
Πηγές & Υπηρεσίες Μουσικής 
Πληροφόρησης στον ελληνικό 

χώρο 

Βέρα Κριεζή, MSc 
Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» 

 



Ενότητα 1 

Τι είναι η πληροφορία; 

 

Ποιες πηγές θεωρούνται πληροφοριακές  



Διαχωρισμός εννοιών 
 

▪ Δεδομένα: συλλογή από απλά γεγονότα (raw 
data), στατιστικά, σύμβολα χωρίς επεξεργασία 
ή ερμηνεία 

▪ Πληροφορία: επεξεργασμένα δεδομένα που 
παρέχουν νόημα στον δέκτη και συμβάλουν στη 
λήψη αποφάσεων 

▪ Γνώση: η κατανόηση και η αφομοίωση της 
πληροφορίας. Συχνά οδηγεί στην καινοτομία 
και στην παραγωγή νέας γνώσης 







Τι εννοούμε όταν λέμε  
Πληροφοριακή Πηγή; 

  

Είναι πηγές, όπως τεκμήρια, συλλογές,  

αρχεία, πληροφοριακά συστήματα, βάσεις  

δεδομένων, οργανισμοί, άνθρωποι κ.λπ.,  

που συγκεντρώνουν πληροφορίες  

(επεξεργασμένα δηλ. δεδομένα) 

 





Είδη πληροφοριακών πηγών (1) 

▪ Αναλογικές (τεκμήρια 3 διαστάσεων που 
μπορούμε να αγγίξουμε)  

 βιβλία, cd, παρτιτούρες, βίντεο, έγγραφα, 
χειρόγραφα, γλυπτά κ.λπ. 

▪ Ψηφιακές (τεκμήρια που μπορούν να 
δούμε με τη χρήση του υπολογιστή)  

 ebooks, αρχεία ήχου σε μορφή .wav, 
mp3, εικόνες σε μορφή .jpg, .pdf, 
οπτικοακουστικό υλικό σε μορφή mp4 
κ.λπ. 

 

 



Είδη πληροφοριακών πηγών (2) 

• Πρωτογενείς θεωρούνται όσες περιγράφουν ένα 
συγκεκριμένο γεγονός ή είναι τα αποτελέσματα μιας 
έρευνας στο πλαίσιο συνήθως ακαδημαϊκών σπουδών. 
Πρόκειται δηλαδή για πρωτότυπο υλικό που δεν έχει 
υποστεί ερμηνεία ή αξιολόγηση από τρίτους 
 

   Τέτοιες πηγές είναι συνήθως: 

❖Πρωτότυπα κείμενα (ημερολόγια, ομιλίες, 
χειρόγραφα, αλληλογραφία, διατριβές, 
ευρεσιτεχνίες, αυτοβιογραφίες, φωτογραφίες, 
ιστοσελίδες, blogs) 

❖Δημιουργικά έργα (ποιήματα, θεατρικά έργα, 
μουσικές συνθέσεις, τέχνη) 

❖Κειμήλια, τεχνουργήματα (αγγεία, γλυπτά, 
κτήρια) 



Είδη πληροφοριακών πηγών (3) 

• Δευτερογενείς είναι οι πηγές που προκύπτουν από 
την ανάλυση και την επεξεργασία των πρωτογενών 
πηγών. Αυτές οι πηγές είναι συνήθως αρκετά βήματα 
μακριά από το πραγματικό γεγονός. Οι δευτερογενείς 
πηγές περιλαμβάνουν συνήθως εικόνες, παραθέσεις ή 
και γραφήματα πρωτογενών πηγών.  

   

Τέτοιες πηγές είναι συνήθως: 

❖Άρθρα περιοδικών που αξιολογούν ή ασκούν 
κριτική σε πρωτογενή ευρήματα 

❖Βιβλιογραφίες 

❖Επιτομές (abstracts) 

❖Ευρετήρια 

 



Είδη πληροφοριακών πηγών (4) 

 Τριτογενείς είναι όσες περιέχουν πληροφορία 
που έχει συλλεχθεί από πρωτογενείς και 
δευτερογενείς πηγές και με νέα επεξεργασία 
έχουν δημιουργήσει κάτι καινούργιο (π.χ. ένα 
λήμμα σε μία εγκυκλοπαίδεια) 

 

Τέτοιες πηγές είναι: 
Εγκυκλοπαίδειες 

Λεξικά 

Άλμανακ 

Βιβλιογραφικές αναφορές 



 
Πως φτάνουμε όμως στην σωστή  
πληροφοριακή πηγή; 

 
Πως πραγματοποιούμε μια σωστή 
 αναζήτηση και πως παίρνουμε το 
 ‘μέγιστο’ των αποτελεσμάτων από μια 
 αναζήτηση; 

