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Εισαγωγικά 

 Αντικείμενο διάλεξης: 

 

• Η παρουσίαση των αναγκών και των κινήτρων μουσικής 
πληροφόρησης 

 

• Ο προσδιορισμός των εμποδίων που συναντώνται κατά την 
αναζήτηση των πληροφοριών μουσικής 

 

• Η κατανόηση της έννοιας της πληροφοριακής συμπεριφοράς στη 
μουσική 
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Η μουσική πληροφορία (1/3) 

• Αποτελεί το μέσο με το οποίο προσδιορίζεται το περιεχόμενο 
ενός μουσικού έργου 
 

• Δομείται μέσω δεδομένων μουσικής 
 

• Εμφανίζεται σε διαφορετικά μορφότυπα (π.χ. παρτιτούρες, 
αρχεία ήχου και βίντεο, βιβλία, περιοδικά, κ.ά.) 
 

• Εμφανίζεται με διάφορες μορφές οργάνωσης (π.χ. βιβλιογραφικά 
δεδομένα, αρχεία πολυμέσων, κ.ά.) 
 

• Μεταφέρεται με διάφορους τρόπους προς εκείνους που 
ασχολούνται με τη μουσική (μουσικοί δημιουργοί, θεωρητικοί, 
εκτελεστές οργάνων, κ.ά.) αλλά και τις υπηρεσίες πληροφόρησης 
(ιδρύματα, βιβλιοθήκες, αρχεία, κ.ά.)  
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Η μουσική πληροφορία (2/3) 
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Η μουσική πληροφορία (3/3) 
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Μορφές της μουσικής πληροφορίας (1/4) 

• Η μουσική πληροφορία είναι δυνατό να παρουσιάζεται σε τρεις 
βασικές μορφές: 

– Αποτυπωμένη με νότες (π.χ. μουσική σημειογραφία, 
παρτιτούρες, κ.ά.) και σε κείμενα σχετικά με τη μουσική (π.χ. 
βιβλία μουσικής, κ.ά.) 

– Αποτυπωμένη ηχητικά σε ψηφιακή (π.χ. CD, MP3, κ.ά.) και 
αναλογική μορφή (π.χ. μαγνητοταινία, κ.ά.) 

– Προσλαμβάνεται ως φυσικός ήχος (π.χ. ήχοι μουσικών 
οργάνων, ήχοι του φυσικού-κοινωνικού περιβάλλοντος, κ.ά.) 
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Μορφές της μουσικής πληροφορίας (2/4) 
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Μορφές της μουσικής πληροφορίας (3/4) 
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Μορφές της μουσικής πληροφορίας (4/4) 
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Η μουσική πληροφόρηση (1/2) 

• Η μουσική πληροφόρηση αποτελεί το βασικό συστατικό της 
μουσικής και το ουσιαστικό στοιχείο για τη δημιουργία, την 
εκτέλεση αλλά και για την τεχνολογική και την επιστημονική της 
μελέτη 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Η μουσική πληροφόρηση (2/2) 

• Η μουσική πληροφόρηση αποτελεί διεπιστημονικό πεδίο μελέτης 
συνθέτοντας διαφορετικές επιστημονικές κοινότητες (μουσικών, 
προγραμματιστών, επιστημόνων της πληροφόρησης, κ.ά.) οι 
οποίες κατευθύνονται σε μια κοινή ερευνητική διαδικασία 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



• Η αναζήτηση των πληροφοριών μουσικής πραγματοποιείται εντός 
ορισμένων κοινωνικών και οικονομικών πλαισίων των ατόμων, 
έχοντας σκοπό την ικανοποίηση των πληροφοριακών τους 
αναγκών 

 

• Περιλαμβάνει τη διαδικασία μείωσης της αβεβαιότητας στην 
τρέχουσα κατάσταση της μουσικής γνώσης ενός ατόμου 

 

Η αναζήτηση της μουσικής 
πληροφόρησης  (1/5) 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Η αναζήτηση της μουσικής 
πληροφόρησης (2/5) 

 Η αναζήτηση της μουσικής πληροφόρησης μπορεί να είναι: 

• μια δομημένη ή μη συστηματική 

• ενεργή ή παθητική διαδικασία  

 

 Έχει ως αντικείμενο: 

• τη συλλογή 

• την ανάκτηση 

• την οργάνωση 

• την ερμηνεία  

• τη χρήση πληροφοριών μουσικής για διάφορους σκοπούς 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



