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Περίληψη 
Οι βιβλιοθήκες αποτελούν χώρους διακίνησης της γνώσης και της πληροφορίας. Ως 
σύγχρονες κοινωνίες γνώσης έχουν πρωταρχικό ρόλο στην εκπαίδευση των κοινοτήτων 
που εξυπηρετούν, καθώς αναπτύσσουν πρωτοπόρες εφαρµογές και εργαλεία µε τη 
βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Στο χώρο της µουσικής πληροφόρησης και της 
εκπαιδευτικής κοινότητας ο ρόλος των µουσικών βιβλιοθηκών θα πρέπει να είναι 
ανάλογος. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να εστιάσει αρχικά στην ανάγκη για 
εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών και πως αυτό σχετίζεται µε τη µουσική 
εκπαίδευση. Θα διερευνηθούν οι συνέπειες της πληροφοριακής παιδείας των 
εκπαιδευτικών και η επίδρασή τους στη µαθητική κοινότητα που εξυπηρετούν, ενώ 
παράλληλα θα εξεταστεί ο ρόλος των µουσικών βιβλιοθηκών και των κέντρων 
πληροφόρησης προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριµένα, θα παρουσιαστούν χρήσιµα 
εκπαιδευτικά εργαλεία,  προγράµµατα και εφαρµογές που έχουν αναπτυχθεί από µουσικές 
βιβλιοθήκες έχοντας ως στόχο την ενίσχυση και τον εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και επιπλέον, θα αξιολογηθεί η χρησιµότητά τους στον τοµέα αυτό. Θα δοθεί 
έµφαση στα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα που συντελούν προς αυτή την κατεύθυνση και 
στην ορθότερη εκµετάλλευσή τους από τους αντίστοιχους φορείς που σχετίζονται µε την 
εκπαίδευση. Επιπλέον, θα γίνει µία αναδροµική αναφορά στα εργαλεία που έχουν 
αναπτυχθεί από τη Μουσική Βιβλιοθήκη γι’ αυτό το σκοπό, καθώς και ο τρόπος µε τον 
οποίο ανταπεξήλθε στα 20 χρόνια της λειτουργίας της στις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές 
προκλήσεις. Η εισήγηση θα ολοκληρωθεί µε την παρουσίαση ενός πρωτοπόρου 
προγράµµατος για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση το οποίο σχετίζεται 
µε την πληροφόρηση και τις ηλεκτρονικές πηγές ανοιχτού περιεχοµένου σε τέσσερις 
θεµατικές ενότητες, µεταξύ των οποίων και η µουσική.  

Λέξεις κλειδιά: µουσική εκπαίδευση, µουσικές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά προγράµµατα, 
πηγές µουσικής πληροφόρησης, ψηφιακά αποθετήρια 
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Abstract 
Technology has been the number one issue when it comes to innovation. New 
applications and programs have been developed through the years trying to facilitate 
learning and knowledge sharing between communities. Libraries as knowledge 
centers have a primary role in this process since their services have major impact in 
local communities. Part of this, has been the key objectives of Music Library “Lilian 
Voudouri”, which stands as an influencer for students, educators, researchers and 
musicians for many years. 

The main scope of this paper is to introduce to educational community all the 
tools and programs that have been developed by librarians and information 
professionals in Music Library of Greece in order to indicate the impact that new 
technologies have to these communities. Digital repositories, educational programs 
and knowledge sharing platforms are some of the applications that will be discussed 
in this paper. 

