
 

 

 

 

 

Ο ρόλος της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης στη διάχυση 

της εκπαιδευτικής πληροφορίας 

 Η προσφορά της στην ελληνική μουσική εκπαίδευση με το 

πρόγραμμα "Ευτέρπη"  

 

 

Στεφανία Μεράκου, Μουσικολόγος, ΜΑ 

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη" – 

Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής  
www.mmb.org.gr 

smerakos@megaron.gr 
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www.mmb.org.gr 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

 

•ψηφιακά εργαλεία  
•δημιουργία  ή οργάνωση ή 
διάθεση της πληροφορίας 
σε μέσα ψηφιακά 

•περιεχόμενο που 
συλλεγεται για την 
εξυπηρέτηση των 
κοινοτήτων που 
εξυπηρετούν  
•φορείς / ιδρύματα ή 
υπηρεσίες 

•υπηρεσίες διάθεσης 
περιεχομένου σε ψηφιακή 
μορφή και μέσα από 
ψηφιακά εργαλεία και 
ειδικά από απόσταση 



Τομείς  
Τέχνες: Αρχαία Ελληνική Τέχνη, 
Ζωγραφική, Γλυπτική 

Θέατρο 

Χορός 

Φιλοσοφία 

Μουσική: Δυτική, παραδοσιακές 
μουσικές των πολιτισμών ανά τον 
κόσμο, τζαζ 

Αρχείο Ελληνικής μουσικής: Αρχαία, 
Βυζαντινή, Παραδοσιακή, Έντεχνη  

•32 Αρχεία συνθετών / καλλιτεχνών 

•Σπάνια βιβλία –παρτιτούρες-
ηχογραφήσιες 

•Προγράμματα, περιοδικά, 
φωτογραφίες, κ.λπ. 

 

Είδη υλικού 
 

Παρτιτούρες, έντυπες και 
χειρόγραφες 

Περιοδικά 

Μικρομορφές 

Οπτικοακουστικά μέσα (CD, 
CDROM, lp, ca, tapes, DVD, LD, VC 

Online βάσεις δεδομένων 
(περιοδικά, βιβλιογραφικές πηγές και 
βάσεις ήχου και βίντεο) 
 

Συλλογή: 132.000 βιβλία, ηχογραφήσεις, περιοδικά, 
βάσεις δεδομένων, κλπ. 

 





•Επαγγέλματα 





http://melodisia.mmb.org.gr 
 







Προγραμματισμός έργου 
 

•Επιλογή των κατάλληλων τραγουδιών 

 α)τραγούδια από ιστορικές πηγές και παλιές εκδόσεις βιβλίων μουσικής  
β) δημοτικά - παραδοσιακά τραγούδια 

γ) τραγούδια σύγχρονων Ελλήνων συνθετών και μουσικοπαιδαγωγών για σχολική χρήση 

•Διαδικασία για την εξασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων   
•Ανάπτυξη ομάδων εργασίας για την συγγραφή και επιμέλεια των εκπαιδευτικών 
σχολίων  
•Επιλογή σχήματος μεταδεδομένων και παραμετροποίηση του ανοιχτού λογισμικού 
dspace σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος  
• Ένταξη των δεδομένων στη βάση που δημιουργήθηκε 

 





Ευτέρπη: Ελληνικά τραγούδια  
για εκπαιδευτική χρήση  

Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο 
 
•πρωτοπόρα εφαρμογή  
• για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

•ελεύθερη πρόσβασης για όλους 

•υποστήριξη της μουσικής εκπαίδευσης με νέα μέσα 

•χρήσιμο εργαλείο και βοήθημα για κάθε εκπαιδευτικό μουσικής,  
  μουσικό, εκπαιδευτικό γενικής παιδείας και μαθητές 



 

Ευχαριστούμε  
 

       Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση 

        
      Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  
        
       Δημιουργούς και εκδότες για την άδεια χρήσης                      

των έργων τους 

   
      Όλους τους συνεργάτες και συντελεστές 
 

   