• Η αναζήτηση της μουσικής πληροφόρησης περιλαμβάνει τη 
διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς, αλλά και τις 
τεχνικές για την οργάνωση, αναζήτηση και ανάκτηση μουσικών 
πληροφοριών 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  

Η αναζήτηση της μουσικής 
πληροφόρησης (3/5) 



• Η μουσική πληροφοριακή 
συμπεριφορά περιλαμβάνει: 

– Κίνητρα  και ανάγκες μουσικής 
πληροφόρησης 

– Πηγές μουσικής πληροφόρησης 

– Εμπόδια στην αναζήτηση της 
μουσικής πληροφορίας 

 

 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  

Η αναζήτηση της μουσικής 
πληροφόρησης (4/5) 



Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  

Η αναζήτηση της μουσικής 
πληροφόρησης (5/5) 



Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (1/14) 

• Οι αιτίες που δημιουργούν τις ανάγκες για την 
αναζήτηση των πληροφοριών μουσικής 
σχετίζονται με τα κίνητρα για μουσική 
πληροφόρηση 

 
• Τα κίνητρα μουσικής πληροφόρησης 

προκαλούν συγκεκριμένες ανάγκες σχετικά με 
την αναζήτηση των πληροφοριών μουσικής 
 

• Με βάση αυτή την άποψη, όταν προκύπτει ένα 
κίνητρο για τη μουσική πληροφόρηση, την ίδια 
στιγμή δημιουργείται μια σειρά από ανάγκες 
πληροφόρησης 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (2/14) 

•  Σε αυτό το πλαίσιο, τα κίνητρα για την 
αναζήτηση της μουσικής πληροφόρησης είναι 
δυνατό να περιλαμβάνουν τις προθέσεις των 
μουσικών για: 

– Ικανοποίηση των εργασιακών τους 
ρόλων 

– Εκπαιδευτικές αρμοδιότητες 

– Ελεύθερο χρόνο 

– Ανάπτυξη μουσικής συλλογής 

– Κατανόηση συγκεκριμένων μουσικών 
έργων, κ.ά. 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (3/14) 

• Η αναζήτηση των πληροφοριών μουσικής 
αποτελεί μια διεργασία η οποία 
ενεργοποιείται όταν ανακύπτουν οι 
ανάγκες για μουσική πληροφόρηση 

 

•  Οι ανάγκες μουσικής πληροφόρησης 
έχουν γνωστική και συναισθηματική βάση, 
και συνδέονται με τους στόχους και τις 
προθέσεις των μουσικών 

 

• Αναγνωρισμένες - Συνεπαγόμενες ανάγκες 
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Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (4/14) 

 Αναγνωρισμένες ανάγκες 

 

• Οι αναγνωρισμένες ανάγκες είναι 
γνωστές και εκφράζονται με άμεσο 
τρόπο από τους χρήστες υπηρεσιών 
μουσικής πληροφόρησης  

 

• Οι αναγνωρισμένες ανάγκες μουσικής 
πληροφόρησης είναι δυνατόν να 
προέρχονται ως απόρροια είτε 
συνειδητών επιλογών στην αναζήτηση 
της μουσικής πληροφόρησης 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (5/14) 

 Συνεπαγόμενες ανάγκες 

 

• Οι ανάγκες οι οποίες δεν μπορούν να εκφραστούν διότι δεν 
αναγνωρίζονται ως πληροφοριακές ανάγκες 

 

• Προέρχονται ως απόρροια επιλογών επιβαλλόμενων από το 
περιβάλλον και  αυτές ωθούν όσους ασχολούνται με τη μουσική 
στην αναζήτηση της μουσικής πληροφόρησης 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (6/14) 

• Οι ανάγκες πληροφόρησης των μουσικών είναι δυνατό να αφορούν 
πληροφορίες για: 

– Μια συγκεκριμένη μουσική συλλογή ή ένα μουσικό έργο (π.χ. τίτλο, 
συνθέτη, ερμηνευτή ή ενορχηστρωτή, ενορχήστρωση, στίχους, τη 
γλώσσα ή το έτος της δημιουργίας, ηχογραφήσεις, παρτιτούρες, κ.ά.) 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (7/14) 

– Το είδος της μουσικής (π.χ. κλασσική, παραδοσιακή, κ.ά.)  

