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Δηζαγσγή 

Η επξύηαηε εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζε όιεο ηηο επηζηήκεο θαζώο θαη νη δπλαηόηεηεο πνπ 

παξέρνληαη ζήκεξα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη δύν από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ, επηζηεκνληθώλ αιιά θαη γεληθόηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο, κνπζηθώλ πεξηνδηθώλ. Παξάιιεια, θαλείο δελ κπνξεί λα παξαγλσξίζεη ην ζεκαληηθά 

ρακειόηεξν θόζηνο πνπ απαηηεί ε θπθινθνξία θαη δηαηήξεζε ελόο δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ, ηδηαίηεξα 

ζε θαηξνύο ραιεπνύο γηα ηελ ηέρλε όπνπ ε ρξεκαηνδόηεζε απνδεδεηγκέλα θζίλεη. Απηό είλαη άιισζηε 

νξαηό ζηνλ ηνκέα ηεο έληερλεο κνπζηθήο ζηνλ νπνίν ζα επηθεληξσζνύκε. 

 

Οη θνξείο πνπ δηαηεξνύλ ηέηνηνπ είδνπο πεξηνδηθά είλαη πνιινί θαη πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθνύο 

ρώξνπο. Κπξηαξρνύλ αλάκεζά ηνπο ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα θαζώο θαη ηα επηζηεκνληθά θαη 

εξεπλεηηθά θέληξα πνπ είηε είλαη απζύπαξθηα είηε είλαη ζπλδεδεκέλα κε θάπνην αλώηεξν ίδξπκα. 

Δπίζεο, ζύιινγνη θαη κνπζηθνινγηθέο ελώζεηο θαηαγξάθνληαη σο θνξείο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

δηαδηθηπαθά πεξηνδηθά, θπξίσο κε ζηόρν ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο. Τέινο, θαλείο δελ κπνξεί λα 

παξαγλσξίζεη ηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο πξνζπάζεηεο πνπ πξνθύπηνπλ σο απνηέιεζκα αγάπεο θαη 

ελδηαθέξνληνο πξνο ηε κνπζηθή.    

 

Όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, ηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά γηα ηελ έληερλε κνπζηθή ζα κπνξνύζαλ λα 

ρσξηζηνύλ ζε δύν ηνκείο: ηα ελεκεξσηηθά–ςπραγσγηθά θαη ηα ακηγώο επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο.  

 

Τα πξώηα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεθηαηλόκελα θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ έληερλε 

κνπζηθή, ελώ πεξηέρνληαη άξζξα, ζπλεληεύμεηο θαη θξηηηθά ζεκεηώκαηα ζρεηηθά κε παξαζηάζεηο, βηβιία 

θαη θπζηθά ηηο λέεο δηζθνγξαθηθέο θπθινθνξίεο. Η θαηάζηαζε είλαη θπζηθά δηαθνξεηηθή όζνλ αθνξά 

ηα επηζηεκνληθά-κνπζηθνινγηθά πεξηνδηθά πνπ δηαηεξνύληαη ζην δηαδίθηπν θαη ηα νπνία ζε θακία 

πεξίπησζε δελ δηαθέξνπλ από ηα έληππα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Απηό ζεκαίλεη όηη γηα λα 

δεκνζηεπζεί έλα άξζξν ζα πξέπεη λα πεξάζεη από δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο από ηελ νξηζκέλε 

επηζηεκνληθή επηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη από επηζηήκνλεο κε θύξνο θαη γλώζε πάλσ ζην γλσζηηθό 

αληηθείκελν.  

 

Η Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο «Λίιηαλ Βνπδνύξε» επηδηώθνληαο λα πξνζθέξεη 

νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηε δηάδνζε ηεο κνπζηθήο ζηελ Διιάδα έρεη θάλεη κία ζεκαληηθή πξνζπάζεηα 

επξεηεξίαζεο ησλ πεξηνδηθώλ (ελεκεξσηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ) ώζηε θαλείο λα κπνξεί λα πινεγεζεί 

κε άλεζε. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αλάγθε γηα πιεξνθόξεζε ζπλερώο εξεπλνύκε ην δηαδίθηπν θαη 

πξνζζέηνπκε όιεο ηηο λέεο παξνπζίεο δηθηπαθώλ ηόπσλ ζηε ιίζηα κε ηηο «Δλδηαθέξνπζεο 

Ιζηνζειίδεο», ε νπνία βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Δπηζηεκνληθά ειεθηξνληθά πεξηνδηθά 

 

Δλδεηθηηθά ζα παξνπζηάζνπκε εδώ δύν επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ 

δηαδηθηύνπ. Τν πξώην από απηά νλνκάδεηαη Music Theory Online. Από ηνλ ηίηιν θαη κόλν θαλείο 

αληηιακβάλεηαη όηη ηα άξζξα πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ σο θύξην εξεπλεηηθό πεδίν ηε ζεσξία ηεο 

κνπζηθήο, δειαδή έλαλ αξθεηά παξαδνζηαθό ηνκέα ηεο επηζηήκεο. Τα άξζξα πνπ επηιέγνληαη γηα λα 

δεκνζηεπζνύλ αθνξνύλ δηάθνξα ζεσξεηηθά δεηήκαηα από όιεο ηηο πεξηόδνπο. Τν ειεθηξνληθό 

πεξηνδηθό μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1993 θαη απηή ηε ζηηγκή δηαλύεη ην 14ν 

έηνο ύπαξμήο ηνπ δίρσο λα παξνπζηάζεη θάπνηα δηαθνπή ζηελ θπθινθνξία ηνπ, 

γεγνλόο αξθεηά ζεκαληηθό γηα ηελ παγίσζή ηνπ ζηε ζπλείδεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλόηεηαο σο αμηόπηζηνπ πεξηνδηθνύ.  

