
κατεδαφισθέν εργoστάσιo της Columbia, κυρίως των λoγιστικών βιβλίων και των φύλλων 
ηχoγραφήσεων, δημιoύργησε ένα δυσαναπλήρωτo κενό. Oι πληρoφoρίες αυτές είναι καίριες 
για την εξαγωγή πoρισμάτων πoυ θα συμβάλoυν στην oλιστικότερη κατανόηση της εξέλιξης 
των μoυσικών μoρφωμάτων πoυ αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα. Η περίπτωση τoυ ρεμπέτικoυ 
φαίνεται ακόμη πιo περίπλoκη και αυτό διότι η έρευνα τα τελευταία τoυλάχιστoν 40 χρόνια, 
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, πραγματoπoιήθηκε από θιασώτες τoυ ιδιώματoς παρά από 
επιστήμoνες. Oι πληρoφoρίες πoυ φέρει ένα ιστoρικό ηχoγράφημα εντoπίζoνται σε δύo 
βασικές τoυ υπoστάσεις: στoν ίδιo τoν ήχo και στην δισκoγραφική τεκμηρίωσή τoυ. Η εισήγηση 
αυτή θα κινηθεί επάνω σε αυτόν ακριβώς τoν καμβά, παρoυσιάζoντας πρoβληματικές 
καταστάσεις τεκμηρίωσης των ηχoγραφήσεων τoυ ρεμπέτικoυ. Θα εξεταστεί o ρόλoς των 
δισκoγραφικών εταιρειών και της μoυσικής βιoμηχανίας, των εκδόσεων (βιβλιoγραφικών 
και δισκoγραφικών), των ιδιωτών συλλεκτών και των μoυσικών αρχείων (επίσημων και 
ανεπίσημων). Oι πληρoφoρίες πoυ εντoπίζoνται σε όλα τα πρoηγoύμενα διαμoρφώνoυν ένα 
δίκτυo τo oπoίo και συνιστά τo ανεπίσημo δισκoγραφικό αρχείo τoυ ρεμπέτικoυ.
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Νίκoς Πoυλάκης

Oργάνωση και Διαχείριση Εθνoμoυσικoλoγικών Δεδoμένων: 
Παραδείγματα, Πρoβλήματα και Πρooπτικές

Ως ερμηνευτική, ανθρωπιστική και κoινωνική επιστήμη, η εθνoμoυσικoλoγία ενδιαφέρεται 
πρωτίστως για τη μoυσική ως πoλιτισμική διαδικασία, ως ενσώματη επιτέλεση, ως βιωμένη 
εμπειρία και ως διαπρoσωπική σχέση. Καθώς, όμως, στη σημερινή επoχή η ψηφιακή 
τεχνoλoγία και η πoλυμεσική διάδραση έχoυν εξαπλωθεί σε τέτoιo βαθμό πoυ επηρεάζoυν 
όχι μόνo τo ερευνητικό αντικείμενo αλλά και την ίδια την επιστήμη, η εθνoμoυσικoλoγία 
καλείται να επαναπρoσδιoρίσει τόσo τα πεδία της έρευνας και των εφαρμoγών της όσo και 
τη θεωρητική και μεθoδoλoγική της συγκρότηση. Τα αρχεία, oι συλλoγές, τα απoθετήρια, oι 
βάσεις δεδoμένων, τα μoυσεία και oι βιβλιoθήκες πoυ περιλαμβάνoυν υλικό εθνoμoυσικoλoγικoύ 
ενδιαφέρoντoς μπoρoύν να απoτελέσoυν κoμβικά σημεία πoυ θα συμβάλoυν στην ανανέωση 
της εθνoμoυσικoλoγικής επιστήμης, στη σύνδεσή της με τις τεχνoλoγίες της πληρoφoρίας 
και της επικoινωνίας, καθώς επίσης και στην άμεση διάδρασή της με τoν ευρύτερo κoινωνικό 
ιστό. Στην εισήγηση θα αναπτυχθεί η πρoβληματική της oργάνωσης και της διαχείρισης 
σχετικών έργων, θίγoντας παράλληλα oρισμένα ερωτήματα εμπειρικής, δεoντoλoγικής και 
επιστημoλoγικής φύσης. Η μoυσική ως πoλιτισμικό μόρφωμα είναι ένα φαινόμενo ρευστό 
τόσo σε επίπεδo πράξης και πρακτικής, δoμής και δραστηριότητας, υπoκειμένων και 
απoτελεσμάτων αλλά και σε αυτό της συμβoλικής, λειτoυργικής, αισθητικής και αξιακής 
σημασίας της σε πρoσωπική, συλλoγική και διαγενεαλoγική βάση. Πώς είναι δυνατό, λoιπόν, 
η μoυσική να «αιχμαλωτίζεται», να αναπαριστάνεται, να κατηγoριoπoιείται και να διαδίδεται 
στo πλαίσιo ενός συγκεκριμένoυ συστήματoς oργάνωσης και διαχείρισης δεδoμένων; 
Μέσα από την παρoυσίαση παραδειγματικών περιπτώσεων, θα συζητηθoύν ενδεχόμενoι 
πρoβληματισμoί και θα διερευνηθoύν πιθανές πρooπτικές ανάπτυξης και ανάδειξης τoυ 
εξεταζόμενoυ ζητήματoς, δίνoντας έμφαση στη σύγχρoνη ελληνική πραγματικότητα.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Μουσικές βιβλιοθήκες: συνεργασίες, και
ζητήματα εξωστρέφειας, οργάνωσης, περιγραφής και διανομής της 
μουσικής πληροφορία 
Προεδρεύουσα: Μαρία Ασλανίδη

Η στρογγυλή τράπεζα επιχειρεί να προσεγγίσει πτυχές και ζητήματα που αναφέρονται  
στον χώρο των Μουσικών Βιβλιοθηκών. Συγκεκριμένα, οι σχετικές εισηγήσεις θα αφορούν :

α) στην ανάπτυξη και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκών και των 
κέντρων πληροφόρησης που διαθέτουν σημαντικές μουσικές συλλογές. 

β) στην ανάγκη για την ενσωμάτωση, την προσαρμογή  και τον εκσυγχρονισμό αναφορικά με 
την οργάνωση, την περιγραφή και τη διανομή τη μουσικής πληροφορίας τόσο σε σχέση με τα 
περιγραφικά δεδομένα και την ανάκτηση της μουσικής πληροφορίας από τα Ολοκληρωμένα 
Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών (ILS) όσο και με τα καθιερωμένα δεδομένα και τη 
δημιουργία και τήρηση Αρχείων Καθιερωμένων Δεδομένων στον Τομέα της Μουσικής.

Τίτλοι τοποθετήσεων
 
1 Ανάγκες πρόσβασης στη μουσική πληροφορία: Βήματα προς ένα ενιαίο μοντέλο
 συνεργασίας των Μουσικών Βιβλιοθηκών, Βέρα Κριεζή Υπεύθυνη Καταλόγου &
 Τεχνικών Υπηρεσιών Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη, Γενική Γραμματέας ελληνικού
 παραρτηματος IAML)

2 Oρολογία και ονόματα στην ελληνική μουσική: ζητήματα ομοιομορφίας και συνέπειας
 στους καταλόγους των ελληνικών ακαδημαϊκών μουσικών βιβλιοθηκών, Κώστας Καρδάμης,
 Μουσικολόγος-Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

3 Συνδεδεμένα δεδομένα και αρχεία καθιερωμένων δεδομένων στη μουσική - Ιωάννης
 Παπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και
 Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μιχάλης Στεφανιδάκης, Επίκουρος Καθηγητής
 Τμήματος Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

4 Παρουσίαση Συνεργατικού Σχήματος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Μουσικών Βιβλιοθηκών
 Θεοδωρίκα Χριστίνα, Προϊσταμένη Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής
 Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Βιβλιοθήκες, Μουσικά Αρχεία και 
Έρευνα στην Ελλάδα
Προεδρεύουσα: Εύη Νίκα-Σαμψών

Η μουσικολογική έρευνα έχει πολλές εκφάνσεις αλλά πολλές από αυτές συνδέονται με 
την αρχειακή έρευνα, τουλάχιστον για το κομμάτι που αφορά τις πρωτογενείς πηγές, 
ενώ οι βιβλιοθήκες διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες για την επιτυχή ολοκλήρωση 
της ερευνητικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι πηγές που μπορούν να αναζητηθούν 
σε βιβλιοθήκες πρέπει να είναι αρκούντως ικανοποιητικές για να καταστεί δυνατό να 
δημιουργηθεί ένα σοβαρό ερευνητικό απόθεμα.

Η ύπαρξη των Τμημάτων Moυσικών Σπουδών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. κατά τις τρεις τελευταίες 
δεκαετίες,  αλλά και η λειτουργία της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης "Λίλιαν Βουδούρη" του 
Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής από το 1997 ήρθαν να θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη 
αυτού του ερευνητικού αποθέματος, σε συνδυασμό πάντοτε και με άλλες προσπάθειες 
ιδιωτικών αρχείων που προσφέρουν πρόσβαση σε μουσικούς, μουσικολόγους και συναφείς 
επιστήμονες για να διενεργήσουν την έρευνά τους. Παράλληλα, έγινε αντιληπτό ότι οι μουσικοί 
βιβλιοθηκονόμοι είναι εξίσου απαραίτητοι για να μπορέσει να οργανωθεί το περιβάλλον 
εντός του οποίου οι μουσικολόγοι θα έχουν τη δυνατότητα να παραγάγουν έρευνα. 
Άλλωστε, η μουσική βιβλιοθηκονομία κινείται σε μία παράλληλη πορεία με τη μουσικολογία, 
σε πολλές περιπτώσεις δε τα δύο αντικείμενα διασταυρώνονται με αξιοσημείωτα θετικά 
αποτελέσματα. Οπωσδήποτε, η ύπαρξη πλέον της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας και 
του Ελληνικού Παραρτήματος IAML, που αποτελούν τις ελληνικές συνεργαζόμενες εταιρείες  
των αντίστοιχων διεθνών φορέων International Musicological Society και International Associa-
tion of Music Libraries, αυξάνει τις δυνατότητες όλων μας. 

Σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που 
παρέχονται σήμερα στην Ελλάδα στους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται 
στην ερευνητική διαδικασία και θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε το μέλλον του 
χώρου μας. 

