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Σν εηήζην ζπλέδξην ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο Μνπζηθώλ Βηβιηνζεθώλ (International 

Association of Music Libraries) δηεμήρζε θέηνο ζην 'Ακζηεξληακ ηεο Οιιαλδίαο. Γηα 

πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ησλ ζπλεδξίσλ ηεο IAML  ζπλδηνξγαλώζεθε θαη έλα 

παξάιιειν ζπλέδξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεζλή Μνπζηθνινγηθή Δηαηξεία (IMS) πνπ 

είρε ηίηιν «Music: notation and sound». Η ζπλύπαξμε θαη αληαιιαγή εληππώζεσλ θαη απόςεσλ 

κεηαμύ κνπζηθνιόγσλ πνπ εξγάδνληαη ζε βηβιηνζήθεο, αξρεία, εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα, παλεπηζηήκηα 

θαη κνπζηθώλ βηβιηνζεθνλόκσλ ραξαθηεξίζηεθε απ’ όινπο ηνπο ζπλέδξνπο σο γόληκε θαη ζεηηθή. Σν 

κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ζπλεδξηώλ δηελεξγήζεθε ζην λέν θηήξην ηνπ Ωδείνπ ηνπ 'Ακζηεξληακ, ην νπνίν 

νινθιεξώζεθε ην 2008, ελώ αξθεηέο ζπλεδξίεο έιαβαλ ρώξα ζηνπο ρώξνπο ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο 

πόιεο ηνπ 'Ακζηεξληακ, ζε έλα θηήξην αθξηβώο δίπια ζην Ωδείν ην νπνίν επίζεο νινθιεξώζεθε κέζα 

ζην 2008. Καη ηα δύν θηήξηα κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζζνύλ εμαηξεηηθά δείγκαηα κνληέξλαο 

αξρηηεθηνληθήο. 

Η έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ ηειέζηεθε ηελ Κπξηαθή 5 Ινπιίνπ θαη δηαλζίζηεθε από 

ηελ παξνπζία ηνπ εμαηξεηηθνύ ηδαδ ηξίν ηνπ Eric Vloeimans Fugimundi. Από ην 

πξσηλό ηεο επόκελεο εκέξαο μεθίλεζαλ νη ζπλεδξίεο, νη νπνίεο άπηνληαλ πάξα 

πνιιώλ ζεκάησλ είηε βηβιηνζεθνλνκηθώλ είηε κνπζηθνινγηθώλ. ε ηέηνηνπ 

εύξνπο ζπλέδξηα ν ζπκκεηέρσλ αληηκεησπίδεη πάληνηε ην δίιεκκα ηνπ πνηα απ’ 

όιεο ηηο παξάιιειεο ζπλεδξίεο λα παξαθνινπζήζεη. Έηζη αλαγθαζηηθά ν γξάθσλ ζα πεξηνξηζηεί ζε 

αλαθνξέο γηα θάπνηεο από ηηο ζπλεδξίεο πνπ παξαθνινύζεζε. Ιδηαίηεξν βάξνο δόζεθε ζηελ 

παξνπζίαζε δηάθνξσλ projects ηα νπνία είραλ άκεζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ςεθηνπνίεζεο ζε 

νιιαλδηθέο θαη όρη κόλν βηβιηνζήθεο θαη αξρεία. Σελ πξώηε εκέξα ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε 

αλαθνίλσζε ηνπ Frits Zwart από ην Netherlands Music Institute ζρεηηθά κε ην αξρείν από παξηηηνύξεο 

νξρήζηξαο ηνπ ζεκαληηθνύ καέζηξνπ Willem Mengelberg. Σν αξρείν απηό πξόζθαηα ςεθηνπνηήζεθε 

θαη ν νκηιεηήο επηθεληξώζεθε ζηηο εξκελεπηηθέο παξαηεξήζεηο όζνλ αθνξά ηηο πξαθηηθέο εθηέιεζεο, 

νη νπνίεο πιένλ κπνξνύλ λα γίλνπλ κε βάζε ηα ςεθηνπνηεκέλα ηεθκήξηα θαζώο θαη ηηο ζσδόκελεο 

αξρεηαθέο ερνγξαθήζεηο ηνπ καέζηξνπ.   

   

Σν απόγεπκα ηεο ίδηαο εκέξαο ππήξρε κία νκηιία-ξεζηηάι ηνπ νξγαλίζηα, ηζεκπαιίζηα, κνπζηθνιόγνπ 

θαη ζπιιέθηε Ton Koopman, ν νπνίνο κίιεζε γηα ηελ ηδησηηθή ηνπ ζπιινγή από ζπάληα βηβιία θαη 

παξηηηνύξεο παιαηάο κνπζηθήο. 