Keywords: music education, music libraries, educational programs, music information 
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Εισαγωγή 
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και τα νέα µέσα που υπάρχουν διαθέσιµα 
απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες από την πλευρά των εκπαιδευτικών, οι 
οποίες σχετίζονται άµεσα µε την πληροφοριακή παιδεία (Jorgensen, 2008). Σύµφωνα 
µε το Διεθνές Ινστιτούτο Βιβλιοθηκονόµων και Επιστηµόνων της Πληροφόρησης, 
«πληροφοριακή παιδεία είναι να γνωρίζεις πότε και γιατί χρειάζεσαι πληροφορία, 
που ακριβώς να την αναζητήσεις, και πως ακριβώς να την αξιολογήσεις, να τη 
χρησιµοποιήσεις και να την επικοινωνήσεις µέσα σε ένα ηθικό πλαίσιο» (CILIP, 
2015). Κατά συνέπεια, για να είναι κανείς πληροφοριακά ενήµερος θα πρέπει να 
αποκτήσει συγκεκριµένες δεξιότητες που να τον κάνουν ικανό να διαχειριστεί τα 
σύγχρονα µέσα και να εκµεταλλευτεί στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που του 
δίνονται στον τοµέα του (Ασλανίδη, 2015). Οι βιβλιοθήκες µε τη σειρά τους 
αποτελούν βασικό πόλο πληροφοριακής ενηµέρωσης που έχει ως κύριο στόχο την 
εκπαίδευση των χρηστών και κατ’ επέκταση και των κοινοτήτων που εξυπηρετούν 
(Κριεζή, 2015). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι πληροφοριακά ενήµεροι 
ώστε να µπορούν να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιµες στο 
διαδίκτυο και να µπορούν µε ευκολία να χρησιµοποιούν την τεχνολογία για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς (Witt & Dickinson, 2003). Στο κείµενο αυτό, θα 
αναφερθούµε στο ρόλο που µπορεί να παίξει η Βιβλιοθήκη, και συγκεκριµένα η 
Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» και πως µπορεί να βοηθήσει την 
εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ επίσης θα παρουσιάσουµε µερικά από τα 
σηµαντικότερα εκπαιδευτικά προγράµµατα που αναπτύχθηκαν από την αρχή της 
λειτουργίας της µέχρι σήµερα. 

Εκπαιδευτικά εργαλεία, προγράµµατα και εφαρµογές στη Μουσική Βιβλιοθήκη 
«Λίλιαν Βουδούρη» 
Η Μουσική Βιβλιοθήκη είναι µία ειδική βιβλιοθήκη που θα µπορούσε άνετα να 
συγκριθεί µε µία ακαδηµαϊκή από τη στιγµή που ως βασικό της στόχο έχει την 
προώθηση της µουσικής και η συλλογή της είναι από τις µεγαλύτερες στην Ελλάδα 
αυτή τη στιγµή. Εξυπηρετεί γενικό κοινό, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, µουσικούς, 
ερευνητές, εκπαιδευτικούς και όσους αγαπούν τη µουσική και τις τέχνες. Λειτουργεί 
για το κοινό από το 1997 και όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να εκµεταλλευτεί την 
τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και 
εργαλεία εξυπηρετώντας το κοινό. 

Το 1995, ταυτόχρονα µε την ίδρυση της Βιβλιοθήκης ξεκίνησε το πρώτο 
ερευνητικό πρόγραµµα που περιλάµβανε την καταγραφή και τη µελέτη της ελληνικής 
παραδοσιακής µουσικής στην περιοχή της Θράκης. Για την πραγµατοποίηση 
οργανώθηκαν επιτόπιες καταγραφές υπό τη φροντίδα τετραµελούς επιστηµονικής 
οµάδας που συντόνιζε και διαχειριζόταν όλο το υλικό. Το ερευνητικό πρόγραµµα 
Καταγραφή, µελέτη και προβολή της παραδοσιακής µουσικής της Θράκης, όπως είναι ο 
πλήρης τίτλος του, πραγµατοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 1995-2000. Στο 
διάστηµα αυτό έγιναν συνολικά 38 ερευνητικές αποστολές σε 65 πόλεις και χωριά 
της Θράκης και της Θρακικής διασποράς, όπως κοινότητες Θρακιωτών στη 
Μακεδονία, καθώς και στο Τσερνοπόλιε της Ουκρανίας. Η ερευνητική οµάδα όρισε 
ως αρχικό στόχο της να µελετήσει το τραγούδι, τη µουσική και το χορό σε ιστορική 
και πολιτισµική προοπτική. Ηχογραφήθηκαν περισσότερα από 2500 τραγούδια, 
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οργανικοί σκοποί και δείγµατα λόγου σε 116 ψηφιακές ταινίες διάρκειας 130 ωρών 
και 1000 κασέτες αναλογικού ήχου µε συνεντεύξεις. Επίσης, συγκεντρώθηκε οπτικό 
υλικό σε βίντεο διάρκειας περίπου 400 ωρών και 12.000 φωτογραφίες και διαφάνειες 
(Μουσικές της Θράκης, 1999). Η οµάδα πλαισιώθηκε από ανθρωπολόγους, 
εθνοµουσικολόγους, ειδικούς συνεργάτες, καθώς και νέους ερευνητές και φοιτητές, 
στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία για πρακτική µαθητεία και άµεση επαφή µε το 
υλικό. Το υλικό αυτό έχει αποδελτιωθεί και ταξινοµηθεί, µετά από επεξεργασία, σε 
επιµέρους αρχεία και µέρος του είναι ανοικτό στο κοινό µέσω του διαδικτύου (http://
epth.sfm.gr/). 