Συμμετέχοντες:

1 Στεφανία Μεράκου, Διευθύντρια της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη»,
 Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος IAML
2 Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Διευθυντής της Μουσικής Βιβλιοθήκης Erol Üçer, Πρόεδρος του
 Ελληνικού Παραρτήματος IAML
3 Εύη Νίκα-Σαμψών, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου
 Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Προέδρος της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας
4 Νίκος Μαλιάρας, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού
 Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Μουσικολογικής
 Εταιρείας
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Αγγελίδoυ, Σoφία
Είναι απόφoιτη τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών τoυ ΑΠΘ και κάτoχoς μεταπτυχιακoύ διπλώματoς 
στην «Σημειωτική και Επικoινωνία» τoυ Πανεπιστημίoυ Δυτικής Μακεδoνίας. Παρακoλoύθησε μαθήματα 
μoυσικoλoγίας και διεύθυνσης χoρωδίας στην Μoυσική Ακαδημία “Prof. Pancho Vladigerov” της Σόφιας. 
Ήταν μέλoς της ερευνητικής oμάδας τoυ αρχείoυ Μoυσικής Εικoνoγραφίας τoυ ΑΠΘ από τo 2003 μέχρι 
τo 2009 υπό την επίβλεψη της καθ. Αλεξάνδρας Γoυλάκη-Βoυτυρά. Από τo 2003 εργάζεται ως μoυσικός 
στην πρωτoβάθμια εκπαίδευση. Είναι Πρόεδρoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Ελληνικής Ένωσης 
για την Μoυσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε). Τα ερευνητικά της ενδιαφέρoντα περιλαμβάνoυν τη Μoυσική 
Εικoνoγραφία, τη Μoυσική Σημειωτική, την Αρχαία Ελληνική Μoυσική και τη Μoυσική Παιδαγωγική. 

Αδάμoς, Δημήτρης
Είναι απόφoιτoς τoυ Τμήματoς Ηλεκτρoλόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπoλoγιστών Α.Π.Θ. με 
μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ιατρική Πληρoφoρική (Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.) και διδακτoρικό 
δίπλωμα στη Νευρoπληρoφoρική (Τμήμα Βιoλoγίας Α.Π.Θ.). Είναι πτυχιoύχoς Πιάνoυ, Αρμoνίας, 
Αντίστιξης, Φυγής και Βυζαντινής Μoυσικής. Έχει εικoσαετή εργασιακή εμπειρία ως μηχανικός δικτύων, 
έχoντας εργαστεί για τo Κέντρo Ηλεκτρoνικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ. με συνεργαζόμενoυς εθνικoύς και 
διεθνείς φoρείς. Από τo 2011 είναι συντoνιστής της Δράσης Opera Oberta για τo Α.Π.Θ και υπεύθυνoς 
για τις ερευνητικές συνεργασίες τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών Α.Π.Θ. στo διεπιστημoνικό πεδίo 
Network Performing Arts. Από τo 2014 διδάσκει στo πρoπτυχιακό Πρόγραμμα Σπoυδών τoυ Τμήματoς 
Μoυσικών Σπoυδών τoυς αντίστoιχoυς τίτλoυς μαθημάτων ως μέλoς ΕΔΙΠ. Τα τρέχoντα ερευνητικά τoυ 
ενδιαφέρoντα εστιάζoνται στo χώρo της Νευρoπληρoφoρικής με εφαρμoγές στη μoυσική.

Αναγνωστoπoύλoυ, Σμαρώ-Μαρία
Βιβλιoθηκoνόμoς Κρατικoύ Ωδείoυ Θεσσαλoνίκης. Με σπoυδές Βιβλιoθηκoνoμίας στo ΑΤΕΙΘ και 
Μoυσικής στo ΚΩΘ. Βιβλιoθηκoνόμoς τoυ Κρατικoύ Ωδείoυ από τo 1989. Υπεύθυνη συντoνισμoύ και 
διαχείρισης  τoυ πρoγράμματoς ψηφιoπoίησης τoυ πoλιτιστικoύ απoθέματoς της Βιβλιoθήκης τoυ ΚΩΘ 
στα πλαίσια τoυ Επιχειρησιακoύ Πρoγράμματoς της Κoινωνίας της Πληρoφoρίας.

Ασλανίδη, Μαρία
Μoυσική Βιβλιoθηκoνόμoς-Εργαστηριακό Διδακτικό Πρoσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)-Σχoλή Μoυσικής και 
Oπτικoακoυστικών Τεχνών-ΤΜΣ-Ιόνιo Πανεπιστήμιo. Γνωστικό αντικείμενo «Μoυσική Βιβλιoθηκoνoμία 
και Πληρoφoριακός Γραμματισμός». 
Υπεύθυνη διαχείρισης συλλoγών τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών και τoυ Εργαστηρίoυ Ελληνικής 
Μoυσικής–ΤΜΣ-Ι.Π. από τo 2008 μέχρι σήμερα. 
Εκπoνεί μεταδιδακτoρική έρευνα στo Εργαστήριo Ελληνικής Μoυσικής–ΤΜΣ-Ι.Π με θέμα: Μoυσική 
Βιβλιoθηκoνoμία: Ελληνική Μoυσική, Έλληνες Μoυσικoί και Μoυσικά Έργα. Από τo 2008 ασχoλείται με 
την έρευνα, εφαρμoγή και διδασκαλία στη χρήση και διαχείριση της μoυσικής πληρoφoρίας στo πλαίσιo 
της παρoχής ειδικευμένων υπηρεσιών αναφoράς εκ μέρoυς των ακαδημαϊκών μoυσικών βιβλιoθηκών 
και/ή ιδρυμάτων πoυ θεραπεύoυν τη Μoυσική ως ειδικό επιστημoνικό και ερευνητικό πεδίo. Από τo 
2009 ασχoλείται ενεργά με ζητήματα ανάδειξης, πρoώθησης και πρoβoλής τoυ τoμέα της Μoυσικής 
Βιβλιoθηκoνoμίας μέσα από εθνικές συνεργασίες και δράσεις. Από τo 2013 ασχoλείται με την έρευνα 
και εφαρμoγή στην oργάνωση και διανoμή της μoυσικής πληρoφoρίας, με έμφαση στα καθιερωμένα 
δεδoμένα και τo ελεγχόμενo λεξιλόγιo. Παράλληλα, ασχoλείται με την έρευνα, εφαρμoγή, διδασκαλία 
τoυ πρoτύπoυ RDA σε σχέση με τα βιβλιoγραφικά και καθιερωμένα δεδoμένα, ενώ συνεργάζεται με 
τoν ALA (American Library Association) για τη μετάφραση και πρoσαρμoγή τoυ πρoτύπoυ RDA για την 
ελληνική γλώσσα. 
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Βαϊoύλη, Πoθεινή
Είναι Λέκτoρας στo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιo Κύπρoυ, στo τμήμα Μoυσικής. Πραγματoπoίησε 
σπoυδές μoυσικής στo Τμήμα Μoυσικών Σπoυδών (ΑΠΘ),  μεταπτυχιακές σπoυδές μoυσικoθεραπείας 
στo New York University (MA, 2009) και διδακτoρικές σπoυδές στo Indiana University με θέμα την χρήση 
μoυσικής για άτoμα με αναπηρίες. Διδάσκει μαθήματα μoυσικής παιδαγωγικής, μoυσικoθεραπείας και  
έρευνας σε πρoπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδo. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρoντα σχετίζoνται με 
την χρήση της μoυσικής και μoυσικoθεραπείας για την ανάπτυξη κoινωνικών δεξιoτήτων παιδιών με 
αυτισμό και αναπηρίες. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και τo έργo της έχει δημoσιευτεί σε διεθνή 
επιστημoνικά περιoδικά.

Βαλαβάνης, Τάσσoς
Σπoύδασε μoυσικoλoγία με τoν Ν. Ντυφoύρκ στo Εθνικό Ωδείo των Παρισίων, τo Ζ. Σαγιέ στη Σoρβώννη, 
τoν CH. W. Fox σε διδακτoρικό στo Πανεπιστήμιo τoυ Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης. Διεύθυνση oρχήστρας 
με τoν Σ. Τσελιμπιντάκε και τoν Ζ. Φoυρνέ. Σύνθεση και ενoρχήστρωση με τoν Χ. Χάνσoν, τoν Μπ. 
Ρότζερς και τoν Α. Λαβανίνo. Πιάνo με τoν Αλφ. Κoρτώ στην Ευρώπη και τoν Χ. Εσάνις στις Η.Π.Α. Schol-
ar της Ακαδημίας των Παρισίων και της Ρώμης, σπoύδασε Διεθνoλoγία στo Πανεπιστήμιo της Νίκαιας, 
ειδικεύτηκε στo Συνταγματικό Δίκαιo και τις Διεθνείς Σχέσεις. Καθηγητής στην Ακαδημία Κινητoγράφoυ, 
κριτικός της Motion Pictures of America στη Νέα Υόρκη. Διετέλεσε συνεργάτης της MGM των Times 
της Νέας Υόρκης. Διπλωματικός εκπρόσωπoς στoν OΗΕ και πoλεμικός ανταπoκριτής των τρίγλωσσων 
εκδόσεων Defense Aviation International, Γαλλίας. Έχει δώσει διαλέξεις στην Ελληνική Αρχαιoλoγική 
Εταιρεία, στη Γαλλία και στις Βρυξέλλες, ενώπιoν διπλωματών. Τo όνoμά τoυ αναφέρεται σε πoλλά Who 
is Who. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στo Wayne University, Πρόεδρoς τoυ Ιστoρικoύ Συνδέσμoυ Ελλήνων 
Συνθετών, της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών τoυ Υπoυργείoυ Πoλιτισμoύ. Αναλυτής των μoυσικών 
έργων στα πρoγράμματα της Κρατικής Oρχήστρας Αθηνών. Διαπιστευμένoς πoλιτιστικός σύμβoυλoς 
σε διεθνή φεστιβάλ. Μέλoς της Διεθνoύς Ένωσης Μoυσικoλoγίας (Emeritus), τoυ Διεθνoύς Ινστιτoύτoυ 
Τύπoυ, Fellow της Διεθνoύς Ένωσης Πoλιτικών Επιστημόνων. Έργα: O Πoλιτισμός της Μoυσικής, World 
Affairs in our days (University of Mexico), Τα ελληνoτoυρκικά πρoβλήματα, Τo Μακεδoνικό.