Ενότητα 2 





Τι ψάχνω Πού το βρίσκω Παραδείγματα πηγών 

Βιβλία Κατάλογοι βιβλιοθηκών, κατάλογοι 
βιβλιοπωλείων 

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθηκών (Μουσική Βιβλιοθήκη, 
Βιβλιοθήκες τμημάτων Μουσικών Σπουδών κ.λπ.), ΣΚΕΑΒ, Αργώ 

Ηλεκτρονικά βιβλία Βάσεις δεδομένων που φιλοξενούν 
ebooks, διαδίκτυο 

EBSCOhost, openarchives.gr, ebooks4greeks.gr, openbook.gr, 
Ανέμη, ιστοσελίδες εκδοτικών οίκων 

Άρθρα περιοδικών Βάσεις δεδομένων, διαδίκτυο, 
ιδρυματικά αποθετήρια  

openarchives.gr, ΕΚΤ (Παραγγελία δημοσιευμάτων), Εθνικός 
Συλλογικός  Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών, HEjMEC, 
Google Scholar 

Οπτικοακουστικό υλικό Κατάλογοι βιβλιοθηκών, διαδίκτυο, 
βάσεις δεδομένων 

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθηκών (Μουσική Βιβλιοθήκη, 
Βιβλιοθήκες τμημάτων Μουσικών Σπουδών κ.λπ.), Αργώ, 
YouTube, ΕΡΤ Ψηφιακό Αρχείο, Naxos Music & Video Library 

Παρτιτούρες Κατάλογοι βιβλιοθηκών, διαδίκτυο, 
ιδρυματικά αποθετήρια, Αρχεία 
συνθετών 

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθηκών (Μουσική Βιβλιοθήκη, 
Βιβλιοθήκες τμημάτων Μουσικών Σπουδών κ.λπ.), Αργώ, 
DIGMA, Mikis Theodorakis website, Ωδείο Αθηνών, 
musescore.com, ΙΕΜΑ 

Πρακτικά συνεδρίων Κατάλογοι βιβλιοθηκών, διαδίκτυο Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθηκών (Μουσική Βιβλιοθήκη, 
Βιβλιοθήκες τμημάτων Μουσικών Σπουδών κ.λπ.), Αργώ, Google 
Scholar, EKT ePublishing 

Εκπαιδευτικό υλικό 
(στίχοι τραγουδιών, 
μεταγραφές 
τραγουδιών κλπ) 

Κατάλογοι βιβλιοθηκών, διαδίκτυο, 
δικτυακές πύλες, αποθετήρια 

Φωτόδεντρο, Μουσικό Ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ, stixoi.info, 
Μελοδύσσεια, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εκπαίδευσης & Δια βίου 
Μάθησης 



 
 



Μηχανές Αναζήτησης 

Τι είναι… 
 

“Είναι εφαρμογές που επιτρέπει την αναζήτηση κειμένων και 
αρχείων στο διαδίκτυο. Αποτελείται από ένα πρόγραμμα υπολογιστή 
που βρίσκεται σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές στους οποίους 
δημιουργεί μια βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που συλλέγει 
από το διαδίκτυο, και το διαδραστικό περιβάλλον που εμφανίζεται 
στον τελικό χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί την εφαρμογή από άλλον 
υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Οι μηχανές αναζήτησης 
αποτελούνται από 3 είδη λογισμικού, το spider software, το index 
software και το query software.”  

     (Πηγή: Βικιπέδια) 

 

 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1




Τεχνικές Αναζήτησης 

 Λέξεις-Κλειδιά (η πιο απλή αναζήτηση, 
εύκολη στη χρήση, δεν απαιτεί ιδιαίτερες 
γνώσεις πληροφορικής) 

 Τελεστές Boolean (AND, OR, NOT δύσκολη 
αναζήτηση, απαιτεί ειδικές γνώσεις 
πληροφορικής) 

 Ελεγχόμενη αναζήτηση με θεματικούς όρους 
(με ελεγχόμενα λεξιλόγια που δείχνουν τη 
θεματική ευρετηρίαση των πηγών, εύκολο 
στη χρήση, αποτελεσματική αναζήτηση, π.χ. 
θεματικές επικεφαλίδες, θησαυροί, φασέτες) 

 

 

 



Λέξεις-Κλειδιά   (1) 
 Λέξεις που προσδιορίζουν το θέμα για το οποίο γίνεται μία 

αναζήτηση 

 Είναι ο πλέον διαδεδομένος τρόπος αναζήτησης και αυτός που 
χρησιμοποιούν οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης 

 Εξαιτίας του εύρους που έχει αυτού του είδους η αναζήτηση μπορεί 
να έχει μεγάλη ανάκτηση αποτελεσμάτων (όχι απαραίτητα 
έγκυρων) 

 

Πού χρησιμοποιείται 

◦ Στις περισσότερες μηχανές αναζήτησης στο 
διαδίκτυο (τύπου google κ.λπ.) 