Το 1996 όταν η Βιβλιοθήκη βρισκόταν ακόµα στο στάδιο της συγκέντρωσης 
του υλικού της, ξεκίνησε να δηµιουργείται η βάση της Εργογραφίας Συνθετών (http://
www.mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=17). Το σκεπτικό της δηµιουργίας της 
συνδεόταν άµεσα µε την κάλυψη των αναγκών του µελλοντικού κοινού της 
Βιβλιοθήκης. Συγκεκριµένα ο στόχος ήταν να δηµιουργηθεί ένας κατάλογος 
ανεξάρτητος από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης, ο οποίος θα παρείχε 
στους ερευνητές πληροφορίες για τα έργα σηµαντικών συνθετών, ανεξάρτητα από το 
αν η Βιβλιοθήκη διέθετε το συγκεκριµένο έργο ή όχι. Στην τελική της µορφή η 
Εργογραφία αποτελεί ένα ξεχωριστό εργαλείο πρόσθετης αξίας το οποίο παρέχει 
πληροφορίες για τα έργα 148 διαφορετικών συνθετών εκ των οποίων οι 28 είναι 
Έλληνες δηµιουργοί από τους πλέον δηµοφιλείς. Σηµαντικό είναι επίσης να 
αναφέρουµε ότι η κάθε καρτέλα περιέχει πληροφορίες για το είδος της σύνθεσης, την 
ηµεροµηνία δηµιουργίας, την έκδοση -αν υπάρχει- καθώς και τον αριθµό καταλόγου. 
Τέλος µια σηµαντική πληροφορία που παρέχεται είναι αν η Βιβλιοθήκη διαθέτει το 
συγκεκριµένο έργο ή όχι. Αρχικά η βάση της Εργογραφίας ήταν διαθέσιµη εντός του 
χώρου της Βιβλιοθήκης. Στις αρχές όµως της δεκαετίας του 2000 και αφού 
διαπιστώθηκε η σηµαντικότητα αυτής της τεχνολογικής εφαρµογής, η βάση της 
Εργογραφίας µετατράπηκε σε διαδικτυακή δίνοντας την δυνατότητα εξυπηρέτησης 
του κοινού από απόσταση. Σήµερα, η βάση, στην οποία ανατρέχουµε συχνά όταν 
προκύπτει η ανάγκη να διαπιστώσουµε την ταυτότητα κάποιου έργου, παραµένει 
διαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παραθέσαµε παραπάνω. 

Το επόµενο παράδειγµα ψηφιακής εφαρµογής της Βιβλιοθήκης 
πραγµατοποιήθηκε το 2005 όταν η Βιβλιοθήκη συµµετείχε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας ψηφιοποιώντας µουσικές συλλογές µε τη 
συγχρηµατοδότηση της ΕΕ και της Ελλάδας µέσω του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006). Ο 
πλήρης τίτλος του προγράµµατος της Βιβλιοθήκης ήταν Δηµιουργία ολοκληρωµένης 
µονάδας τεκµηρίωσης και προβολής της ελληνικής µουσικής DIGMA (Digital Greek 
Music Archive). Σε δεύτερο στάδιο η ψηφιακή αυτή βάση δεδοµένων  διευρύνθηκε µε 
χρηµατοδότηση της Εθνικής Τράπεζας (2009-2011). Αρχικά, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος αυτού ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται δωρεάν µέσω διαδικτύου τα 
αρχεία των συνθετών Μíκη Θεοδωράκη, Αιµίλιου Ριάδη, Γεωργίου Πονηρίδη, Frank 
Choisy, το αρχείο Νηλέως Καµαράδου-Νικόλαου Βλαχόπουλου, µέρος των 
Συλλογών Χειρογράφων και Ελληνικών Τραγουδιών που ανήκουν στη Βιβλιοθήκη, 
καθώς και το αρχείο Δόµνας Σαµίου που ανήκει στον Καλλιτεχνικό Σύλλογο 
Δηµοτικής Μουσικής Δόµνας Σαµίου. Στη δεύτερη φάση προστέθηκαν το αρχείο 
Δηµητρίου Λιάλιου, οι συλλογές προγραµµάτων συναυλιών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, ελληνικών µουσικών περιοδικών, βιβλίων βυζαντινής µουσικής και 
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δίσκων βινυλίου (Μπουµπούς και Βράκα, 2010). Παράλληλα, ψηφιοποιήθηκαν 
προγράµµατα συναυλιών του αρχείου Μίκη Θεοδωράκη τα οποία προστέθηκαν σε 
αυτό, ενώ ολοκληρώθηκε η επεξεργασία της συλλογής των ελληνικών τραγουδιών 
(http://digma.mmb.org.gr/). 