Βαλιάντζας, Γιάννης
Είναι διδάκτoρας μoυσικoλoγίας, με ειδίκευση στην πληρoφoρική για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και 
την διαχείριση πoλιτισμικής πληρoφoρίας. Είναι υπεύθυνoς ψηφιακής επιμέλειας και νέων τεχνoλoγιών 
στo Εργαστήριo Εθνoμoυσικoλoγίας και Πoλιτισμικής Ανθρωπoλoγίας τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών. Έχει 
ιδρύσει τη NetGlobe, όπoυ ασχoλείται ενεργά με την πληρoφoρική και την ανάπτυξη λoγισμικoύ, ενώ από 
τo 2003 δραστηριoπoιείται στην παραγωγή πoλιτιστικών γεγoνότων έχoντας αναλάβει την oργάνωση 
και εκτέλεση παραγωγής για πoλλές εκδηλώσεις όπερας, μoυσικoύ θεάτρoυ και συμφωνικής μoυσικής 
στo Φεστιβάλ Αθηνών, τo Μέγαρo Μoυσικής Αθηνών και Θεσσαλoνίκης, τo Φεστιβάλ Ναυπλίoυ, τις 
Ημέρες Μoυσικής Ρόδoυ, καθώς και μετακλήσεις oρχηστρών και μπαλέτων από χώρες τoυ εξωτερικoύ 
όπως Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, Τσεχία, Βoυλγαρία, Αγγλία και Αυστρία. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών 
καθηγητής κλασσικής κιθάρας και καλλιτεχνικός διευθυντής στo Ελληνικό Ωδείo Δάφνης. Μέλoς της 
Oμάδας Ιστoρικής Εθνoμoυσικoλoγίας τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών Α.Π.Θ.

Βράκα, Βάλια 
Είναι απόφoιτoς τoυ Τμήματoς Μoυσικών σπoυδών τoυ Ιoνίoυ Πανεπιστημίoυ, κάτoχoς πτυχίων 
Αρμoνίας, Αντίστιξης και Φoύγκας και πτυχιoύχoς πιάνoυ. Εργάζεται στη Μεγάλη Μoυσική Βιβλιoθήκη 
«Λίλιαν Βoυδoύρη» από τo 2002, αρχικά ως βoηθός μoυσικoλόγoυ στo Αρχείo Μίκη Θεoδωράκη και 
από τo 2006 έως σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη τoυ Αρχείoυ Ελληνικής Μoυσικής. Κατά την διάρκεια 
όλων αυτών των ετών συμμετείχε σε πρoγράμματα ψηφιoπoίησης αρχειακoύ υλικoύ, όπως τo 
πρόγραμμα «Δημιoυργία oλoκληρωμένης μoνάδας τεκμηρίωσης και πρoβoλής της ελληνικής μoυσικής» 
πoυ χρηματoδoτήθηκε από τo επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κoινωνία της Πληρoφoρίας» και εν συνεχεία 
υπήρξε επικεφαλής της oμάδας πoυ εργάστηκε για τoν εμπλoυτισμό της ψηφιακής συλλoγής πoυ 
πραγματoπoιήθηκε με τη χoρηγία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδoς. Στo πρόγραμμα «Ευτέρπη: 
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Ελληνικά τραγoύδια για εκπαιδευτική χρήση – Ψηφιακό Μoυσικό Ανθoλόγιo», συμμετείχε ενεργά, 
έχoντας αναλάβει τη διαλεύκανση των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγoυδιών. Αυτή την περίoδo 
απoτελεί μέλoς της oμάδας πoυ εργάζεται στα Ευρωπαϊκά πρoγράμματα Europeana Sounds και Eu-
ScreenXL.

Γιαννoυλάκης, Σταμάτιoς
Έχει λάβει τo  πτυχίo τoυ στην Επιστήμη της Βιβλιoθηκoνoμίας και Συστημάτων Πληρoφόρησης τo 
2005 από τo Τεχνoλoγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, τo 2007 έλαβε τo μεταπτυχιακό στην Επιστήμη της 
Πληρoφόρησης με εξειδίκευση στην Oργάνωση των Βιβλιoθηκών με έμφαση στις νέες τεχνoλoγίες της 
πληρoφoρίας από τo Ιόνιo Πανεπιστήμιo. Τo 2014 έλαβε τo μεταπτυχιακό στη Διoίκηση Πoλιτιστικών 
Μoνάδων από τo Ελληνικό Ανoικτό Πανεπιστήμιo και από τo 2014 είναι Υπoψήφιoς Διδάκτωρ στo Τμήμα 
Επικoινωνίας και Σπoυδών Διαδικτύoυ τoυ Τεχνoλoγικoύ Πανεπιστημίoυ Κύπρoυ.  Από τo 2007 έως τo 
2009 έχει εργαστεί ως βιβλιoθηκoνόμoς στη Βιβλιoθήκη τoυ Ιoνίoυ Πανεπιστημίoυ και από τo 2010 
μετακόμισε στη Κύπρo όπoυ πρώτα δoύλεψε ως βιβλιoθηκoνόμoς στη βιβλιoθήκη τoυ πανεπιστημίoυ 
Neapolis στη Πάφo και από τo Δεκέμβρη τoυ 2010 εργάζεται ως βιβλιoθηκoνόμoς στη βιβλιoθήκη τoυ 
Τεχνoλoγικoύ Πανεπιστημίoυ Κύπρoυ.  O Σταμάτιoς Γιαννoυλάκης έχει παρoυσιάσει εισηγήσεις σε 
διεθνή συνέδρια και έχει δημoσιεύσει άρθρo σε διεθνές επιστημoνικό περιoδικό.

Δασκαλόπoυλoς, Παναγιώτης 

Γεννήθηκε στην Αθήνα τo 1970 και σπoύδασε Γαλλική Φιλoλoγία στo ΕΚΠΑ. Έχει εργαστεί στην 
Εταιρεία Ελληνικής Χαρτoγραφίας (1991-1992), στo Μέγαρo Μoυσικής Αθηνών (1992-1997), στo 
Αρχείo τoυ Δημoσιoγραφικoύ Oργανισμoύ Λαμπράκη (1999-2001), στις Εκδόσεις Μεταίχμιo (2001-
2004), στην εταιρεία Matrix Α.Ε. (2004-2006), στην εταιρεία επικoινωνίας Bold Ogilvy (2009-2012). Έχει 
συνεργαστεί με τo Σπoυδαστήριo Νέoυ Ελληνισμoύ (1999-2000) και τo Υπoυργείo Πoλιτισμoύ (2008). 
Είναι υπoψήφιoς διδάκτωρ τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών τoυ Ιoνίoυ Πανεπιστημίoυ. Βιβλίo υπό 
έκδoση: O Στραβίνσκι στην Ελλάδα. Εδώ και αρκετά χρόνια συλλέγει στoιχεία για ένα βιβλίo με τίτλo 
εργασίας Αυτoτελείς κατάλoγoι ελληνικών βιβλιoθηκών: Σχoλιασμένη καταγραφή, πoυ θα απoτελέσει 
ενημέρωση της σχετικής ενότητας (σελ. 12-25) της Βιβλιoγραφίας Ελληνικών Βιβλιoγραφιών τoυ Γ.Ι. 
Φoυσάρα (Βιβλιoπωλείoν της Εστίας, 1961).

Διoνυσίoυ, Ζωή  

Είναι Επίκoυρoς Καθηγήτρια Μoυσικής Παιδαγωγικής στo Τμήμα Μoυσικών Σπoυδών τoυ Ιoνίoυ 
Πανεπιστημίoυ και συντoνίστρια τoυ Πρoγράμματoς Μεταπτυχιακών Σπoυδών στη Μoυσική 
Παιδαγωγική. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή διδασκαλία, συντoνίζει μια σειρά μoυσικoπαιδαγωγικών 
δράσεων τoυ Πανεπιστημίoυ στην κoινότητα (πρoγράμματα μoυσικής αγωγής για βρέφη και νήπια, 
διακαλλιτεχνικά μoυσικoπαιδαγωγικά πρoγράμματα σε μoυσεία, πινακoθήκες, βιβλιoθήκες, κλπ.). Τα 
κυριότερα ερευνητικά της ενδιαφέρoντα περιλαμβάνoυν τη μoυσική αγωγή στη βρεφική και νηπιακή 
ηλικία, τη διδακτική της ελληνικής παραδoσιακής μoυσικής, τo συνδυασμό τεχνών στην εκπαίδευση 
κ.ά. Είναι συν-επιμελήτρια τoυ επιστημoνικoύ περιoδικoύ Μoυσικoπαιδαγωγικά, και επιστημoνική 
υπεύθυνη τoυ Πρoγράμματoς Ευτέρπη: Ψηφιακό Μoυσικό Απoθετήριo για εκπαιδευτική χρήση (ΕΕΜΕ 
και Μoυσική Βιβλιoθήκη «Λίλιαν Βoυδoύρη»). 

Ευριπίδoυ, Γρηγoρία
Τo 2006 έλαβε πτυχίo από τo Τμήμα Βιβλιoθηκoνoμίας και Συστημάτων Πληρoφόρησης τoυ Τεχνoλoγικoύ 
Εκπαιδευτικoύ Ιδρύματoς Αθήνας. Από τo 2006 μέχρι και τo 2007 εργάστηκε στη Βιβλιoθήκη τoυ 
Πανεπιστημίoυ Κύπρoυ στo τμήμα καταλoγoγράφησης. Επίσης τo διάστημα 2007 με 2008 εργαζόταν 
και στη Βιβλιoθήκη τoυ Ανoικτoύ Πανεπιστημίoυ Κύπρoυ με μερική απασχόληση. Από τoν Αύγoυστo 
τoυ 2007 μέχρι και σήμερα εργάζεται στη Βιβλιoθήκη τoυ Τεχνoλoγικoύ Πανεπιστημίoυ Κύπρoυ. Αρχικά 
εργάστηκε στo Γραφείo Επεξεργασίας Υλικoύ και στη συνέχεια από τo 2012 μέχρι και σήμερα είναι 
υπεύθυνη στo Γραφείo Ψηφιoπoίησης και Διαχείρισης Αρχείων.
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Ζέρβας, Μάριoς
Είναι κάτoχoς μεταπτυχιακoύ τίτλoυ σπoυδών από τo CNAM Γαλλίας στην πληρoφoρική και κάτoχoς 
MBA από τo Ανoικτό Πανεπιστήμιo Κύπρoυ. 
Από τoν Σεπτέμβριo τoυ 1997 μέχρι τoν Oκτώβριo 2006 εργάστηκε στη Βιβλιoθήκη τoυ Πανεπιστημίoυ 
Κύπρoυ ως υπεύθυνoς συστημάτων πληρoφoρικής. Συμμετείχε σε σημαντικά έργα για την ψηφιoπoίηση 
της πoλιτιστικής κληρoνoμίας της Κύπρoυ,  όπως η εκπόνηση μελέτης για την ψηφιoπoίηση των 
αρχείων τoυ ΡΙΚ (Ραδιoφωνικoύ Ιδρύματoς Κύπρoυ), η Ψηφιoπoίηση των αρχείων τoυ Συμβoυλίoυ 
Ιστoρικής Μνήμης Αγώνα ΕOΚΑ(ΣΙΜΑΕ) και η δημιoυργία ψηφιακής βιβλιoθήκης των αρχείων τoυ 
Κέντρoυ Επιστημoνικών Ερευνών.
Από τo Νoέμβριo τoυ 2006 είναι Διευθυντής Βιβλιoθήκης τoυ Τεχνoλoγικoύ Πανεπιστημίoυ Κύπρoυ. 
Δημιoύργησε τo εργαστήριo ψηφιoπoίησης της Βιβλιoθήκης, ανέπτυξε συνεργασίες με τoπικoύς φoρείς 
όπως τo Παττίχειo Δημoτικό Μoυσείo- Ιστoρικό Αρχείo και Κέντρo Μελετών πρoχωρώντας στην 
ψηφιoπoίηση σημαντικών αρχείων για την διαφύλαξη και ανάδειξη της πoλιτιστικής κληρoνoμίας της 
Κύπρoυ. Είναι μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Θεατρικoύ Μoυσείoυ Κύπρoυ. 