◦ Στους καταλόγους των βιβλιοθηκών 

◦ Σε βάσεις δεδομένων 

◦ Σε ιστότοπους 

 



Λέξεις-Κλειδιά (2) 

Χαρακτηριστικό της αναζήτησης αυτής  

είναι ότι εντοπίζει τις λέξεις κλειδιά σε  

κείμενο, σε αναφορές, σε βιβλιογραφικές  

εγγραφές, σε μεταδεδομένα, οπουδήποτε  

μέσα στην πληροφοριακή πηγή με  

αποτέλεσμα κάποιες φορές να μην είναι  

αυτό ακριβώς που αναζητάμε… 



Tελεστές Boolean 

 

◦ ΚΑΙ / AND 

◦ ΌΧΙ / NOT 

◦ Ή / OR 

 

 Χρησιμοποιούνται σε όλες τις μηχανές αναζήτησης και 
επίσης, σε καταλόγους βιβλιοθηκών. Είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικός τρόπος αναζήτησης όταν απαιτείται 
συνδυασμός δύο ή περισσότερων φράσεων αναζήτησης.  

 

 Στους καταλόγους βιβλιοθηκών χρησιμοποιείται όταν 
γίνεται συνδυασμός περισσότερων και διαφορετικών 
ευρετηρίων 

 



Α = Μουσική 

Β = Εκπαίδευση 



Αναζήτηση με θεματικούς Όρους (1) 

 Οι θεματικοί όροι είναι φράσεις ή όροι 
περιγραφής, δομημένοι σύμφωνα με ένα 
προτυποποιημένο σύστημα που 
χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το 
θέμα της πληροφοριακής 
πηγής/τεκμηρίου. Συναντώνται με τη 
μορφή θεματικών επικεφαλίδων, 
θησαυρών ή φασετών  

 Κατευθύνουν την αναζήτηση και 
διευκολύνουν την ανάκτηση 
αποτελεσμάτων  



Αναζήτηση με θεματικούς Όρους (2) 

Στους περισσότερους καταλόγους 
βιβλιοθηκών ή βάσεις δεδομένων 
χρησιμοποιούνται οι θεματικές 
επικεφαλίδες: 

◦ της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου ή  

◦ οι μεταφρασμένες θεματικές επικεφαλίδες 
της ΕΒΕ (Εθνικής Βιβλιοθήκης) 

 



Αναζήτηση με θεματικούς Όρους (3) 

 



Θησαυροί 

 Ο «θησαυρός» είναι ένα είδος 
ελεγχόμενου λεξιλογίου με ιεραρχική 
δομή, που συνήθως καλύπτει μία 
θεματική περιοχή 
◦ Παραδείγματα 

1. Θησαυρός ελληνικών όρων ΕΚΤ (γενικός) 

2. Δίγλωσσος Θησαυρός Επιστημονικών Όρων 
(Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών) 

3. Μετάφραση  μουσικών θεματικών 
επικεφαλίδων (Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη) 









Φασέτες 

 Μία τεχνική αναζήτησης που βασίζεται 
στην ταξινόμηση του υλικού ανάλογα με 
το είδος του (επιλογή φίλτρων) 

◦ Παραδείγματα (είδος υλικού)  

 Παρτιτούρες 

 Βιβλία 

 Ηχογραφήσεις  

 Κ.λπ. 





Ενότητα 3 

Αναλυτική Παρουσίαση Ελληνικών  

Πηγών & Υπηρεσιών  Μουσικής  

Πληροφόρησης  

 



Διαθεματικότητα της Μουσικής 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Χορός 

Θέατρο 

Ιστορία 

Ζωγραφική 

Λογοτεχνία Ποίηση 



Κατάλογοι Βιβλιοθηκών  & Πύλες 
Πληροφόρησης (Βιβλία & Πρακτικά Συνεδρίων) 

 Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» (κατάλογος 
& ιστοσελίδα) 

 Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (δίκτυο διαδανεισμού 
βιβλιοθηκών) 

 ΑΡΓΩ (Περιβάλλον Πρόσβασης Πηγών 
Πληροφόρησης) 

 openarchives  (συσσωρευτής πηγών 
ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου 
επιστήμης και πολιτισμού) 

 





http://www.unioncatalog.gr/


http://www.openarchives.gr/


Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» 
(ιστοσελίδα) 

