
Χρήσιμες ιστοσελίδες 

 
Το ακόλουθο επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό διατέθηκε στο πλαίσιο της δράσης για το 

Ionianwebinar Ιουνίου – Ιουλίου 2015, διοργάνωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Σχολή Επιστημών 

της Πληροφορίας και Πληροφορικής Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας) 

http://www.ionianwebinars.gr (έργου κ. Πέτρου Κωσταγιόλα,  Επίκουρου Καθηγητή  Ιονίου 

Πανεπιστημίου - Σχολής Επιστημών της Πληροφορίας και Πληροφορικής - Τμήμα Αρχειονομίας, 

Βιβλιοθηκονομίας, και Μουσειολογίας, με ακαδημαϊκό συντονιστή έργου τον συνάδελφο υπ. 

διδάκτορα του ΤΜΣ κ. Χαρίλαο Λαβράνο). 

 

Υλικό από την παρουσίαση «Κατάλογοι Μουσικής. Βασικές πηγές έρευνας για την ελληνική μουσική», 

της κ. Βάλιας Βράκα, Μουσικολόγου, Υπεύθυνης Αρχείου Ελληνικής Μουσικής Μεγάλης Μουσικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» valvraka@megaron.gr 

 
      Αρχαία Ελληνική Μουσική  

 
       Εικονογραφικό Λεξικό κλασικής Μυθολογίας (LIMC) 

http://www.limc-france.fr/ 

       Θησαυρός ελληνικής γλώσσας (TLG) 

http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj 

Αφιέρωμα στο ένθετο της καθημερινής «Επτά ημέρες» με τίτλο «Τα μουσικά 

όργανα των αρχαίων Ελλήνων» 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1998/01/18011998.pdf 

       Προτεινόμενες βιβλιογραφίες για την αρχαία ελληνική μουσική 

http://uts.cc.utexas.edu/~timmoore/AncientMusicSelectedBibliography.html 

http://classics.uc.edu/music/ 

http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=1684&la=1 

        Κατάλογος συνεδρίων αρχαιομουσικολογίας έως το 2000 

https://www.iema.gr/data/Events/Conferences/psme/Omilies/psaroudakis 

       _speech.htm 

       Κείμενο της Annie Bellis για την μουσική των αρχαίων Ελλήνων 

http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/14-1.pdf 

       Διαλέξεις του καθηγητή Σ. Ψαρουδάκη στη Μουσική Βιβλιοθήκη 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1865 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1874 

       Ιστοσελίδες που περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες 

http://www.oeaw.ac.at/kal/agm/ 

http://www.lyravlos.gr/ 

http://www.ancient.eu/Greek_Music/ 

http://classics.uc.edu/music/ 

       Ιστότοπος του κέντρου Αρχαιομουσικολογίας 

http://grms.gr/ 

       Διεθνείς οργανισμοί 

http://www.moisasociety.org/ 

http://www.musikarchaeologie.de/ 

 
 http://uts.cc.utexas.edu/~timmoore/AncientMusicSelectedBibliography.html  

 http://classics.uc.edu/music/  

http://www.ionianwebinars.gr/
mailto:valvraka@megaron.gr


 http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=1684&la=1  

 https://www.iema.gr/data/Events/Conferences/psme/Omilies/psaroudakis_speech.htm  

 http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/14-1.pdf  

 
 http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1865  

 http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1874  

 http://www.oeaw.ac.at/kal/agm/  

 http://www.lyravlos.gr/  

 http://www.ancient.eu/Greek_Music/  

 http://grms.gr/  

 http://www.moisasociety.org/  

 http://www.musikarchaeologie.de/  

 

      Βυζαντινή Μουσική 

 
       Ιστοσελίδα της Αποστολικής Διακονίας με ψηφιοποιημένο ηχητικό υλικό 

http://www.apostolikidiakonia. 