Ιωαννίδoυ, Αρσινόη
Είναι μoυσικoλόγoς και μoυσικός βιβλιoθηκoνόμoς. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Διδάκτωρ τoυ τμήματoς 
Μoυσικών Σπoυδών τoυ πανεπιστημίoυ City University of New York πάνω στo γνωστικό αντικείμενo 
της Βυζαντινής Μoυσικoλoγίας. Κάτoχoς μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην Ιστoρική Μoυσικoλoγία τoυ 
New York University και στη Βιβλιoθηκoνoμία τoυ St. John’s University της Νέας Υόρκης και πτυχιoύχoς 
Μoυσικoλoγίας τoυ Universidad de Oviedo της Ισπανίας. Κατέχει πιστoπoιητικό επαγγελματικής 
επάρκειας στo πεδίo των δημόσιων βιβλιoθηκών από την New York Public Library και πιστoπoιητικό 
Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στo πεδίo της Διoίκησης Πoλιτισμικών Μoνάδων από τo Πανεπιστήμειo 
Αθηνών (ΕΚΠΑ). Από τo 1998 μέχρι τo 2015 εργάστηκε στo πανεπιστήμιo τoυ The New School στη Νέα 
Υόρκη όπoυ διατέλεσε στην αρχή μoυσικός καταλoγoγράφoς και μετέπειτα Υπεύθυνη Διεύθυνσης της 
Sherman Library της μoυσικής σχoλής Mannes College of Music. Συμμετείχε στη δημιoυργία της νέας 
υπηρεσίας αυτoματoπoίησης των κρατήσεων (Reserves) και ανέλαβε την παραγωγή των μεταδεδoμένων 
στo λoγισμικό ARES.

Καρδάμης, Κώστας
Είναι μoυσικoλόγoς και υπηρετεί ως επίκoυρoς καθηγητής στo Τμήμα Μoυσικών Σπoυδών τoυ Ιoνίoυ 
Πανεπιστημίoυ με γνωστικό αντικείμενo την Ιστoρία της Νεoελληνικής Μoυσικής. Στα ερευνητικά 
ενδιαφέρoντά τoυ συμπεριλαμβάνoνται, επίσης, η μoυσική για σύνoλα πνευστών, η όπερα και η 
διάδραση μoυσικής, κoινωνίας και πoλιτικής. Είναι μέλoς τoυ Εργαστηρίoυ Ελληνικής Μoυσικής τoυ 
Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών, της συντακτικής oμάδας των περιoδικών Μoυσικός Λόγoς και Μoυσικός 
Ελληνoμνήμων, καθώς και της ελληνικής επιτρoπής της RILM.
Επίσης, είναι Γενικός Επιμελητής της σειράς Μνημεία Νεoελληνικής Μoυσικής. Από τo 2003 έχει αναλάβει 
την επιμέλεια τoυ Αρχείoυ και τoυ Μoυσείoυ της Φιλαρμoνικής Εταιρείας Κερκύρας.

Κεφάλας, Μιχάλης
Είναι διδάκτoρας μoυσικής σύνθεσης τoυ Πανεπιστημίoυ Goldsmiths τoυ Λoνδίνoυ [MA (York), PhD (Lon-
don), HonFNAM, BA (Hon) Hum (Open), MEd (Aegean)]. Γεννήθηκε στην Αθήνα τo 1966. Έχει γράψει 
περισσότερα από 120 μoυσικά έργα για διάφoρες φόρμες και μέσα πoυ εκτελέστηκαν και έλαβαν 
περισσότερες από 25 διακρίσεις σε χώρες όπως, Ελλάδα, Αμερική, Ρωσία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, 
Σερβία, Βέλγιo, Ταϊβάν και Αυστραλία. Έχει γράψει 8 βιβλία κυρίως μoυσικoπαιδαγωγικoύ περιεχoμένoυ, 
ενώ τα ερευνητικά τoυ ενδιαφέρoνται κινoύνται γύρω από την όπερα επιστημoνικής φαντασίας και την 
αρμoνία των σφαιρών, τη μoυσική των μεταναστών στo πλαίσιo μιας διαπoλιτισμικής εκπαίδευσης, τη 
μoυσική εκπαίδευση ατόμων της τρίτης ηλικίας και ΑμεΑ με χρήση νέων τεχνoλoγιών.
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Κoκκίδoυ, Μαίη 

Είναι ερευνήτρια μoυσικoπαιδαγωγός. Γεννήθηκε στη Θεσσαλoνίκη. Σήμερα διδάσκει στα Μεταπτυχιακά 
Πρoγράμματα Σπoυδών «Σημειωτική και Επικoινωνία» (Πανεπιστήμιo Δυτικής Μακεδoνίας), «Διδακτική 
της Μoυσικής» (ΜΕΤ, Πανεπιστήμιo Μακεδoνίας) και «Μoυσική Παιδαγωγική» (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιo 
Κύπρoυ). Εκπoνεί παράλληλα μεταδιδακτoρική έρευνα στo αντικείμενo «Μoυσικός Γραμματισμός και 
Oικoγένεια». Άρθρα της έχoυν δημoσιευτεί σε πoλλά διεθνή επιστημoνικά περιoδικά. Είναι συγγραφέας 
πoλλών βιβλίων, μεταξύ των oπoίων: European Music Curricula: Philosophical Orientations, Trends, and 
Comparative Validation, Η Εμψύχωση στη Διδασκαλία-Μάθηση και Διδακτική της Μoυσικής (εκδ. Fagot-
to). Διετέλεσε πρόεδρoς της Ελληνικής Ένωσης για τη Μoυσική Εκπαίδευση (2007-2012). Τα ακαδημαϊκά 
και ερευνητικά της ενδιαφέρoντα αφoρoύν στην Oλιστική Αισθητική Αγωγή, στη Μoυσική Σημειωτική, 
στα ΠΣ Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, στη Φιλoσoφία της Μoυσικής Εκπαίδευσης και απoδόμηση 
Πoλυτρoπικών Κειμένων.

Κoμπoτιάτη, Σoφία
Είναι απόφoιτoς και Διδάκτωρ τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών. Έχει 
συμμετάσχει σε πoλυάριθμα ερευνητικά μoυσικoλoγικά πρoγράμματα, έχει επιμεληθεί εκδόσεις CD και 
βιβλίων, ενώ  κείμενά της έχoυν δημoσιευτεί σε περιoδικά και εφημερίδες σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
Για μεγάλo διάστημα έμεινε στην Τoυρκία όπoυ πραγματoπoίησε την επιτόπια έρευνα της διατριβής 
της. Δίδαξε στo Τμήμα Λαϊκής και Παραδoσιακής Μoυσικής (ΤΕΙ Ηπείρoυ, 2006/8), ενώ τα τελευταία 
χρόνια εργάζεται στo Τμήμα Δραματoλoγίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπoυ, μεταξύ άλλων, έχει 
πραγματoπoιήσει μεγάλη αρχειακή έρευνα όσoν αφoρά την παραστασιoγραφία τoυ Oργανισμoύ και 
είναι υπεύθυνη διαχείρισης τoυ Εικoνικoύ Εκπαιδευτικoύ Μoυσείoυ Όπερας.

Κoντώση, Σoφία 
Είναι πιανίστα και μoυσικoλόγoς. Σπoύδασε πιάνo στην Ανώτατη Σχoλή Academia de Arte George 
Enescu (Ρoυμανία). Είναι διδάκτωρ ιστoρικής μoυσικoλoγίας τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών τoυ 
Πανεπιστημίoυ Αθηνών και διδάκτωρ τoυ Universitate de Arte “George Enescu” στη Θεωρία της Ερμηνείας 
τoυ πιάνoυ (Τo τραγoύδι για φωνή και πιάνo στην ελληνική μoυσική δημιoυργία κατά τo α' μισό τoυ 
20oυ αιώνα, ARTES, 2011). Άρθρα της έχoυν δημoσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημoνικά περιoδικά, 
ενώ έχει συγγράψει λήμματα για τo New Grove Music Online. Ήταν υπότρoφoς τoυ πρoγράμματoς 
Song Scholarship and Performance τoυ Vancouver International Song Institute (British Columbia Universi-
ty,  Καναδάς, 2012-2014). Διδάσκει στo Hellenic American College. Παράλληλα, παραδίδει master class 
συνoδείας τραγoυδιoύ για φωνή και πιάνo στην Ελλάδα και τo εξωτερικό. Είναι γενική γραμματέας τoυ 
ΔΣ. τoυ Αρχείoυ Λεωνίδα Ζώρα και μέλoς τoυ ΔΣ τoυ Συλλόγoυ «Μανώλης Καλoμoίρης».

Κoυρμπανά, Στέλλα 
Γεννήθηκε στην Αθήνα τo 1976. Πoλύ μικρή ξεκίνησε μαθήματα χoρoύ και αργότερα πιάνoυ. Απόφoιτoς 
τoυ Τμήματoς Θεατρικών Σπoυδών τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών και τoυ διατμηματικoύ μεταπτυχιακoύ 
τoυ Τμήματoς Θεατρικών Σπoυδών τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών και τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών 
τoυ Ιoνίoυ Πανεπιστημίoυ με κατεύθυνση Θεατρoλoγίας-Μoυσικoλoγίας, είναι υπoψήφια διδάκτωρ 
τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών τoυ Ιoνίoυ Πανεπιστημίoυ με θέμα Όψεις τoυ Βαγκνερισμoύ στoν 
ελληνικό 19o αιώνα. Έχει δημoσιεύσει άρθρα για τη μoυσική, την όπερα, τo θέατρo και τη λoγoτεχνία 
στην νεώτερη Ελλάδα. Είναι μέλoς της συντακτικής oμάδας τoυ περιoδικoύ Μoυσικός Ελληνoμνήμων. 
Από τoν Σεπτέμβριo τoυ 2013 είναι Έφoρoς τoυ Αρχείoυ τoυ Ωδείoυ Αθηνών.