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (8/14) 

– Τα μουσικά όργανα 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (9/14) 

– Τη μουσική θεωρία 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (10/14) 

– Μουσικολογικές, ιστορικές, πολιτιστικές και πληροφορίες κοινωνικού 
περιεχομένου για τη μουσική 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (11/14) 

– Μουσικές εκδόσεις (π.χ. βιβλία, περιοδικά, κ.ά.) 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (12/14) 

– Λογισμικό μουσικής επεξεργασίας (π.χ. Finale, Sibelius, κ.ά.) 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (13/14) 

– Πολυμέσα (π.χ. VLC Media Player, κ.ά.) 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Ανάγκες και κίνητρα μουσικής 
πληροφόρησης (14/14) 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Άσκηση 1 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Άσκηση 1 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Κατηγορίες αναγκών μουσικής 
πληροφόρησης (1/5) 

 Οι κατηγορίες αναγκών μουσικής πληροφόρησης σχετίζονται με: 
 

• Τη γνώση και τη μάθηση  
 (π.χ. πληροφορίες για τη θεωρία της μουσικής, ιστορικές και 

βιβλιογραφικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και 
το υλικό, κ.ά.) 
 

• Την ίδια τη φύση της μουσικής 
      (π.χ. αναζήτηση μουσικής για ειδικούς σκοπούς, όπως η αναψυχή και 

απόλαυση, η ανακάλυψη νέας μουσικής και ηχογραφήσεων, καλλιτεχνών, 
κ.ά.)  
 

• Την κοινωνική επικοινωνία  
      (π.χ. ενδιαφέρον για κοινωνικό πλαίσιο του μουσικού υλικού και την 

κοινωνική επικοινωνία με άτομα από άλλους τομείς, η επικοινωνία 
μεταξύ ακροατή και συνθέτη, ερμηνευτή, κ.ά.)  

 
Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Κατηγορίες αναγκών μουσικής 
πληροφόρησης (2/5) 

 Σχετικά με τη η γνώση και τη μάθηση  

 

• Είδη, δομές και μοντέλα της μουσικής, εκτίμηση των 
πολιτιστικών και ιστορικών πλαισίων της μουσικής, κ.ά. 

• Βιβλία, έντυπα και ψηφιακά περιοδικά, παρτιτούρες 
(π.χ., εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, πλήρεις ορχηστρικοί 
οδηγοί, κ.ά.) 

• Συγκεκριμένες ιδιότητες των οργάνων (π.χ. εγχειρίδια 
χρήσης, παρτιτούρες, ηχογραφήσεις που σχετίζονται με 
τη διαδικασία της κατανόησης του πώς ένα 
συγκεκριμένο όργανο παίζεται, κ.ά.) 

• Βιβλιογραφικές πληροφορίες για ένα μουσικό έργο 
(π.χ., ερμηνευτής, συνθέτης, τίτλος συλλογής, 
ημερομηνία ενορχήστρωσης, κ.ά.) 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Κατηγορίες αναγκών μουσικής 
πληροφόρησης (3/5) 

 Σχετικά με την ίδια τη φύση της μουσικής  
 

• Απόκτηση και αγορά μουσικών ηχογραφήσεων 
για συγκεκριμένους σκοπούς όπως αναψυχή 
και απόλαυση 

• Ανακάλυψη νέων μουσικών και καλλιτεχνών 
• Εντοπισμός και επαλήθευση ενός 

συγκεκριμένου μουσικού έργου 
• Παρακολούθηση μουσικών παραστάσεων και 

μουσικών βίντεο 
• Απόκτηση πληροφοριών αξιολόγησης 
• Διανομή και δημοσίευση της μουσικής 
• Ανάπτυξη μουσικής συλλογής 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Κατηγορίες αναγκών μουσικής 
πληροφόρησης (4/5) 

 Σχετικά με την κοινωνική επικοινωνία  
 

• Το ενδιαφέρον που αφορά στο κοινωνικό 
πλαίσιο του μουσικού υλικού, την κοινωνική 
επικοινωνία και τη συνεργασία με άτομα από 
άλλα πεδία 

• Η επικοινωνία μεταξύ ακροατή και συνθέτη ή 
ερμηνευτή 

• Καταστάσεις και πλαίσια σχετικά με τη μουσική: 
κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, 
καθημερινές καταστάσεις 

• Συμβολή και αναθεώρηση της μουσικής 
• Παροχή συμβουλών και βοήθειας 
• Εξεύρεση μουσικών με παρόμοια ενδιαφέροντα 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Κατηγορίες αναγκών μουσικής 
πληροφόρησης (5/5) 

 

 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Άσκηση 2 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Άσκηση 2 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Εμπόδια κατά την αναζήτηση 
πληροφοριών μουσικής (1/2) 