       gr/byzantine_music/multimedia/multimedia.asp 

       Ιστοσελίδα στη British Library με ψηφιοποιημένα χειρόγραφα 

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_16971 

       Ιστοσελίδα της Biblioteque Nationale με ψηφιοποιημένα χειρόγραφα 

http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=musi 

       que+byzantine 

       Ιστοσελίδα «Συμβολή» με ηχογραφήσεις εκκλησιαστικής μουσικής 

http://www.symbole.gr 

       Περιοδικά «Βυζαντινά Σύμμεικτα» 

http://epublishing.ekt.gr/el/5374/%CE%92%CE%A5%CE%96%CE%91%CE 

       %9D%CE%A4%CE%99%CE%9D%CE%91- 

       %CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%9A%CE% 

       A4%CE%91 

       Περιοδικό «Βυζαντινά» 

http://ejournals.lib.auth.gr/BYZANTINA 

       Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Κωνσταντίνου Ψάχου 

http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/navigation?pid=col:psachos 

       Διαλέξεις του καθηγητή Αχιλλέα Χαλδαιάκη στη Μουσική Βιβλιοθήκη 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1240    

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1269 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1278 

http://cgi.di.uoa.gr/~gbelis/ που περιέχει λογισμικό βυζαντινής γραφής και 

        άλλες ιστοσελίδες 

http://www.analogion.gr/ 

http://www.cmkon.org/home.php?action=homepage&category=/homepage&la 

        nguage=GR 

http://www.liturgica.com/html/litEOLitMusDev1.jsp 

http://www.psaltiri.org/  

http://www.ibyzmusic.gr/ 



 
 http://www.pipm.gr    

 http://www.apostoliki-diakonia.gr/byzantine_music/multimedia/multimedia.asp   

 http://www.ibyzmusic.gr/   

 Βιβλιοθήκη "Ιωάννης Συκουτρής" στην Ακαδημία Αθηνών    

 MONUMENTA MUSICAE BYZANTINAE   

 British Library   

 Bibliotheque Nationale de France   

 
Γενικές πληροφορίες για τα αρχεία  

 http://dspace.mmb.org.gr/mmb/handle/123456789/6694   

Ψηφιοποιημένα αρχεία πλήρους περιεχομένου  

 http://digma.mmb.org.gr/Default.aspx  

 


      Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 

 
       Βιβλίο Fauriel, Claude: Τα δημοτικά τραγούδια της συγχρόνου Ελλάδος 

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/4/7/metadata-39- 

0000487.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=ov 

erview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclter 

m1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7= 

&cclterm8=&cc 

       Βιβλίο Marcellus, M: Chants du people de Grece 

https://archive.org/stream/chantsdupeuplee00unkngoog#page/n6/mode/2up 

        Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο Μέλπως Μερλιέ με ηχητικό υλικό 

http://www.mla.gr/ 

        Αποδελτίωση περιοδικών της Μουσικής Βιβλιοθήκης 

http://dspace.mmb.org.gr/mmb/ 

        Αρχείο Δόμνας Σαμίου (όχι πλήρους περιεχομένου) 

http://digma.mmb.org.gr/Collection.aspx?cid=6 

        Ερευνητικό Πρόγραμμα Θράκη 

http://epth.sfm.gr/ 

        Ιστοσελίδες με χρήσιμες πληροφορίες 

http://www.kentrolaografias.gr/ 

http://www.laographiki.gr/ 

http://www.grdance.org/gr/index.php 

http://www.kms.org.gr/ 

http://www.mla.gr/ 

http://www.musicportal.gr/greek_traditional_music 

http://www.musicportal.gr/data/dimotikimousiki/ 

 

       Νεοελληνική Μουσική 

 
       Ψηφιοποιημένοι δίσκοι βινυλίου (όχι πλήρους περιεχομένου) 

http://digma.mmb.org.gr/Search.aspx?col=12 

Ιστότοπος αποδελτίωσης περιοδικών: Απόλλων, Επιθεώρηση Τέχνης, Τα 

Μουσικά, Μουσική Ζωή, Μουσική Εκπαίδευση, Κριτική, Μουσική Κίνησις, 

Δίφωνο, Μουσικολογία, Μουσικός Λόγος, Όπερα, Νέα Εστία, Θέατρο, Λυρικός 

http://www.pipm.gr/
http://www.apostoliki-diakonia.gr/byzantine_music/multimedia/multimedia.asp
http://www.ibyzmusic.gr/
http://dspace.mmb.org.gr/mmb/handle/123456789/6694
http://digma.mmb.org.gr/Default.aspx