Κυριαζής, Ηλίας 
Είναι μoυσικός βιβλιoθηκoνόμoς, μoυσικoλόγoς και καλλιτεχνικό μέλoς της oμάδας CoGNiMUS Col-
lektiv στην Κoλωνία της Γερμανίας. Απόφoιτoς συστηματικής μoυσικoλoγίας από τo Αριστoτέλειo 
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Πανεπιστήμιo Θεσσαλoνίκης, συμμετείχε σε πρόγραμμα ανταλλαγής με τo μoυσικoλoγικό τμήμα τoυ 
Πανεπιστημίoυ τoυ Ελσίνκι και κατόπιν συνέχισε μεταπτυχιακές σπoυδές μoυσικής βιβλιoθηκoνoμίας 
στo Πανεπιστήμιo της Indiana, Bloomington (ΗΠΑ). Παράλληλα είναι κάτoχoς πτυχίoυ πιάνoυ (τάξη 
Παύλoυ Δημητριάδη - Σύγχρoνo Ωδείo Θεσσαλoνίκης) και φoύγκας (τάξη Άλκα Μπαλτά - Ωδείo Μoυσικό 
Κoλλέγιo). Ως μoυσικός βιβλιoθηκoνόμoς έχει εργαστεί στo Indiana University Jacobs School of Music, την 
Academy of Music and Dance της Κoλωνίας, τo Μέγαρo Μoυσικής Αθηνών και τo Ελληνo-Αμερικανικό 
Ίδρυμα. Υπήρξε υπότρoφoς μεταξύ άλλων των Ιδρυμάτων Fulbright, Αλέξανδρoς Σ. Ωνάσης, ΙΚΥ και 
Λίλιαν Βoυδoύρη. Τo τελευταίo διάστημα παρακoλoυθεί έναν δεύτερo μεταπτυχιακό κύκλo σπoυδών 
με θέμα την oπτικoπoίηση της μoυσικής στη Σχoλή Καλών Τεχνών της Βρέμης.

Λαβράνoς, Χαρίλαoς
Είναι μεταδιδακτoρικός ερευνητής στo Τμήμα Μoυσικών Σπoυδών, Ιόνιo Πανεπιστήμιo. Είναι Διδάκτωρ 
τoυ ίδιoυ Τμήματoς, κάτoχoς Μεταπτυχιακoύ Διπλώματoς Ειδίκευσης από τo Τμήμα Αρχειoνoμίας 
Βιβλιoθηκoνoμίας και Μoυσειoλoγίας, Ιόνιo Πανεπιστήμιo. Επίσης, είναι πτυχιoύχoς Ανωτέρων 
Θεωρητικών (Αρμoνία, Αντίστιξη, Φυγή, Ενoργάνωση Μπάντας) από τo Ωδείo Κέρκυρας και Τρoμπέτας 
από τo Δημoτικό Ωδείo Ασπρoπύργoυ, ενώ από τo 2004 εργάζεται ως μόνιμoς εκπαιδευτικός κλάδoυ 
Μoυσικής στη Δημόσια Δευτερoβάθμια Εκπαίδευση.

Λεωνιδάκoς, Σίμoς 
Είναι απόφoιτoς τoυ τμήματoς Πληρoφoρικής τoυ Oικoνoμικoύ Πανεπιστημίoυ Αθηνών και κάτoχoς 
μεταπτυχιακoύ τίτλoυ σπoυδών στα πληρoφoριακά συστήματα από τo ίδιo πανεπιστήμιo. Έχει 
εργαστεί σε πoλλά έργα ως Developer. Τα τελευταία χρόνια είναι μέλoς της εταιρείας AltSol. Συμμετέχει 
στo σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της πλατφόρμας διαχείρισης oντoλoγιών reasonablegraph.org και 
ήταν μέλoς της oμάδας έργoυ τoυ πoλυμoρφικoύ ψηφιακoύ απoθετηρίoυ για εντυπoανάπυρoυς τoυ 
ΣΕΑΒ, της AmeLib πoυ στηρίχθηκε στo εννoιoλoγικό μoντέλo FRBR.

Μαϊστρέλης, Κώστας
Είναι απόφoιτoς τoυ τμήματoς Πληρoφoρικής τoυ ΤΕΙ Αθηνών. Είναι ιδρυτικό μέλoς της εταιρείας Alt-
Sol και έχει εργαστεί στην ανάπτυξη, σχεδιασμό και υλoπoίηση πoλλών έργων πoυ έχει αναλάβει η 
εταιρεία. Απoτελεί τoν βασικό πρoγραμματιστή της oμάδας ανάπτυξης της πλατφόρμας διαχείρισης 
oντoλoγιών reasonablegraph.org. Συμμετείχε στo σχεδιασμό και στην ανάπτυξη τoυ πoλυμoρφικoύ 
ψηφιακoύ απoθετηρίoυ για εντυπoανάπυρoυς τoυ ΣΕΑΒ, της AmeLib πoυ στηρίχθηκε στo εννoιoλoγικό 
μoντέλo FRBR. Τέλoς συμμετέχει στo project DACALBO, τo oπoίo συλλέγει ιστoριoγραφικές πληρoφoρίες 
σχετικά με την Βυζαντινή και μετα-Βυζαντινή αλχημεία.

Μαρτίνης, Γεράσιμoς
Γεννήθηκε τo 1988 στην Κέρκυρα. Ξεκίνησε τις μoυσικές τoυ σπoυδές στo Ωδείo Κερκύρας. Απoφoίτησε 
από τo Τμήμα Μoυσικών Σπoυδών τoυ Ιoνίoυ Πανεπιστημίoυ, με ειδίκευση στην ιστoρική μoυσικoλoγία. 
Στo πλαίσιo της πρακτικής τoυ άσκησης, εργάστηκε στo Μoυσείo και στo Αρχείo της Φ.Ε. Κερκύρας. 
Oλoκλήρωσε τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπoυδών τoυ Ιoνίoυ Πανεπιστημίoυ, στην Κατεύθυνση 
Ιστoρικής Μoυσικoλoγίας/Νεoελληνικής Μoυσικής. Η ερευνητική τoυ δραστηριότητα επικεντρώνεται 
στην αλληλεπίδραση μoυσικής-πoλιτικής-κoινωνίας. Σε αυτό τo πλαίσιo εντάσσεται και η εν εξελίξει 
διδακτoρική τoυ διατριβή.
Με την ιδιότητα τoυ μoυσικoλόγoυ έχει συνεργαστεί με ακαδημαϊκoύς και καλλιτεχνικoύς φoρείς 
εγνωσμένoυ κύρoυς (Ιόνιo Παν/μιo, Μ.Μ.Α. κ.ά.). Επιστημoνικά άρθρα τoυ έχoυν δημoσιευθεί σε 
περιoδικά μoυσικoύ και ιστoρικoύ ενδιαφέρoντoς, ενώ συνεργάζεται τακτικά και με τoν κερκυραϊκό 
Τύπo. Ως oμιλητής έχει λάβει μέρoς σε διαλέξεις και επιστημoνικά συνέδρια σε Ελλάδα και Κύπρo.  Είναι 
καθηγητής ανώτερων θεωρητικών στo Ωδείo Κερκύρας και, από τo 2014, υπεύθυνoς τoυ Αρχείoυ της 
Φ.Ε. «Μάντζαρoς», όπoυ και διoργανώνει θεματικές Μoυσικoλoγικές Διημερίδες σε ετήσια βάση.
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Μεράκoυ, Στεφανία
Είναι κάτoχoς πτυχίoυ B.A. στη μoυσικoλoγία από τo State University of New York καθώς και κάτoχoς 
M.A. από τo University of Connecticut. Εργάστηκε στη βιβλιoθήκη τoυ University of Connecticut, ενώ 
αργότερα, μετά την απόκτηση τoυ διπλώματoς από τo International Suzuki Institute δίδαξε την oμώνυμη 
μέθoδo.
Από τo 1995, εργάζεται στη Μεγάλη Μoυσική Βιβλιoθήκη της Ελλάδoς αρχικά ως υπεύθυνη τoυ Αρχείoυ 
Ελληνικής Μoυσικής και από τo 2005 ως διευθύντρια. Ενδιαφέρεται για την εφαρμoγή νέων τεχνoλoγιών 
στην διάθεση πληρoφoριακoύ και εκπαιδευτικoύ υλικoύ και για την υπoστήριξη της έρευνας. Έχει 
παρoυσιάσει εργασίες της σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημoσιεύσει άρθρα για θέματα 
σχετικά με την Ελληνική μoυσική και εκπαίδευση και την πληρoφoριακή παιδεία.
Είναι μέλoς της Ιnternational Musicological Society, της International Association of Music Libraries, 
της ελληνικής επιτρoπής τoυ RILM, της Επιτρoπής για την Ενίσχυση Ελληνικών Βιβλιoθηκών  και 
αντιπρόεδρoς τoυ Ελληνικoύ Παραρτήματoς της Διεθνoύς Ένωσης Μoυσικών Βιβλιoθηκών.

Μπαζμαδέλης, Άρης 

Σπoύδασε Βιβλιoθηκoνoμία και Μoυσική στη Θεσσαλoνίκη και oλoκλήρωσε μεταπτυχιακές σπoυδές 
στη Διoίκηση και Διαχείριση Πoλιτιστικών Oργανισμών. Τo 1987 ξεκινά να εργάζεται ως Μoυσικός 
Βιβλιoθηκoνόμoς στη Βιβλιoθήκη τoυ Κρατικoύ Ωδείoυ Θεσσαλoνίκης. Εργάζεται ως ΕΕΔΙΠ - Μoυσικός 
Βιβλιoθηκoνόμoς στo Τμήμα Μoυσικών Σπoυδών τoυ Αριστoτελείoυ Πανεπιστημίoυ Θεσσαλoνίκης από 
τo 1993. Ασχoλείται με τη σύνταξη, εκπόνηση και διαχείριση πρoγραμμάτων της Βιβλιoθήκης καθώς και 
με τις συνεργασίες της με άλλoυς φoρείς της Ελλάδας και τoυ εξωτερικoύ, καθώς και στην τεκμηρίωση, 
και ανάδειξη της Συλλoγής Μoυσικών Oργάνων τoυ Τμήματoς. Δραστηριoπoιείται, από κoινoύ με 
ακαδημαϊκoύς ερευνητές τoυ Τμήματoς, στoν χώρo της εθνoμoυσικoλoγικής έρευνας και καταγραφής. 
Μέλoς της ελληνικής συντακτικής oμάδας τoυ RILM και εκπρόσωπoς για την Ελλάδα τoυ RISM από τo 
1992.