Η σηµαντική αυτή µονάδα θεµατικής τεκµηρίωσης της ελληνικής µουσικής 
περιλαµβάνει πλέον περισσότερα από 330.000 ψηφιοποιηµένα τεκµήρια, που έχουν 
ιδιαίτερη πολιτιστική αξία: αποτελούν πηγή έρευνας για κάθε ενδιαφερόµενο 
ερευνητή ενώ παράλληλα δύναται να αξιοποιηθούν για τη διασυνθετική παραγωγή 
πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών πάντα µέσα στα πλαίσια του νόµου περί 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Μέσω του αποθετηρίου µπορεί ο καθένας να αποθηκεύσει 
στον υπολογιστή του το υλικό που υπάρχει διαθέσιµο στο αποθετήριο.  

Ως επιβράβευση των καλών πρακτικών που ακολούθησε η Βιβλιοθήκη στην 
περίπτωση του DIGMA, ήρθε η επέκταση της χρηµατοδότησης από την Κοινωνία της 
Πληροφορίας το 2007 µέσα από την οποία η Βιβλιοθήκη προσπάθησε για πρώτη 
φορά να κατασκευάσει ένα εργαλείο σκεπτόµενη τις ανάγκες της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Το αποτέλεσµα ήταν η εφαρµογή Μια διαδροµή στη σύγχρονη ελληνική 
ιστορία, µέσα από το Αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη (http://mikis.mmb.org.gr/). Όπως 
είναι σαφές, η εφαρµογή αυτή βασίστηκε στο αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη, που 
λόγω της πολυσχιδούς προσωπικότητάς του, περικλείει ουσιαστικά τους 
σηµαντικότερους σταθµούς της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας (Μεράκου, 2010). 
Μέσα από την ανάδειξη αυτών των τεκµηρίων, µπορεί ο εκπαιδευτικός να 
προσεγγίσει το µάθηµα της ιστορίας µε έναν διαφορετικό, πιο ευχάριστο και πιο 
δηµιουργικό τρόπο, ενώ οι µαθητές πλοηγούνται εύκολα, γρήγορα και µε απλή 
γλώσσα σε σηµαντικά ιστορικά τεκµήρια. 

Το 2009 η Βιβλιοθήκη, όπως ήδη αναφέραµε, εξασφάλισε την επέκταση της 
ψηφιακής πύλης DIGMA µε χορηγία της Εθνικής Τράπεζας. Με την ίδια χορηγία 
όµως δηµιουργήθηκε και η ΜελΟδύσσεια που αποτελεί την δεύτερη απόπειρα της 
Βιβλιοθήκης στην δηµιουργία εκπαιδευτικών εφαρµογών. Το ψηφιακό πρόγραµµα 
ΜελΟδύσσεια: µια µουσική ιστορία για νέους (http://melodisia.mmb.org.gr/) όπως 
είναι ο πλήρης τίτλος, είναι µια διαδικτυακή διαδραστική εφαρµογή για την ιστορία 
της δυτικοευρωπαϊκής µουσικής από τον Μεσαίωνα µέχρι σήµερα. Το πρόγραµµα 
αποσκοπεί στο να εισάγει και να εξοικειώσει µε την κλασική µουσική τους µαθητές 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τους σπουδαστές ωδείων, καθώς και όσους αγαπούν τη 
µουσική και βρίσκονται στα πρώτα στάδια της γνωριµίας τους µε αυτή, µέσω της 
µελέτης σηµαντικών συνθετών, έργων και µορφών που θεωρούνται σταθµοί στην 
εξέλιξη της δυτικοευρωπαϊκής έντεχνης µουσικής (Αναστασίου, 2011). 