Κόσμος, Μετρονόμος, Μουσικός Ελληνομνήμων, Πολυφωνία, Το Τέταρτο 

http://dspace.mmb.org.gr/mmb/handle/123456789/228 

       Ψηφιοποιημένα προγράμματα Μουσικής Βιβλιοθήκης 

http://digma.mmb.org.gr/Collection.aspx?cid=10 

        Γενικές πληροφορίες για τα αρχεία της Βιβλιοθήκης 

http://dspace.mmb.org.gr/mmb/handle/123456789/6694 

       Ψηφιοποιημένα αρχεία Μουσικής Βιβλιοθήκης 

http://digma.mmb.org.gr/Default.aspx 

 

 
Υλικό από την παρουσίαση «Πηγές & Υπηρεσίες Μουσικής Πληροφόρησης στον ελληνικό χώρο» της 

κ. Βέρας Κριεζή, υπεύθυνης Καταλόγου & Τεχνικών υπηρεσιών Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης 

της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» vera.kriezi@megaron.gr  
   

 
1. Θησαυρός Ελληνικών Όρων (ΕΚΤ) 

http://www.ekt.gr/products/thesaurus/ 

2. Δίγλωσσος πολυθεματικός θησαυρός επιστημονικών όρων (ΣΚΕΑΔ) 

http://www.unioncatalog.gr/index.php?option=com_content&view=arti 

cle&id=300&Itemid=28&lang=el 

3. Μετάφραση Μουσικών θεμάτων (ΜΜΒ) 

http://musiclibrarylilianvoudouri.wikidot.com/english-subjects 

4. Θησαυρός Θεμάτων Ελληνικής Μουσικής (ΜΜΒ) 

http://musiclibrarylilianvoudouri.wikidot.com/thesaurus 

5. Κατάλογος Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» 

http://hip.mmb.org.gr/ 

6. Ιστοσελίδα Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» 

http://www.mmb.org.gr/Page/ 

7. Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθήκων 

http://www.unioncatalog.gr/ 

8. ΑΡΓΩ: Περιβάλλον Πρόσβασης Πηγών Πληροφόρησης 

http://www.unioncatalog.gr/ 

9. Κοσμόπολις http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/index.php/index 

10. Πλειάς http://pleias.lis.upatras.gr/ 

11. Openarchives http://openarchives.gr/ 

12. EBSCOhost http://search.ebscohost.com (μόνο στο χώρο της 

Βιβλιοθήκης ή με συνδρομή) 

13. ePublishing http://epublishing.ekt.gr/ 

14. ANEMH 

15. eBooks4Greeks http://www.ebooks4greeks.gr/ 

16. Free eBooks http://free-ebooks.gr/el 

17. Google books https://books.google.gr/ 

18. eAnagnostis http://www.eanagnostis.gr/ 

19. Project Gutenburg (greek) 

https://www.gutenberg.org/browse/languages/el 

20. DIGMA (MMB) http://digma.mmb.org.gr/ 

21. Ελληνική Μουσική Πύλη (ΙΕΜΑ) http://www.musicportal.gr/ 

22. ΕΡΤ Ψηφιακό Αρχείο (Δείτε-Ακούστε) 

i. Μουσική βιβλιοθήκη http://www.ertarchives. 

mailto:vera.kriezi@megaron.gr


gr/V3/public/main/d--index-archive-musicnotation.aspx 

ii. Ταινιοθήκη τηλεόρασης http://www.ertarchives. 

gr/V3/public/main/d--index-archive-tv-programs.aspx 

iii. Φωτογραφικό αρχείο http://www.ertarchives. 

gr/V3/public/main/d--index-archive-photos.aspx 

23. Μίκης Θεοδωράκης (επίσημη ιστοσελίδα) 

http://www.mikistheodorakis.gr/ 

24. Μάνος Χατζιδάκις (επίσημη ιστοσελίδα) http://www.hadjidakis.gr/ 

25. Μανώλης Καλομοίρης http://www.kalomiris.gr/ 

Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας 

http://eib.xanthi.ilsp.gr/gr/default.asp 

27. Ήλιος (αποθετήριο ΕΚΤ) http://helios-eie.ekt.gr/EIE/ 

28. Εθνικο-οπτικοακουστικό Αρχείο http://mam.avarchive.gr/portal/ 

29. Stixoi. Info http://www.stixoi.info/ 

30. Αποδελτίωση Ελληνικών Περιοδικών ΜΜΒ 

http://dspace.mmb.org.gr/mmb/ 

31. Περιοδικό «Μουσικός Λόγος» http://users.ionio.gr/~mlog/ 

32. Περιοδικό «Μουσικός Ελληνομνήμων» 

http://users.ionio.gr/~GreekMus/mousel/ 

33. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Τράπεζα Δεδομένων-Αρχεία) 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=299 

34. Εθνικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΚΤ) 

https://eskep.ekt.gr/eskep/ 

35. ΕΛΙΑ (Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο) Ψηφιοποιημένες 

Συλλογές http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php 

36. Ψηφιοποιημένο αρχείο Εθνικού Θεάτρου http://www.nt-archive.gr/ 

37. Ταινιοθήκη της Ελλάδος http://www.tainiothiki.gr/v2/ 

38. Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/lor/ 

39. ΕΥΤΕΡΠΗ-Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο 

http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/ 

40. ΜελΟδύσσεια: μια ιστορία για νέους http://melodisia.mmb.org.gr/ 

41. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εκπαίδευσης & Δια βίου μάθησης 

http://repository.edulll.gr/edulll/ 

42. Κέντρο Μουσικής Έρευνας & Εκπαίδευσης http://www.kmeke.gr/ 

43. ΑΕΠΙ http://www.aepi.gr 

44. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Παροχή ISMN) 

http://www.nlg.gr/el/node/6 

45. Άδειες Creative Commons http://creativecommons.gr 

 

 

Μουσικές Εγκυκλοπαίδειες & Λεξικά. Από ομώνυμη παρουσίαση της κ. Βέρας Κριεζή. 

 

1. Grove Online (in Oxford Music Online) (με συνδρομή) 
http://oxfordmusiconline.com/ 
2. Ιστορίες της Δυτικής Μουσικής στην ελληνική γλώσσα: Με αφορμή την πιο 
πρόσφατη 
έκδοση [Τετράδιο, Σχολιασμένη Βιβλιογραφία] 
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=4225 



3. Encyclopedia of Music in the 20th century 
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjA 
A&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FEncyclopedia_of_M 
usic_in_the_20th_Centur.html%3Fid%3DHcC2AgAAQBAJ&ei=4cubVb_lEsqVsgHWISIBA
& usg=AFQjCNG-vn7Y-qFPdztBp- 
2vrMDri5qE4w&sig2=5Iu385Mw_9SSaCzs_dp4Ew&bvm=bv.96952980,d.bGg 
4. The Biographical Encyclopedia of Jazz 
https://books.google.gr/books/about/The_Biographical_Encyclopedia_of_Jazz.html?i 
d=CibYUWF-ZXkC&redir_esc=y 
5. The Book of Jazz http://www.volusiagig.com/music/bookofjazz001817mbp.pdf 
6. Η πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (ελληνικά λεξικά) 
www.greek-language.gr 
7. Liddel & Scott Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html 
8. Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) 
http://www.idame.gr/ehw/forms/fSearch.aspx 
9. Μουσιπαιδεία (Musipedia) 
http://www.musipedia.org 
10. Soundtekpedia (Μουσικό Λεξικό στο διαδίκτυο) 
http://www.soundtekpedia.gr/ 
11. Crabtree, Phillip, and Donald H. Foster. Sourcebook for research in music. Indiana 
University Press, 2005. Διαθέσιμο στο: 

https://books.google.gr/books?id=kA1seGDtBMC& 
pg=PA42&lpg=PA42&dq=sourcebook+for+research+in+music&source=bl&ots= 
ha6Clrxc54&sig=_AaSkbKZ_2jE0uUYWNFoYTQrvxY&hl=el&sa=X&ei=OJ2bVdX9LcmjsA 
GMxYSgCQ&ved=0CEkQ6AEwBA#v=onepage&q=sourcebook%20for%20research%20i 
n%20music&f=false (Ημερομηνία πρόσβασης: 7/7/2015) 
 
 
Ελεύθερα Διαδικτυακά Εργαλεία (Free online tools)  

 

Από ομώνυμη παρουσίαση της κ. Μαρίας Ασλανίδη, Μουσική Βιβλιοθηκονόμος - Εργαστηριακό 

Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) - Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών - Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο, aslanidi aslanidi@ionio.gr    
 

 

Google Scholar https://scholar.google.gr/  

Δυνατότητα αναζήτησης όλης της επιστημονικής/λόγιας/ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας από ένα σταθερό 

σημείο εκ μέρους του χρήστη. Δυναμικό/ανταγωνιστικό εργαλείο στην διάχυση/διάδοση/διακίνηση 

επίκαιρης/έγκυρης/τρέχουσας επιστημονικής γνώσης και συνεπώς βιβλιογραφίας. 