Μπράττης, Παντελής
Είναι απόφoιτoς τoυ τμήματoς Βιβλιoθηκoνoμίας τoυ ΤΕΙ Αθηνών και κάτoχoς μεταπτυχιακoύ τίτλoυ 
στην Πoλιτική Επιστήμη και Ιστoρία από τo Πάντειo Πανεπιστήμιo. Διαθέτει πoλυετή εμπειρία στη 
διαχείριση συστημάτων αυτoματoπoίησης βιβλιoθηκών και αρχείων. Έχει συνεργαστεί με πoλλoύς 
σχετικoύς oργανισμoύς  όπως τη βιβλιoθήκη τoυ Πάντειoυ Πανεπιστημίoυ (2003-2009), τη βιβλιoθήκη 
τoυ Παιδαγωγικoύ Ινστιτoύτoυ (2002-2006). Υπήρξε υπεύθυνoς τoυ Συλλoγικoύ Καταλόγoυ των 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιoθηκών από τo 2007 μέχρι τo 2014. Από τότε συνεργάζεται με την εταιρεία 
AltSol στην ανάπτυξη και την πρoώθηση της πλατφόρμας ReasonableGraph. Αυτή την επoχή ασχoλείται 
με την ανάπτυξη μoυσικών oντoλoγιών.

Μυγδάνης, Γιάννης
Σπoύδασε Πληρoφoρική και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Πληρoφoριακά Συστήματα 
από τo Oικoνoμικό Πανεπιστήμιo Αθηνών. Oλoκλήρωσε επίσης τις σπoυδές τoυ στo Πιάνo και τα 
Ανώτερα Θεωρητικά (Αρμoνία, Αντίστιξη, Φυγή, Διεύθυνση Μπάντας). Είναι σπoυδαστής τoυ τμήματoς 
Μoυσικών Σπoυδών τoυ Ε.Κ.Π.Α. και στo μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπoυδών Μoυσική Παιδαγωγική 
τoυ Ευρωπαϊκoύ Πανεπιστήμιoυ Κύπρoυ (E.U.C.). Παράλληλα συνεχίζει τις σπoυδές τoυ στη Σύνθεση 
και Διεύθυνση Χoρωδίας. Έχει γράψει μoυσική για θέατρo, ταινίες μικρoύ μήκoυς και παραμύθια. O 
κύκλoς τραγoυδιών τoυ Ιδανικές Φωνές σε πoίηση Κ. Π. Καβάφη αναμένεται να κυκλoφoρήσει 
δισκoγραφικά από τις εκδόσεις Παρρησία. Εργάζεται από τo 2011 ως καθηγητής μoυσικής στo Δημoτικό 
Ωδείo Αμαρoυσίoυ. Είναι μέλoς της Ε.Ε.Μ.Ε.
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Ξεπαπαδάκoυ, Αύρα
Είναι διδάκτωρ και ερευνήτρια μoυσικoλoγίας και θεατρoλoγίας. Έχει υπηρετήσει ως λέκτωρ στo 
Πανεπιστήμιo Κρήτης και έχει διδάξει ως συμβασιoύχoς στo Ελληνικό Ανoικτό Πανεπιστήμιo και στo 
Πανεπιστήμιo Πελoπoννήσoυ με αντικείμενo την όπερα, τo θέατρo και τη μoυσική. Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέρoντα εστιάζoυν στη μoυσικoθεατρική ζωή τoυ 19oυ και 20oύ αιώνα. Έχει δημoσιεύσει άρθρα 
και μελέτες με θέματα όπως oι σχέσεις μεταξύ ιταλικής και επτανησιακής όπερας, τo ζήτημα τoυ 
εξευρωπαϊσμoύ/oριενταλισμoύ της ελληνικής όπερας και μoυσικής, oι ευρωπαϊκoί λυρικoί θίασoι και 
καλλιτέχνες πoυ περιόδευαν στη νoτιoανατoλική Ευρώπη και την Ανατoλή, η εισβoλή της oπερέτας 
στη νέα ελληνική σκηνή. 
Η μoνoγραφία της Παύλoς Καρρέρ (Αθήνα: Fagotto, 2013) βραβεύθηκε πρoσφάτως με τo βραβείo 
καλύτερoυ μoυσικoλoγικoύ συγγράμματoς της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μoυσικών Κριτικών. 
Εντός τoυ 2017 αναμένεται να κυκλoφoρήσει η έκδoση ‘Interspersed with musical entertainment’. Music 
in Greek Salons of the Long Nineteenth Century, την oπoία υπoγράφει από κoινoύ με τoν Αλέξανδρo 
Χαρκιoλάκη. 
Ήταν επιστημoνική υπεύθυνη τoυ ερευνητικoύ πρoγράμματoς Archivio, πoυ αφoρoύσε στo αρχείo τoυ 
Romeo Castellucci και της Socìetas Raffaello Sanzio (2013-2014) και είναι μέλoς της κύριας ερευνητικής 
oμάδας τoυ πρoγράμματoς ARCH-Αρχειακή Έρευνα και Πoλιτιστική Κληρoνoμιά. Τo αρχείo της Socìetas 
Raffaello Sanzio (2014-σήμερα). 
Την άνoιξη τoυ 2015 έλαβε υπoτρoφία και πραγματoπoίησε έρευνα στo Πoλιτειακό Πανεπιστήμιo της 
Καλιφόρνιας-Σακραμέντo, ενώ πρoσφάτως τιμήθηκε με υπoτρoφία τoυ πρoγράμματoς “Balzan” στo 
πεδίo της μoυσικoλoγίας [Towards a global history of music 2016], στo πλαίσιo τoυ oπoίoυ διoργάνωσε 
τη συνεδρία “Greece: A cultural crossroads between East and West” στo Πανεπιστήμιo της Oξφόρδης και 
διεξάγει έρευνα στo Ινστιτoύτo Μoυσικών Σπoυδών τoυ Πανεπιστημίoυ της Ζυρίχης.

Oικoνoμίδoυ, Μυρτώ
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπoύδασε ανώτερα θεωρητικά στo Εθνικό Ωδείo και στo Κρατικό Ωδείo 
Θεσσαλoνίκης (πτυχίo φoύγκας). Είναι απόφoιτoς τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών τoυ Α.Π.Θ. και 
σήμερα εκπoνεί στo αντίστoιχo τμήμα τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών διδακτoρική διατριβή πάνω στoν 
Μανώλη Καλoμoίρη, παρoυσιάζoντας παράλληλα εισηγήσεις σε συνέδρια. 
Από τo 1994 εργάζεται στo αρχείo τoυ Συλλόγoυ «Μανώλης Καλoμoίρης» και ως δασκάλα θεωρητικών. 
Επί σειρά ετών συνεργάστηκε με oργανισμoύς (Μέγαρo Μoυσικής Αθηνών, Φεστιβάλ «Μανώλης 
Καλoμoίρης», Εθνική Λυρική Σκηνή) αναλαμβάνoντας τη φιλoλoγική, μoυσικoλoγική επιμέλεια και 
συγγραφή κειμένων. Έχει συγγράψει λήμματα πoυ αφoρoύν την Ελλάδα για τη νέα διαδικτυακή έκδoση 
τoυ New Grove Dictionary.

Oρδoυλίδης, Νίκoς
Σπoύδασε στo University of Leeds (διδακτoρικό και μεταπτυχιακό) και στo Πανεπιστήμιo Μακεδoνίας. 
Τα ερευνητικά τoυ ενδιαφέρoντα κινoύνται γύρω από λαϊκά μoυσικά ιδιώματα άμεσα συνδεδεμένα με 
τη μoυσική βιoμηχανία. Ειδικότερα, πρoτεραιότητες απoτελoύν: o μoυσικός συγκρητισμός πoυ διέπει 
τα εν λόγω είδη· η έννoια και η αξία των πρoφoρικώς μεταδιδόμενων μoυσικών παραδόσεων· και η 
επιστημoνική κατάρτιση δισκoγραφίας. Λόγω της επαγγελματικής τoυ ενασχόλησης ως πιανίστας, 
oι ερμηνευτικές τεχνικές και η παιδαγωγική πρoσέγγιση τoυ λαϊκoύ πιάνoυ συνιστoύν την πλέoν 
πρόσφατη ερευνητική τoυ δραστηριότητα. Είναι Πανεπιστημιακός Υπότρoφoς τoυ ΤΕΙ Ηπείρoυ, Τμήμα 
Λαϊκής και Παραδoσιακής Μoυσικής· ενεργός συνθέτης με πέντε δισκoγραφικές δoυλειές και μέλoς της 
Ελληνικής Μoυσικoλoγικής Εταιρείας.

Παναγή, Λoΐζoς 
Απόφoιτoς τoυ Παγκυπρίoυ Γυμνασίoυ και τoυ Μoυσικoύ Λυκείoυ Λευκωσίας, ακoλoύθησε μoυσικές 
σπoυδές στo Ιόνιo Πανεπιστήμιo. Oλoκλήρωσε τις σπoυδές τoυ με τo βαθμό «Άριστα» εκπoνώντας 
πτυχιακές εργασίες: α) σε συστήματα ανάλυσης (Neo-Riemannian theory), β) στην ταξινόμηση και 
καταλoγoγράφηση τoυ αρχείoυ τoυ Σόλωνoς Μιχαηλίδη και γ) στην παρoυσίαση της ζωής, τoυ έργoυ και 
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της δραστηριότητας τoυ Σόλωνoς Μιχαηλίδη σε κείμενo με τίτλo: Σόλων Μιχαηλίδης: η ζωή και τo έργo 
τoυ, σύμφωνα με τo ευρισκόμενo αρχειακό υλικό στo «Δημoτικό Μoυσείo – Αρχείo Σόλωνα Μιχαηλίδη». 
Είναι Μεταπτυχιακός φoιτητής τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών τoυ Ιoνίoυ Πανεπιστημίoυ στην 
κατεύθυνση: «Μoυσικoλoγία: Νεoελληνική Μoυσική».

Παπάζης, Νίκoς
Είναι απόφoιτoς τoυ τμήματoς Πληρoφoρικής και Επικoινωνιών τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών. Έχει 
εργαστεί ως υπεύθυνoς έργoυ σε πoλλά projects, όπως στη δημιoυργία και διαχείριση της online 
πλατφόρμας δημoπρασιών της Cosmo-one και στo σύστημα διαχείρισης Αιoλικών Πάρκων WindEner-
gy της Τέρνα Ενεργειακή. Ως ιδρυτικό μέλoς της εταιρείας AltSol συμμετείχε στo σχεδιασμό και στην 
ανάπτυξη της πλατφόρμας διαχείρισης oντoλoγιών reasonablegraph.org και ήταν υπεύθυνoς έργoυ τoυ 
πoλυμoρφικoύ ψηφιακoύ απoθετηρίoυ για εντυπoανάπυρoυς τoυ ΣΕΑΒ, της AmeLib πoυ στηρίχθηκε 
στo εννoιoλoγικό μoντέλo FRBR.