• Η αναζήτηση των πληροφοριών μουσικής δεν είναι πάντα επιτυχής 

 

• Ορισμένες φορές αντιμετωπίζονται από την πλευρά των μουσικών 
δυσκολίες και εμπόδια κατά την αναζήτηση των πληροφοριών 
μουσικής και στη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών πληροφόρησης 

 

• Πρόκειται για προσωπικούς ή διαπροσωπικούς ανασταλτικούς 
παράγοντες στην αναζήτηση των πληροφοριών μουσικής και είναι 
δυνατό να προκύπτουν από το εργασιακό περιβάλλον ή να 
σχετίζονται με τις δεξιότητες πληροφοριακής μουσικής παιδείας 
αυτών 

 

Ανάγκες μουσικής πληροφόρησης και εμπόδια κατά την αναζήτηση μουσικής πληροφορίας  



Εμπόδια κατά την αναζήτηση 
πληροφοριών μουσικής (2/2) 

• Τα εμπόδια κατά την αναζήτηση των πληροφοριών μουσικής είναι δυνατό να 
περιλαμβάνουν: 

– Κόστος 

– Πνευματική ιδιοκτησία 

– Έλλειψη χρόνου 

– Έλλειψη ειδικών βιβλιοθηκών  

– Έλλειψη υπηρεσιών μουσικής πληροφόρησης 

– Έλλειψη εξοικείωσης με την αναζήτηση της πληροφόρησης 

– Έλλειψη εξοικείωσης με τους υπολογιστές 

– Έλλειψη εξοικείωσης με το λογισμικό μουσικής επεξεργασίας 

– Έλλειψη επιστημονικής μουσικής πληροφόρησης  

– Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση 

– Μεγάλος όγκος ηλεκτρονικής μουσικής πληροφόρησης 

– Κατανόηση της μουσικής πληροφόρησης σε ξένη γλώσσα 

– Έλλειψη δεξιοτήτων πληροφοριακής μουσικής παιδείας 
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Κατηγορίες εμποδίων κατά 
την αναζήτηση πληροφοριών 
μουσικής (1/13) 
 Κόστος πρόσβασης στη μουσική πληροφόρηση 
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Κατηγορίες εμποδίων κατά 
την αναζήτηση πληροφοριών 
μουσικής (2/13) 

Πνευματική ιδιοκτησία 
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Κατηγορίες εμποδίων κατά 
την αναζήτηση πληροφοριών 
μουσικής (3/13) 

 Έλλειψη χρόνου 
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Κατηγορίες εμποδίων κατά 
την αναζήτηση πληροφοριών 
μουσικής (4/13) 

 Έλλειψη ειδικών βιβλιοθηκών  
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Κατηγορίες εμποδίων κατά 
την αναζήτηση πληροφοριών 
μουσικής (5/13) 
 Έλλειψη υπηρεσιών μουσικής πληροφόρησης 
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Κατηγορίες εμποδίων κατά 
την αναζήτηση πληροφοριών 
μουσικής (6/13) 

 Έλλειψη εξοικείωσης με την αναζήτηση της πληροφόρησης 
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Κατηγορίες εμποδίων κατά 
την αναζήτηση πληροφοριών 
μουσικής (7/13) 
 Έλλειψη εξοικείωσης με τους υπολογιστές 
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Κατηγορίες εμποδίων κατά 
την αναζήτηση πληροφοριών 
μουσικής (8/13) 

 Έλλειψη εξοικείωσης με το λογισμικό μουσικής επεξεργασίας 
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Κατηγορίες εμποδίων κατά 
την αναζήτηση πληροφοριών 
μουσικής (9/13) 

 Έλλειψη επιστημονικής μουσικής πληροφόρησης  
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Κατηγορίες εμποδίων κατά 
την αναζήτηση πληροφοριών 
μουσικής (10/13) 

 Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική μουσική πληροφόρηση 
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Κατηγορίες εμποδίων κατά 
την αναζήτηση πληροφοριών 
μουσικής (11/13) 

 Μεγάλος όγκος ηλεκτρονικής μουσικής πληροφόρησης 
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Κατηγορίες εμποδίων κατά 
την αναζήτηση πληροφοριών 
μουσικής (12/13) 

 Κατανόηση της μουσικής πληροφόρησης σε ξένη γλώσσα 
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Κατηγορίες εμποδίων κατά 
την αναζήτηση πληροφοριών 
μουσικής (13/13) 

 Έλλειψη δεξιοτήτων μουσικής πληροφοριακής παιδείας 
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