Ελεύθερη/ανοιχτή/προσπελάσιμη πηγή. Δεν απαιτείται πιστοποίηση (διαδικασίες login, registration) 

εκ μέρους του χρήστη. 

 

mailto:aslanidi@ionio.gr
https://scholar.google.gr/


 

 

The Mutopia Project : Free sheet music for everyone.  http://www.mutopiaproject.org/  

 
Προσφέρει έντυπες μουσικές εκδόσεις κλασικής μουσικής. Ελεύθερη χρήση. Αυτές προέρχονται από 

έργα του δημόσιου τομέα (ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων) και περιλαμβάνουν έργα των Bach, 

Beethoven, Chopin, Handel, Mozart και πολλών άλλων. Υπάρχει ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός 

από σύγχρονες εκδόσεις, διασκευές και πρωτότυπη μουσική. Οι συγγραφείς, συνθέτες, διασκευαστές 

και επιμελητές έχουν επιλέξει να καταστήσουν αυτά τα έργα ελεύθερα προσπελάσιμα. Το ευρετήριο 

είναι οργανωμένο ανά συνθέτη (αλφαβητικά) και ανά μουσικό όργανα (αλφαβητικά): 

 

http://www.traditionalmusic.co.uk/  

Περιλαμβάνει : Μεγάλο σε έκταση αρχείο από traditional, folk & old music - song-books with lyrics & 

chords, tune-books, sheet-music, scores, old songs, midi backing tracks, tabs, μουσικά μαθήματα & 

θεωρία, μέθοδο εκμάθησης διαφόρων οργάνων, κλίμακες, συγχορδίες και άλλο μουσικό εκπαιδευτικό 

και ακαδημαϊκό υλικό αναφοράς 
 

http://www.classical.net/music/composer/  

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με συνθέτες (χρονολογίες, έργα). Επιπρόσθετα περιέχει το ευρετήριο 

Master Composer Index . Στο ευρετήριο παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά εκείνοι οι συνθέτες για 

τους οποίους έχει δημιουργηθεί σελίδα. Περιλαμβάνεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα, 

προτεινόμενα έργα, προτεινόμενες ηχογραφήσεις, παραπομπή σε ξένους συνδέσμους και κριτικές ή 

άρθρα. 
 

http://chopin.lib.uchicago.edu/home.html  

Η συλλογή των έργων του Chopin βρίσκεται στην Βιβλιοθήκη του University of Chicago και 

περιλαμβάνει πάνω από 400 πρώτες και πρώιμες έντυπες εκδόσεις μουσικών συνθέσεων του Frédéric 

Chopin, οι οποίες διατηρούνται στο “Special Collections Research Center”. Οι Πρώιμες Εκδόσεις του 

Chopin “Chopin Early Editions” αποτελούνται από ψηφιοποιημένες εικόνες όλων των παρτιτούρων 

που βρίσκονται στο “University of Chicago Library's Chopin collection”. Οι χρήστες μπορούν να 

κάνουν αναζήτηση ή επισκόπηση στις πρώιμες εκδόσεις του Chopin “Chopin Early Editions” μέσω 

πληθώρας δεδομένων ή σημείων πρόσβασης, όπως τίτλοι, είδος (genres) και αριθμοί μήτρας (plate 

numbers). Είναι ελεύθερης πρόσβασης και παρέχει το πλήρες κείμενο παρτιτούρας σε ψηφιακή 

μορφή. 

 

 

 

 

 

  

http://www.mutopiaproject.org/
http://www.traditionalmusic.co.uk/
http://www.classical.net/music/composer/
http://chopin.lib.uchicago.edu/home.html