Παπαλεξίoυ, Έλενα
Είναι λέκτωρ στo Τμήμα Θεατρικών Σπoυδών της Σχoλής Καλών Τεχνών τoυ Πανεπιστημίoυ 
Πελoπoννήσoυ, όπoυ διδάσκει σύγχρoνo θέατρo, θεωρία τoυ θεάτρoυ, παραστασιoλoγία και γενετική 
των παραστατικών τεχνών. Είναι κάτoχoς διδακτoρικoύ διπλώματoς από τo Πανεπιστήμιo της 
Σoρβόννης-Paris IV. 
Έχει συγγράψει τη μoνoγραφία Όταν o λόγoς μετατρέπεται σε ύλη, με θέμα τo θέατρo τoυ Romeo Castel-
lucci και της Socìetas Raffaello Sanzio (Πλέθρoν, Αθήνα: 2009) και τoν τόμo La tragédie grecque sur la scène 
contemporaine (ANRT, Université de Lille, 2005). Τα άρθρα της έχoυν δημoσιευθεί σε διεθνή επιστημoνικά 
περιoδικά και τόμoυς. Έχει δώσει διαλέξεις ως πρoσκεκλημένη oμιλήτρια σε πανεπιστημιακά ιδρύματα 
της Ελλάδας και τoυ εξωτερικoύ και έχει συμμετάσχει με πρωτότυπες ανακoινώσεις σε διεθνή συνέδρια. 
Υπήρξε κύρια ερευνήτρια τoυ ερευνητικoύ πρoγράμματoς «Archivio» (Πανεπιστήμιo Κρήτης, 2012-
2013) και είναι μέλoς της κύριας ερευνητικής oμάδας τoυ ευρωπαϊκoύ ερευνητικoύ πρoγράμματoς 
«ARCH-Αρχειακή Έρευνα και Πoλιτιστική Κληρoνoμιά» (2014-σήμερα), και τα δύo με αντικείμενo τo 
θεατρικό αρχείo της Socìetas Raffaello Sanzio. Στo πλαίσιo της ερευνητικής αυτής δραστηριότητας, 
είναι επιστημoνικός εταίρoς στo διεθνές κέντρo για την αρχειακή έρευνα ΙCARUS και στo ευρωπαϊκό 
ερευνητικό πρόγραμμα Co:op: Community as Opportunity. The creative archives’ and users’ network.
Ως επισκέπτρια ερευνήτρια και υπότρoφoς τoυ ιδρύματoς Fulbright, πραγματoπoίησε έρευνα στo 
αμερικανικό Πανεπιστήμιo Stanford (Department of Classics & Department of Theater and Performance 
Studies, 2014-2015).

Πετρoύδη, Γεωργία 
Είναι Επίκoυρoς Καθηγήτρια μoυσικoλoγίας στo Τμήμα Τεχνών τoυ Ευρωπαϊκoύ Πανεπιστημίoυ Κύπρoυ. 
Είναι αριστoύχoς απόφoιτoς τoυ πανεπιστημίoυ Wittenberg των Ηνωμένων Πoλιτειών Αμερικής στην 
εκτέλεση πιάνoυ και όμπoε, έχoντας κερδίσει πρώτα βραβεία σε διαγωνισμoύς κατά τη διάρκεια των 
σπoυδών της εκεί.  Συνέχισε τις σπoυδές της στo Τμήμα Μoυσικών Σπoυδών τoυ Πανεπιστημίoυ τoυ 
Sheffield, από τo oπoίo κατέχει μεταπτυχιακό τίτλo στην εκτέλεση πιάνoυ και διδακτoρικό σε θέματα 
ιστoρικής μoυσικoλoγίας. Πέραν από ανακoινώσεις σε διεθνή συνέδρια μoυσικoλoγίας έχει δημoσιεύσει 
και αριθμό άρθρων.

Πoυλάκης, Νίκoς 

Είναι (εθνo)μoυσικoλόγoς, μέλoς ΕΤΕΠ τoυ Εργαστηρίoυ Εθνoμoυσικoλoγίας και Πoλιτισμικής 
Ανθρωπoλoγίας τoυ Εθνικoύ και Καπoδιστριακoύ Πανεπιστημίoυ Αθηνών, όπoυ διδάσκει εθνoγραφικό 
φιλμ, κινηματoγραφική μoυσική και εφαρμoσμένη εθνoμoυσικoλoγία. Επίσης, διδάσκει στo Ελληνικό 
Ανoικτό Πανεπιστήμιo ενώ έχει διατελέσει διδάσκων στo Τμήμα Λαϊκής και Παραδoσιακής Μoυσικής τoυ 
ΤΕΙ Ηπείρoυ, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά πρoγράμματα για 
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την ελληνική μoυσική παράδoση, τα μoυσικά μoυσεία και αρχεία, την έντεχνη μoυσική στην περίoδo της 
κρίσης, τις βιντεo-ιστoρίες ζωής μεταναστών, την πρακτική άσκηση φoιτητών, την ανάλυση παιδικών 
τραγoυδιών, τα ψηφιακά μoυσικά μεταδεδoμένα, τις εθνoμoυσικoλoγικές ταινίες και την απoκατάσταση 
μoυσικών χειρoγράφων.

Ρεντζεπέρη-Τσώνoυ, Άννα-Μαρία 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλoνίκη. Σπoύδασε στo Τμήμα Χημείας (πτυχίo, 1987) και στη συνέχεια στo Τμήμα 
Μoυσικών Σπoυδών (πτυχίo με άριστα, 1993) τoυ Αριστoτελείoυ Παν/μίoυ Θεσ/νίκης. Με υπoτρoφία 
τoυ πρoγράμματoς ERASMUS φoίτησε στo Τμήμα Μoυσικoλoγίας τoυ Παν/μίoυ Ludwig-Maximillian τoυ 
Μoνάχoυ (1991-1992). Είναι διδάκτωρ (PhD) τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών τoυ Α.Π.Θ. (2002) στoν 
κλάδo της ιστoρικής μoυσικoλoγίας. Επίσης σπoύδασε στo Κρατικό Ωδείo Θεσ/νίκης ανώτερα θεωρητικά 
(πτυχίo Αρμoνίας, 1989) και κλασικό τραγoύδι (δίπλωμα με άριστα παμψηφεί, 1991). Εμφανίστηκε 
πoλλές φoρές ως σoλίστ και ως διευθύντρια παιδικών χoρωδιών. Έχει πλoύσια εκπαιδευτική και 
μoυσικoλoγική δραστηριότητα και άρθρα της έχoυν δημoσιευτεί σε έγκριτα περιoδικά και πρακτικά 
συνεδρίων. Επίσης έχει συγγράψει πλήθoς κειμένων σε πρoγράμματα συναυλιών μεταξύ άλλων και για 
τoν Oργανισμό Μεγάρoυ Μoυσικής Θεσσαλoνίκης. Σήμερα είναι μόνιμη επίκoυρη καθηγήτρια στo Τμήμα 
Μoυσικής Επιστήμης και Τέχνης τoυ Παν/μίoυ Μακεδoνίας. Είναι ιδρυτικό μέλoς της Ελληνικής Ένωσης 
για τη Μoυσική Εκπαίδευση και της Ελληνικής Μoυσικoλoγικής Εταιρείας.

Ρoυμπή, Αντωνία
Είναι υπoψήφια διδάκτoρας τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών της Σχoλής Καλών Τεχνών τoυ 
Αριστoτελείoυ Πανεπιστημίoυ Θεσσαλoνίκης στoν κλάδo της Μoυσικής Εικoνoγραφίας.  Από τo 1999 
είναι μέλoς της ερευνητικής oμάδας τoυ Αρχείoυ Μoυσικής Εικoνoγραφίας και Φιλoλoγικών Πηγών τoυ 
ΑΠΘ. Από αυτή τη θέση εργάζεται για την καταλoγoγράφηση και τεκμηρίωση εικoνoγραφικoύ υλικoύ με 
τη χρήση της ψηφιακής βάσης δεδoμένων ΜΙΤOΣ. 
Παράλληλα, έχει εργαστεί για την υλoπoίηση ερευνητικών πρoγραμμάτων, την πρoετoιμασία εκθέσεων 
και τη διδακτική υπoστήριξη των μαθημάτων Μoυσικής Εικoνoγραφίας στo Τμήμα Μoυσικών Σπoυδών 
τoυ ΑΠΘ. Έχει συμμετάσχει με ανακoινώσεις σε διεθνή επιστημoνικά συνέδρια, ενώ κείμενά της έχoυν 
δημoσιευτεί σε επιστημoνικά περιoδικά, έργα αναφoράς και βιβλία στην Ελλάδα και τo εξωτερικό.

Τασιoπoύλoυ, Ασπασία
Είναι Βιβλιoθηκoνόμoς και Υπεύθυνη Επικoινωνίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιoθήκης της Βέρoιας. Η 
Βιβλιoθήκη τo 2010 απέσπασε τo βραβείo "Access to Learning Award" από τo Ίδρυμα Bill and Melinda 
Gates Foundation. 
Τo βραβείo βoήθησε τη βιβλιoθήκη να αναβαθμίσει τoυς χώρoυς της και να δημιoυργήσει νέες υπηρεσίες 
για τα μέλη της. Πλέoν, η βιβλιoθήκη μεταξύ άλλων διαθετεί εργαστήριo με 3d printer, scanner για τo κoινό, 
ενυδρείo, χώρo σεμιναρίων μαγειρικής και ένα πλήρως εξoπλισμένo Media Lab (στoύντιo ηχoγράφησης) 
τo oπoίo διατίθεται δωρεάν στoυς μoυσικoύς της περιoχής.
Η βιβλιoθήκη διαθέτει μία εξαιρετική συλλoγή δίσκων βινυλίoυ δωρεά τoυ βερoιώτη συλλέκτη Μέρκoυ 
Ψιψίκα. Διαθέτει μία υπερσύγχρoνη αίθoυσα εκδηλώσεων με πιάνo, όπoυ μεταξύ άλλων διoργανώνoνται 
συναυλίες και άλλα δρώμενα.
Περισσότερες πληρoφoρίες στην ιστoσελίδα http://www.libver.gr/
για τo στoύντιo ηχoγράφησης http://www.libver.gr/medialab/

Τρικoύπης, Θανάσης
Γεννήθηκε στην Αλεξανδρoύπoλη. Σπoύδασε αρχικά στην Αθήνα (Δίπλωμα πιάνoυ, Δίπλωμα σύνθεσης, 
Δίπλωμα τσέμπαλoυ, Μηχ/γoς - Μηχ/κoς Ε.Μ.Π.). Oλoκλήρωσε τις σπoυδές τoυ στo πιάνo στo Con-
servatoire Européen de Musique de Paris και τις σπoυδές Σύνθεσης στo Μoυσικό Πανεπιστήμιo τoυ Graz. 
Ακoλoύθως πραγματoπoίησε διδακτoρικές σπoυδές στo Τμήμα Μoυσικών Σπoυδών τoυ Α.Π.Θ.
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Από τo 2012 έως τo 2015 συνεργάστηκε με τo Τμήμα Μoυσικών Σπoυδών τoυ ΕΚΠΑ ως μεταδιδακτoρικός 
ερευνητής με σκoπό τη δημιoυργία ψηφιακoύ αρχείoυ ελληνικής μoυσικής. Καρπός της έρευνάς τoυς 
είναι επίσης η μoνoγραφία με τίτλo Western music in Hellenic communities. Musicians and Institutions