Οι στόχοι που τέθηκαν για την δηµιουργία του προγράµµατος εκτός από το 
να αξιοποιήσει και να διαθέσει σπάνιο υλικό της Βιβλιοθήκης, ήταν αρχικά να 
δηµιουργηθεί ένα ζωντανό και διαδραστικό εργαλείο για την διδασκαλία της Ιστορίας 
της Μουσικής στα ελληνικά, προσβάσιµο από την τάξη, το ωδείο ή το σπίτι. Ένας 
επιπλέον στόχος ήταν µέσω της ΜελΟδύσσειας να αφυπνιστεί το ενδιαφέρον των 
µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για µια µουσική παράδοση που συχνά 
θεωρούν «βαρετή», «ξένη», «παρωχηµένη» και «δύσκολη». Επιπλέον στόχος ήταν να 
τοποθετήσει την µουσική στο γενικότερο πλαίσιο του σχολικού προγράµµατος της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, συνδέοντας την µε τα µαθήµατα της Ιστορίας, της 
Γλώσσας και των Επιστηµών και τέλος να φέρει τον εκπαιδευτικό της µουσικής σε 
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επαφή µε τις υπηρεσίες και δυνατότητες της Βιβλιοθήκης αλλά και να διευκολύνει 
την διαδικασία της διδασκαλίας καθώς όλο το υλικό (ήχος, βίντεο, εικόνες, κείµενα) 
θα είναι συγκεντρωµένο σε αυτή την εύκολα προσβάσιµη πηγή. 

Όλοι αυτοί οι στόχοι επετεύχθησαν και µάλιστα κάλυψαν σε τέτοιο βαθµό 
την εκπαιδευτική κοινότητα µε συνέπεια η εφαρµογή της ΜελΟδύσσειας να κερδίσει 
το βραβείο ISME-GIBSON το 2012 από τη Διεθνή Ένωση για τη Μουσική 
Εκπαίδευση. 

Συνεργασίες και συµµετοχικές δράσεις µε επίκεντρο τη µουσική εκπαίδευση 
Με αφορµή το βραβείο ISME-GIBSON η Βιβλιοθήκη ξεκίνησε τη συνεργασία της µε 
την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση για την ανάπτυξη από κοινού ενός 
νέου εκπαιδευτικού προγράµµατος που αυτή τη φορά θα έχει τη µορφή συµµετοχικού 
ψηφιακού αποθετηρίου. Πρόκειται για το αποθετήριο Ευτέρπη (http://
euterpe.mmb.org.gr/euterpe/). Η Ευτέρπη είναι ένα ψηφιακό µουσικό ανθολόγιο 
διασκευασµένων τραγουδιών για χρήση στην τάξη. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 
µουσικής, σε καθηγητές µουσικής αλλά και σε όλους όσους αγαπούν τη µουσική και 
επιθυµούν να εκτελέσουν ένα δηµοφιλές τραγούδι (Διονυσίου, 2015). Το δυνατό 
σηµείο της Ευτέρπης είναι τα µουσικολογικά και παιδαγωγικά σχόλια που ανέπτυξε η 
οµάδα συνεργατών της E.E.M.E. καθώς και οι διασκευές των τραγουδιών που έγιναν 
µε το λογισµικό Finale. Η Μουσική Βιβλιοθήκη διέθεσε την τεχνογνωσία που κατείχε 
προκειµένου να δηµιουργηθεί στην πράξη το αποθετήριο. Για την υλοποίηση του 
αποθετηρίου χρησιµοποιήθηκε το ανοιχτό λογισµικό DSpace (http://dspace.org/) και 
το σχήµα µεταδεδοµένων Dublin Core Qualified (http://dublincore.org/). Το 
συγκεκριµένο αποθετήριο έχει την υποδοµή να γίνει συµµετοχικό, προσφέροντας τη 
δυνατότητα σε εξωτερικούς χρήστες να προσθέτουν δικές τους διασκευές τραγουδιών 
εµπλουτίζοντας έτσι το υπάρχον περιεχόµενο εφόσον, φυσικά, έχουν εξασφαλιστεί τα 
πνευµατικά δικαιώµατα των έργων (Μεράκου κ.ά., 2015). 

