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• Η συλλογή χειρογράφων
του Ν. Μαυροπούλου
αποτελείται από 70
ολιγοσέλιδες πρωτότυπες
συνθέσεις, δοξαστικών
εσπερινού και όρθρου
διαφόρων εορταστικών
βυζαντινών χειρογράφων
Αγίων.

• Η συλλογή περιήλθε στην
κατοχή της Βιβλιοθήκης
µετά από αγορά από
παλαιοπωλείο των
Αθηνών.

• Σκοπός της συλλογής είναι
να δώσει ελεύθερη
πρόσβαση σε υψηλής
ποιότητας ανάλυση
µουσικών, βυζαντινών
χειρογράφων, εικόνων και
ηχητικών τεκµηρίων.

• Στο αποθετήριο θα
προστεθούν σύντοµα και
νέες συλλογές βυζαντινών
χειρογράφων.
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• Η βιβλιοθήκη κατέχει µεγάλο αριθµό ανέκδοτων
παραδοσιακών τραγουδιών και µουσικής από
όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Παράλληλα
συνεχίζει την έρευνα και συλλογή υλικού.

• Το υλικό περιλαµβάνει σπάνιες και πρωτότυπες
εκτελέσεις µουσικών κοµµατιών, συνεντεύξεις
κατασκευαστών παραδοσιακών οργάνων,
οργανοπαικτών και τραγουδιστών.

• Το Αρχείο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής
αποτελεί µία προσπάθεια να δώσουµε στο κοινό
σε ψηφιακή µορφή και µε ανοιχτή πρόσβαση το
υλικό αυτό µέσω του Ψηφιακού Αποθετηρίου.
Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι να συνεχιστεί και να
επεκταθεί η δράση αυτή µε την προσθήκη
περισσοτέρων εγγραφών µετά από µουσικολογική
και βιβλιοθηκονοµική τους επεξεργασία.

Η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών έχει

ψηφιοποιήσει το σύνολο των διπλωµατικών εργασιών

του Τµήµατος, που εκπονήθηκαν από τους φοιτητές

της κατά τη διάρκεια των 30 ετών λειτουργίας του.

Η συλλογή απαρτίζεται από:
• 3.060 αρχεία κειµένου,
• 8.508 ηχητικά αρχεία και
• 571 αρχεία βίντεο.

H Βιβλιοθήκη από εδώ και στο εξής θα υποβάλλει
ψηφιακά όλες τις διπλωµατικές των φοιτητών της,
εµπλουτίζοντας συνεχώς το αποθετήριο µε νέο υλικό.

Η βιβλιοθήκη του Τµήµατος ως αποτέλεσµα

διεθνούς συνεργασίας µε το φορέα IMSLP

φιλοξενεί τον ευρωπαϊκό κόµβο της Μουσικής

Βιβλιοθήκης Petrucci .

Η Μουσική Βιβλιοθήκη Petrucci είναι η

µεγαλύτερη συλλογή παρτιτούρων υπό

καθεστώς κοινού κτήµατος στο διαδίκτυο.

Ενδεικτικά εξυπηρετεί ετησίως πάνω από: 

• 18 εκατοµµύρια µοναδικούς χρήστες 
παγκοσµίως µέσω 

• 50 TB εξερχόµενης δικτυακής κίνησης

Η υπηρεσία έρχεται πρώτη (1) σε κατάταξη
στην επισκεψιµότητα των πηγών περιεχοµένου

του Α.Π.Θ σύµφωνα µε την υπηρεσία
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Οι συλλογές διατίθενται µέσω της υποδοµής
ψηφιακού αποθετηρίου ανοιχτού κώδικα DSpace

της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος και ευρετηριάζονται

από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

http://sophia.mus.auth.gr
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