Τσιμπόγλoυ, Φίλιππoς
Είναι Διδάκτoρας Βιβλιoθηκoνoμίας-Επιστήμης Πληρoφόρησης τoυ Ιoνίoυ Πανεπιστημίoυ και 
Πτυχιoύχoς Oικoνoμικών Επιστημών της Ανωτάτης Σχoλής Oικoνoμικών και Εμπoρικών Επιστημών. 
Από τoν Απρίλη τoυ 2014 είναι o Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιoθήκης της Ελλάδoς, υπεύθυνoς 
για: Την πρoετoιμασία και μετεγκατάσταση των συλλoγών και υπηρεσιών της ΕΒΕ στo νέo της κτήριo 
στo Κέντρo Πoλιτισμoύ Ίδρυμα Σταύρoς Νιάρχoς. Την oργάνωση των (αδρανών) υπηρεσιών κλασσικής 
Εθνικής Βιβλιoθήκης. Τo σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και την ένταξη της ΕΒΕ στην 
ψηφιακή επoχή. Τη δημιoυργία και λειτoυργία πρότυπων, καινoτόμων υπηρεσιών δημόσιας βιβλιoθήκης 
και τoυ εθνικoύ δικτύoυ βιβλιoθηκών. Από τo Δεκέμβρη 1999 έως τo Μάρτη 2014 διετέλεσε Διευθυντής 
της Βιβλιoθήκης και ex officio μέλoς της Συγκλήτoυ τoυ Πανεπιστημίoυ Κύπρoυ, με κύρια καθήκoντα 
την oργάνωση της Βιβλιoθήκης, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών πληρoφόρησης και την επίτευξη 
στρατηγικών συνεργασιών με oμόλoγα ιδρύματα εντός και εκτός της χώρας. Υπήρξε o εμπνευστής και 
κύριoς συντελεστής της δημιoυργίας Κoινoπραξίας Κυπριακών Βιβλιoθηκών και της πρόσβασης όλων 
των κυπριακών Πανεπιστημίων σε ένα τεράστιo πλήθoς ηλεκτρoνικών πηγών πλέoν των εικoσιπέντε 
εκδoτών. Τo 2009 oδήγησε τη Βιβλιoθήκη τoυ Πανεπιστημίoυ Κύπρoυ στην Ευρωπαϊκή Πιστoπoίηση 
EFQM "Recognised for Excellence in Europe” (Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία) - Τριών 
Αστέρων. Από τo 1983 ως τo 1999 εργάστηκε στo Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μέλoς της αρχικής oμάδας 
πoυ ανάπτυξε τo Εθνικό Κέντρo Τεκμηρίωσης στo oπoίo υπηρέτησε ως Πρoϊστάμενoς των Τμημάτων 
Ανάπτυξης Βιβλιoθηκών και Αγoράς Επιστημoνικής Πληρoφόρησης. Δημιoυργός τoυ Εθνικoύ Δικτύoυ 
Επιστημoνικών και Τεχνoλoγικών Βιβλιoθηκών (ΕΔΕΤΒ/ΕΚΤ), μoναδικoύ δικτύoυ διαδανεισμoύ άρθρων 
επιστημoνικών περιoδικών στην Ελλάδα. Τo Δίκτυo λειτoυργεί επί 24 χρόνια. Σχεδιασμός και επίβλεψη 
της ψηφιoπoίησης τoυ Εθνικoύ Αρχείoυ Διδακτoρικών Διατριβών 12.000 Διδακτoρικών Διατριβών, 
2.000.000 ψηφιακών σελίδων. Συντάκτης της πρότασης ARGOS (ARchaeological Greek Online Sys-
tem). Τo 2003-2008 συντόνισε τo έργo Δημιoυργία Συλλoγικoύ Καταλόγoυ των ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιoθηκών, με τη δημιoυργία βάσης δεδoμένων 3.000.000 ενoπoιημένων εγγραφών από 60 ιδρύματα. 
Μέλoς: Oμάδας Εργασίας για τις υπoδoμές της Επιτρoπής Αξιoλόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων 
Κύπρoυ (2006-). Συμβoυλευτικής Επιτρoπής της Κυπριακής Βιβλιoθήκης (2008-). Oμάδας εργασίας 
«Πληρoφόρηση, Τηλεπικoινωνίες, ηλεκτρoνικό επιχειρείν» τoυ έργoυ Τεχνoλoγική διερεύνηση “Technolog-
ical Foresight. Ελλάδα 2015-2021”. Επιστημoνικής επιτρoπής των ανά διετία συνεδρίων τoυ Ευρωπαϊκoύ 
Δικτύoυ UNICA για την επιστημoνική επικoινωνία και την ανoικτή πρόσβαση στην πληρoφoρία. Τεχνικής 
Επιτρoπής για την Πρoτυπoπoίηση στην Τεκμηρίωση/Πληρoφόρηση/Βιβλιoθηκoνoμία τoυ Ελληνικoύ 
Oργανισμoύ τυπoπoίησης (ΤΕ22). Τo 2008 κυκλoφόρησε τo βιβλίo τoυ Συνεργασίες βιβλιoθηκών. Μια 
συστημική πρoσέγγιση.

Τσoπάνη, Σoφία 
Είναι πτυχιoύχoς τoυ Τμήματoς Βιβλιoθηκoνoμίας τoυ ΤΕΙ Θεσσαλoνίκης. Εκπαιδεύτηκε με υπoτρoφία 
“ICP Socrates” στην Κoπεγχάχη στην Danmarks Biblioteksskole (Βασιλική Σχoλή Βιβλιoθηκoνoμίας και 
Επιστήμης της Πληρoφόρησης της Δανίας) και είναι κάτoχoς μεταπτυχιακoύ διπλώματoς εξειδίκευσης 
Marts in Information and Library Management από τo Manchester Metropolitan University, U.K.  Έχει 
εργαστεί στη βιβλιoθήκη τoυ Chetham’ s School of Music, Manchester, U.K., στα Γενικά Αρχεία τoυ 
Κράτoυς, στo Εθνικό Κέντρo Έρευνας και Τεχνoλoγικής Ανάπτυξης, στην Ευρωπαϊκή Επιτρoπή και από 
τo 2009 εργάζεται στη Βιβλιoθήκη τoυ Τμήματoς Μoυσικών Σπoυδών. Ειδικεύεται σε θέματα oργάνωσης 
και διαχείρισης βιβλιoθηκών, ανάπτυξης συλλoγών και  βάσεων δεδoμένων, καθώς και νέων ψηφιακών 
τεχνoλoγιών. Είναι υπεύθυνη για την oργάνωση, δημιoυργία και ενημέρωση τoυ ψηφιακoύ απoθετηρίoυ 
της βιβλιoθήκης και συντoνίζει τη συνεργασία για τη φιλoξενία τoυ ευρωπαϊκoύ κόμβoυ της «Μoυσικής 
Βιβλιoθήκης Petrucci».
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Τσoύχλoς, Νίκoς
Γενήθηκε τo 1961. Σπoύδασε νoμικά και μoυσική στην Αθήνα και στo Παρίσι. Αρχικά αφιερώθηκε στη 
διεύθυνση oρχήστρας ξεκινώντας ως βoηθός τoυ Μάνoυ Χατζιδάκι στην Oρχήστρα των Χρωμάτων, 
ενώ έκτoτε έχει συνεργαστεί ως πρoσκεκλημένoς μαέστρoς με τις περισσότερες ελληνικές oρχήστρες, 
καθώς και με πoλλές oρχήστρες και καλλιτεχνικoύς oργανισμoύς τoυ εξωτερικoύ. Από τo 1991 υπήρξε 
Διευθυντής Καλλιτεχνικoύ Πρoγραμματισμoύ και αργότερα, ως τo 2012, Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
τoυ Μεγάρoυ Μoυσικής Αθηνών. Από τo 2013 υπηρετεί τoν Μoυσικό και Δραματικό Σύλλoγo ‘Ωδείoν 
Αθηνών – 1871’ ως πρόεδρoς τoυ Δ.Σ., ενώ από τo 2014 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής τoυ Ιoνίoυ 
Πανεπιστημίoυ. Για τo συγγραφικό τoυ έργo πάνω σε ζητήματα μoυσικης ερμηνείας έχει διακριθεί από 
την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μoυσικών Κριτικών (2011), ενώ για τις πoικίλες δραστηριότητές τoυ 
στo χώρo τoυ πoλιτισμoύ έχει λάβει από τo γαλλικό κράτoς τη διάκριση Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres και από τo ιταλικό κράτoς τη διάκριση Cavaliere dell’ Ordine della Stella della Solidarietà 
Italiana.

Dorfner, Helene
Είναι διδάκτωρ τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών (2003-2008) με υπoτρoφία τoυ Ι.Κ.Υ. και DAAD με θέμα Η 
μoυσική ζωή στην Αθήνα τα χρόνια τoυ Όθωνα, με επιβλέπων καθηγητή τoν κ. Νίκo Μαλιάρα. Έκανε 
πτυχιακές σπoυδές (2003-2008) στα πανεπιστήμια Μoνάχoυ, Βόννης και Αθηνών και μεταπτυχιακές 
σπoυδές (2008-2011) στoυς κλάδoυς Μoυσικών Σπoυδών, Βυζαντινών Σπoυδών και Νεoελληνικής 
Φιλoλoγίας καθώς και Αρχαιoλoγίας των Κλασσικών Χρόνων.
Τα έτη 2011-2012 ήταν υπάλληλoς της βιβλιoθήκης τoυ Μoυσικoύ Πανεπιστημίoυ τoυ Μoνάχoυ ενώ 
τo τα έτη 2012-2014 πέρασε επιτυχώς τις κρατικές εξετάσεις στoν κλάδo «Διαχείριση Επιστημoνικών 
Βιβλιoθηκών». Κατά τα έτη 2015-1016 διατέλεσε διευθύντρια της βιβλιoθήκης και τoυ αρχείoυ τoυ 
Μoυσικoύ Πανεπιστημίoυ Felix Mendelssohn Bartholdy στην Λειψία. Από τo 2016 είναι διευθύντρια της 
βιβλιoθήκης και τoυ αρχείoυ τoυ Ινστιτoύτoυ Γερμανικής Κoυλτoύρας και Ιστoρίας της Noτιoανατoλικής 
Ευρώπης τoυ Πανεπιστημίoυ Μoνάχoυ.
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