Σελ Σξίηε 7 Ινπιίνπ ε Βάιηα Βξάθα, κνπζηθνιόγνο θαη ππεύζπλε ηνπ αξρείνπ 

Διιεληθήο κνπζηθήο ηεο Βηβιηνζήθεο, θαη ν γξάθσλ παξνπζίαζαλ ηελ 

αλαθνίλσζή ηνπο κε ηίηιν «Digital Archive of Greek Songs (1870-1960) in 

the Music Library of Greece» (ην πιήξεο θείκελν ηεο αλαθνίλσζεο απηήο 

ζύληνκα ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο). Η επόκελε, 

ρξνληθά, ζπλεδξία ήηαλ απηή πνπ δηεμήρζε από ην RILM (Repertoire 

International de Litterature Musicale). Δθεί, ε Barbara Dobbs Mackenzie, 

επηθεθαιήο ηνπ RILM, παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παγθόζκηαο βηβιηνγξαθηθήο βάζεο ηνπ RILM 

γηα ηε θεηηλή ρξνληά. Οη άιιεο αλαθνηλώζεηο ηεο ζπλεδξίαο αθνξνύζαλ ηελ νινθιήξσζε ηεο θξηηηθήο 

έθδνζεο απάλησλ ηνπ Γαλνύ ζπλζέηε Carl Nielsen θαη ηελ αληίζηνηρε έθδνζε απάλησλ ηνπ Bohuslav 

Martinu ε νπνία μεθηλά κέζα ζηνπο επόκελνπο κήλεο. Όπσο θαη ηελ πξώηε εκέξα, ην απόγεπκα 

ππήξρε κία θεληξηθή νκηιία, απηή ηε θνξά ηνπ Γαλνύ ζπλζέηε Louis Andriessen ν νπνίνο κίιεζε γηα 

ην έξγν ηνπ. Σν πξόγξακκα ηεο εκέξαο νινθιεξώζεθε κε ηελ παξαθνινύζεζε κηαο εθ ησλ ζπλεδξηώλ 

ηεο IMS κε ζέκα ηελ ερνγξαθεκέλε κνπζηθή. Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε αλαθνίλσζε ηεο Lucy 

Walker από ην Britten-Pears Foundation κε ζέκα ηελ ερνγξάθεζε λεαληθώλ έξγσλ ηνπ Benjamin 

Britten. Η Walker πξαγκαηεύηεθε ην ζεκαληηθό δήηεκα ηνπ κνπζηθνύ πιηθνύ θαη ην πσο απηό 

βξέζεθε, ζπκπιεξώζεθε, κεηαγξάθεθε κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο θαη ηειηθά δόζεθε ζηνπο εθηειεζηέο. 

Η βξαδηά έθιεηζε κε κία ζπλαπιία ηεο Orkest de Volharding κε έξγα Andriessen. 

Σελ Σεηάξηε 8 Ινπιίνπ ην πξόγξακκα πεξηείρε δύν ελδηαθέξνπζεο παξάιιειεο ζπλεδξίεο ηηο νπνίεο ν 

γξάθσλ παξαθνινύζεζε εθ πεξηηξνπήο. ηελ πξώηε ελδηαθέξνλ είρε ε νκηιία ηεο Barbara Wiermann 

από ηελ Hochschule fur Musik und Theater Leipzig ε νπνία κίιεζε γηα ηα νθέιε ηεο ζπλεξγαζίαο 



κεηαμύ θξαηηθώλ θαη δεκνηηθώλ κνπζηθώλ βηβιηνζεθώλ, παλεπηζηεκηαθώλ βηβιηνζεθώλ θαη αξρείσλ 

ζην θξαηίδην ηεο αμνλίαο ζηε Γεξκαλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε αμνλία έρεη δεκηνπξγεζεί έλα 

θεληξηθό ζύζηεκα ςεθηνπνίεζεο όπνπ όιεο νη βηβιηνζήθεο θαη αξρεία πνπ δηαζέηνπλ κνπζηθέο πεγέο 

ςεθηνπνηνύλ ην πιηθό ρξεζηκνπνηώληαο θνηλό ινγηζκηθό. Σν ςεθηνπνηεκέλν πιηθό θαηαιήγεη ζε έλα 

θνηλό ςεθηαθό απνζεηήξην ώζηε λα είλαη πην εύθνια πξνζβάζηκν από ηνπο ρξήζηεο. Η άιιε ζπλεδξία 

ζηελ νπνία παξαβξέζεθα ήηαλ εθείλε πνπ δηνξγάλσζε ην RIdIM (Repertoire International d’ 

Iconographie Musicale) θαη ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθε ε αλαλεσκέλε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ RIdIM. 

Αξγόηεξα, ζηε ζπλεδξία πνπ αθνινύζεζε κε ηίηιν «Swiss Digital Building and Modular Ontology 

Construction» ν Guy Marechal κίιεζε γηα ηε κεζνδνινγία ησλ κνπζηθώλ νληνινγηώλ θπξίσο ζηηο 

ςεθηαθέο ζπιινγέο. 