 Τετράδιο 

 Εργογραφία 

 Προσκήσεις 

 Διαλέξεις  

http://mmb.org.gr/


Ηλεκτρονικά βιβλία  

 Κατάλογος ΜΜΒ (TIP! «ηλεκτρονική πηγή» ) 

 EBSCOhost  (Ebooks) 

 ePublishing 

 ANEMH (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών 
Σπουδών) 

 ebooks4greeks.gr 

 free-ebooks.gr 

 eAnagnostis (Blog αφιερώμενο στο 
ηλεκτρονικό βιβλίο, παρουσιάσεις ebooks, 
downloads) 

 Google Books 

 Project Gutenberg  



Παρτιτούρες –Κατάλογοι έργων 
(έντυπα & ηλεκτρονικά) 

 Κατάλογος ΜΜΒ (φίλτρο ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ) 
 DIGMA (Αρχεία Ελλήνων Συνθετών) 
 Musicportal.gr (IEMA) 
 ΕΡΤ-Αρχείο – Μουσική Βιβλιοθήκη  
 Ιστοσελίδες συνθετών (π.χ. Μikis 

Theodorakis Website, Manos Hatjidakis 
Website, Kalomiris.gr – κατάλογοι έργων) 

 Rebetiko.gr 
  Ψηφιοποιημένο αρχείο Ελληνικού 

Ινστιτούτου Βενετίας (Βυζαντινά) 
 



http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/d--index-archive-musicnotation.aspx


Οπτικοακουστικό Υλικό 

 Κατάλογος ΜΜΒ (φίλτρο ηχογραφήσεις, 
βίντεο) 

 Ήλιος (Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΚΤ) 

 Naxos Music & Video Library 

 ΕΡΤ-Αρχείο -- Ψηφιακό Αρχείο 

 Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο  

 Stixoi.info 

 YouTube 

 

 



Ελληνικά Περιοδικά / Προγράμματα 
Συναυλιών  
 (έντυπα & ηλεκτρονικά/ψηφιακά) 

 Βάση Αποδελτίωσης Ελληνικών Μουσικών 
Περιοδικών (Ψηφιακό αποθετήριο MMB) 

 Συλλογή Ελληνικών Τραγουδιών (δίφυλλα) 
(DIGMA) 

 Προγράμματα συναυλιών (DIGMA) 

 Μουσικός Λόγος (όλα τα τεύχη και σε 
ηλεκτρονική μορφή 

 Μουσικός Ελληνομνήμων (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) 

 HEJMEC (Hellenic Journal of Music, 
Education & Culture) 

 

 



Ελληνικά περιοδικά (2) 
 EKEBI (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου) (ψηφιοποιημένα 

λογοτεχνικά περιοδικά) 
 Εθνικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών 

(ΕΚΤ) 
 Υπηρεσία παραγγελίας άρθρων (ΕΚΤ) 
 ΕΛΙΑ (Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο) 
 Κοσμόπολις (πλήρες κείμενο 14 φιλολογικών και 

λογοτεχνικών περιοδικών που κυκλοφόρησαν στο 
ελληνικό κράτος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό 
χώρο, από το 1834 ώς το 1930) 

 Πλειάς (Αποτελεί συνέχεια της συλλογής 
«Κοσμόπολις» και στην τελική της μορφή θα 
περιλαμβάνει 32 ελληνικά περιοδικά του 19ου και 
των αρχών του 20ου αιώνα 
 



Άλλες σχετικές πηγές 

 Ψηφιοποιημένο αρχείο ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 Ταινιοθήκη της Ελλάδος (tainiothiki.gr) 

  

 



Εκπαιδευτικό Υλικό  

 Φωτόδεντρο 
 ΕΥΤΕΡΠΗ-Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο 
 ΜελΟδύσσεια 
 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εκπαίδευσης & Δια 

βίου Μάθησης 
 Κέντρο Μουσικής Έρευνας & Εκπαίδευσης 

(ύλη εξετάσεων για μουσικά όργανα) 
 Βιβλία, Μέθοδοι διδασκαλίας, Παριτούρες 

στις Μουσικές Βιβλιοθήκες (ΜΜΒ 
Κατάλογος *αναζήτηση με θεματικό όρο 
“Instruction and study” 



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


http://melodisia.mmb.org.gr/


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


http://www.kmeke.gr/


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


Κατοχύρωση πνευματικής 
ιδιοκτησίας   
 ΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 

της Πνευματικής Ιδιοκτησίας) 

 Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Τμήμα 
Αριθμοδότησης ISMN (για 
συνθέτες/μουσικά έργα) 

 Άδειες Creative Commons 





Επικοινωνία: 

vera.kriezi@gmail.com 