Τέλος, σειρά έχει µία ολοκαίνουρια πλατφόρµα που δηµιουργήθηκε στο 
πλαίσιο της πράξης Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας/
Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες που υλοποιείται από το 
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Ψηφιακή Σύγκλιση, όπου η Βιβλιοθήκη συµµετείχε ενεργά στην υλοποίησή του. 
Πρόκειται για τη Μήτιδα (http://www.mitida.gr/), µία διαδικτυακή πλατφόρµα 
συνεργασίας, στην οποία προσφέρεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να 
δηµιουργήσουν περιεχόµενο. Η πλατφόρµα αυτή απευθύνεται στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση όπου µε τη χρήση σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων 
συνεργασίας προσφέρεται ελεύθερο περιεχόµενο από πληροφοριακές πηγές που 
βρίσκονται τόσο στα αποθετήρια του ΕΚΤ όσο και σε ανοικτά αποθετήρια στο 
διαδίκτυο µε σκοπό την εκµετάλλευσή τους από τους εκπαιδευτικούς και την 
παραγωγή νέου περιεχοµένου. 

Η Μήτιδα περιλαµβάνει πρότυπα εκπαιδευτικά σενάρια και θεµατικούς 
χάρτες για τρεις θεµατικές ενότητες: Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισµός 
(µουσική), Αρχαία Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισµός, Φυσικό και Αστικό 
Περιβάλλον στην Ελλάδα. Η Μουσική Βιβλιοθήκη ασχολήθηκε µε την πρώτη 
θεµατική ενότητα και, όπως γίνεται ευκόλως κατανοητό, µέσω του Πολιτισµού 
προάγει τη Μουσική. Στη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα ο εκπαιδευτικός της 
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µπορεί να συµβουλευτεί τα δύο πρότυπα σενάρια για την κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης 
καθώς και δύο θεµατικούς χάρτες. Στη συνέχεια, έχει τη δυνατότητα να προσθέσει 
δικό του περιεχόµενο (στο επίπεδο των εκπαιδευτικών σεναρίων ή των χαρτών) 
καθώς και περιεχόµενο που µπορεί να παραχθεί από την εφαρµογή των 
συγκεκριµένων σεναρίων, στην τάξη (εµπλουτισµός). Η Μουσική Βιβλιοθήκη 
επιµελήθηκε τη θεµατική ενότητα προσφέροντας µεταξύ άλλων και πλούσιο υλικό 
από το αποθετήριο DIGMA της Βιβλιοθήκης καθώς και από το Ερευνητικό 
Πρόγραµµα Θράκη του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα απευθύνεται αποκλειστικά στην εκπαιδευτική κοινότητα και στοχεύει 
στην αυτοµατοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη 
δηµιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειµένου να εµπλουτίζεται µε νέο 
περιεχόµενο και να οδηγεί στην παραγωγή νέας πολύτιµης γνώσης. 

Συµπεράσµατα 
Όπως καταδεικνύουν τα παραπάνω, οι βιβλιοθήκες µπορούν να λειτουργήσουν 
καταλυτικά στην επιµόρφωση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η πληροφοριακή παιδεία την οποία θα πρέπει να έχουν όλοι όσοι 
ασχολούνται µε την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να µπορούν µε ευκολία να 
χειρίζονται τα καινοτόµα εργαλεία και τις εφαρµογές που υπάρχουν διαθέσιµα προς 
αυτή την κατεύθυνση. Στον τοµέα της µουσικής πληροφόρησης και οργάνωσης της 
µουσικής πληροφορίας η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» κατέχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο και µέσω της συνεργατικής οδού στοχεύει στην δηµιουργία 
νέων, καινοτόµων πληροφοριακών και τεχνολογικών εργαλείων και προϊόντων. 
Επίσης, βασικός παράγοντας ενίσχυσης της µουσικής πληροφόρησης θα πρέπει να 
είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια των εκπαιδευτικών µουσικής 
όσον αφορά την ένταξη των νέων τεχνολογιών στις τάξεις και στους µαθητές 
προκειµένου οι τελευταίοι να έρθουν σε επαφή µε το πλήθος της πληροφορίας που 
υπάρχει διαθέσιµη στο διαδίκτυο και να µάθουν να την αξιολογούν. Η εποχή που 
διανύουµε είναι ιδιαίτερα απαιτητική και δίνει τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης σε 
όλους τους τοµείς. Στόχος όλων θα πρέπει να είναι η εξοικείωση µε τις νέες 
τεχνολογίες και τα νέα εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιµα προκειµένου να ενισχυθεί 
και να εµπλουτιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να οδηγηθούµε στη δηµιουργία 
και την καινοτοµία. 
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