Η επόκελε εκέξα μεθίλεζε κε κία πξσηλή ζπλεδξία ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ δηάθνξεο 

κνπζηθέο βηβιηνζήθεο αλά ηνλ θόζκν όζνλ αθνξά νξρεζηξηθό πιηθό θαζώο θαη πιηθό γεληθά γηα ηελ 

εθηέιεζε κνπζηθήο. O Peter Linnitt από ηελ Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηνπ BBC εμήγεζε ελδειερώο κε πνηνλ 

ηξόπν εκπιέθεηαη ε Βηβιηνζεθε ζηε δηνξγάλσζε ηνπ ζεξηλνύ θεζηηβάι ησλ Proms ζην Λνλδίλν θαη 

ηνλ όγθν δνπιεηάο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί ηνπο κήλεο πξηλ από ην Φεζηηβάι. Οη επόκελεο 

ζπλεδξίεο παξνπζίαδαλ θαη πάιη εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ νπόηε αλαγθάζηεθα λα ηηο παξαθνινπζήζσ εθ 

πεξηηξνπήο. Η κία είρε λα θάλεη κε ηελ βάζε RISM (Repertoire International des Sources Musicales) 

θαη κε ηε λέα βάζε δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ πνπ αλέπηπμαλ νη επηηξνπέο RISM ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 

θαη ηεο Διβεηίαο. Καηόπηλ, κεηαθηλήζεθα ζηελ αίζνπζα όπνπ δηεμαγόηαλ ε ζπλεδξία γηα ηνπο Ρώζνπο 

ζπλζέηεο όπνπ θαη έγηλαλ αλαθνηλώζεηο γηα ζέκαηα όπσο ε κηθξνηνληθή κνπζηθή ζηε Ρσζία, γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο, ζρεδόλ αλέθηθην λα δηαβαζηνύλ, ρεηξόγξαθεο ζειίδεο ηνπ 

Γεύηεξνπ Κνληζέξηνπ γηα Βηόια ηνπ Alfred Schnittke θαη γηα ηε κνπζηθή γηα ην θηικ «Odna» ηελ 

νπνία είρε ζπλζέζεη ν Dmitri Schostakovich. Σν απόγεπκα ηεο ίδηαο εκέξαο ππήξρε ε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κειώλ ηεο IMS γηα λα απνθαζηζηεί ν ηόπνο ηέιεζεο ηνπ επόκελνπ ζπλεδξίνπ ην νπνίν 

ζα δηεμαρζεί ην 2012. Μεηά από ςεθνθνξία απνθαζίζηεθε όηη ε πόιε πνπ ζα θηινμελήζεη ην επόκελν 

ζπλέδξην ηεο IMS ζα είλαη ε Ρώκε. ην πεξηζώξην ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηηκήζεθε θαη ν Ιηαιόο 

κνπζηθνιόγνο Pierluigi Petrobelli γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ επηζηήκε ηεο κνπζηθνινγίαο. 

Καηά ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ ζπλεδξίνπ έγηλαλ αλαθνηλώζεηο πάλσ ζε ζέκαηα κνπζηθήο 

πιεξνθόξεζεο. Ο Ole Bisbjerg από ηελ Κξαηηθή θαη Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ 'Ααξρνπο ζηε 

Γαλία ελεκέξσζε ηνπο ζπλέδξνπο γηα ηηο δπλαηόηεηεο πνπ δίλνπλ ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0. Ο 

ζεκαηηθόο άμνλαο ηεο επόκελεο ζπλεδξίαο ήηαλ γύξσ από ηνλ ξόιν ηνπ κνπζηθνύ βηβιηνζεθάξηνπ σο 

θνξέα γλώζεο. Η Jane Gottlieb από ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Juilliard School ζηε Νέα Τόξθε θαηέζεζε ηελ 

άπνςή ηεο ζρεηηθά κε ηε βνήζεηα πνπ κπνξεί λα παξάζρεη ν βηβιηνζεθάξηνο ζηνπο ρξήζηεο αλαθνξηθά 

κε ηηο πεγέο κνπζηθήο πιεξνθόξεζεο. 

Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα μεράζνπκε λα αλαθεξζνύκε θαη ζηελ άθξσο ελδηαθέξνπζα έθζεζε κε 

πεξίπηεξα εθδνηώλ θαη εηαηξεηώλ κνπζηθνύ ινγηζκηθνύ θαζώο θαη εηαηξεηώλ πνπ παξέρνπλ πξόζβαζε 

ζε κνπζηθέο βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο θαη ζε βάζεηο ςεθηνπνηεκέλσλ πεξηνδηθώλ. 

 

Αιέμαλδξνο Υαξθηνιάθεο 

 


