
 

Ομάδα Σεμιναρίων Εκπαίδευσης στη Μουσική Βιβλιοθηκονομία 
 

Η µουσική βιβλιοθηκονοµία αποτελεί τον επαγγελµατικό χώρο, στον οποίο ειδικοί ή 
θεµατικοί βιβλιοθηκονόµοι (subject librarians) µε κατάρτιση στη βιβλιοθηκονοµία / 
αρχειονοµία και επιπρόσθετες µουσικές ή µουσικολογικές γνώσεις καλούνται να οργανώσουν 
τη µουσική πληροφορία, να θέσουν τις αρχιτεκτονικές και τεχνολογικές δοµές ανάπτυξης 
µουσικών συλλογών και να προωθήσουν τη µουσική έρευνα σε φυσικό ή ηλεκτρονικό 
περιβάλλον. Στα πλαίσια λοιπόν του ρόλου του ελληνικού παραρτήµατος της IAML να 
προωθήσει τις αξίες των µουσικών βιβλιοθηκών και αρχείων, και σύµφωνα µε σχετική 
συζήτηση στα πλαίσια της 2ης Γενικής Συνέλευσης Μελών του παραρτήµατος (28.04.2018), 
προτείνεται η δηµιουργία σχετικής οµάδας µε αντικείµενο: 

Οργάνωση και Συντονισµός Σεµιναρίων Εκπαίδευσης στη Μουσική Βιβλιοθηκονοµία 

Λόγω της πολυµορφίας του ρόλου των µουσικών βιβλιοθηκών / αρχείων καθώς και των όλο 
και περισσότερο αυξανόµενων αναγκών για σωστά οργανωµένη µουσική πληροφόρηση, 
κρίνεται απαραίτητη η επάνδρωση της προτεινόµενης οµάδας από στελέχη εκπαιδευµένα στη 
βιβλιοθηκονοµία / αρχειονοµία µε µουσικολογικές ή µουσικές γνώσεις. Ως εκ τούτου, 
θέλουµε να προσκαλέσουµε ανοιχτά συναδέλφους µε βιβλιοθηκονοµική κατάρτιση και 
γνώσεις µουσικής, καθώς και εµπειρία σε µουσικές βιβλιοθήκες, να υποβάλουν το 
ενδιαφέρον τους, ώστε να ξεκινήσει ο σχεδιασµός λειτουργίας και η κατανοµή αρµοδιοτήτων 
(προτεινόµενος αριθµός µελών οµάδας: 5-6 άτοµα). Μακροπρόθεσµα ευελπιστούµε στην 
υποβολή προτάσεων από µέλη του παραρτήµατος για την παροχή σεµιναρίων, και 
επιθυµούµε την κατά καιρούς ενηµέρωση γύρω από συγκεκριµένα θέµατα µουσικής 
βιβλιοθηκονοµίας µέσω της ηλεκτρονικής email λίστας. 

Αντικείµενα των προαναφερθέντων σεµιναρίων θα αποτελέσουν µεταξύ άλλων και τα εξής: 
- Πρότυπα µουσικής καταλογογράφησης (µε παραδείγµατα) 
- Μεταδεδοµένα και µουσικές ψηφιακές βιβλιοθήκες 
- Ψηφιοποίηση υλικού µουσικών βιβλιοθηκών και αρχείων 
- Μουσική βιβλιογραφία και πηγές αναφοράς 

ενώ ακριβέστερες παράµετροι θα οριστικοποιηθούν εντός του πλαισίου εργασιών της 
οµάδας. 

Με κίνητρο να βοηθήσουµε στην αποσαφήνιση ερωτηµάτων που αφορούν στην οργάνωση 
και διαχείριση µουσικών βιβλιοθηκών και αρχείων, και µε στόχο να προάγουµε τη µουσική 
βιβλιοθηκονοµία και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για 
την υποστήριξη, και ελπίζουµε σε µία γόνιµη και καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. 
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