 

Τν άιιν κνπζηθνινγηθό πεξηνδηθό πνπ ζα παξνπζηάζνπκε νλνκάδεηαη Empirical 

Musicology Review ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη εδώ θαη 18 κήλεο πεξίπνπ θαη εθδίδεηαη 

από ηελ Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Οράην. Όπσο κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο 

http://old.mmb.org.gr/page/default.asp?id=4244&la=1
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=1889&la=1&idd=4&catid=1
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http://emusicology.org/v1n2/index.html


ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε Δκπεηξηθή Μνπζηθνινγία, έλαο επηζηεκνληθόο θιάδνο πνπ αλαπηύζζεηαη 

ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ζηνρεύεη ζηε κειέηε ηεο κνπζηθήο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ησλ 

πεηξακάησλ. Η Δκπεηξηθή Μνπζηθνινγία πξνέθπςε σο λένο ηνκέαο από ηνπο θιάδνπο ηεο Μνπζηθήο 

Ψπρνινγίαο θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Μνπζηθήο θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ εξεπλεηώλ επηθεληξώλνληαη 

ζην λα επηηύρνπλ αζθαιή εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα κέζσ ηεο επξύηεξεο παξαηήξεζεο ζε δεηήκαηα 

όπσο ν ξπζκόο, ε επηξξνή ηεο κνπζηθήο ζηε ςπρνζύλζεζε ηνπ αλζξώπνπ θ.ά.. Οη εξεπλεηέο θάλνπλ 

επξεία ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ κε ηε δεκηνπξγία θαη αλαλέσζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη 

κε ηε δεκηνπξγία ππνινγηζηηθώλ κνληέισλ. Σηα άξζξα πνπ πεξηέρνληαη ζην Empirical Musicology 

Review ν αλαγλώζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αθνύζεη θαη ερεηηθά παξαδείγκαηα, γεγνλόο πνπ 

θαζηζηά ην θείκελν ζαθέζηαηα ακεζόηεξν θαη πεξηζζόηεξν εύιεπην. Αθόκα, ζην πεξηνδηθό, ην νπνίν 

αλαλεώλεηαη πεξίπνπ αλά ηξεηο κήλεο, πεξηέρνληαη αλαθνηλώζεηο γηα λέα ζπλέδξηα θαη λέεο εθδόζεηο. 

Η ζπληαθηηθή θαη επηζηεκνληθή επηηξνπή απαξηίδεηαη από απζεληίεο ηνπ θιάδνπ θαη ζίγνπξα απνηειεί 

εγγύεζε επηζηεκνληθήο αξηηόηεηαο. 

Δλεκεξσηηθά - Ψπραγσγηθά ειεθηξνληθά πεξηνδηθά ζηελ Διιάδα 

 

Σηνλ ειιεληθό ρώξν ηα δηαδηθηπαθά πεξηνδηθά γύξσ από ηε κνπζηθή δελ είλαη ηόζν δηαδεδνκέλα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κέρξη ηώξα δελ ππάξρεη θάπνην ειιεληθό ειεθηξνληθό επηζηεκνληθό πεξηνδηθό, παξόιν 

πνπ ίζσο κία ηέηνηα επηινγή λα απνηεινύζε εγγύεζε ζπλέρεηαο θαη αδηάιεηπηεο θπθινθνξίαο. 

Γπζηπρώο ηα πεξηζζόηεξα ειιεληθά κνπζηθνινγηθά πεξηνδηθά έρνπλ θαηά θαηξνύο αληηκεησπίζεη 

δπζθνιίεο ζηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο κε ζπλέπεηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ησλ ηεπρώλ 

ηνπο. Από ηελ πιεπξά ησλ ελεκεξσηηθώλ πεξηνδηθώλ αληίζεηα, ππάξρνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο (www.classicalmusic.gr, www.tar.gr θ.ά)  ηα νπνία αλαλεώλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ελώ ππάξρεη όιε ε ζρεηηθή ηξέρνπζα εηδεζενγξαθία. Παξάιιεια, κέζσ ηεο 

αξζξνγξαθίαο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα πξνζεγγίζνπλ ζέκαηα ηεο 

επηθαηξόηεηαο, ηζηνξηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο έληερλεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο, 

βηνγξαθίεο ζπλζεηώλ θαη παξνπζηάζεηο δεκνθηιώλ έξγσλ ηεο κνπζηθήο θηινινγίαο, ελώ δελ ιείπνπλ 

θαη αθηεξώκαηα ζε εηδηθά ζέκαηα (π.ρ. εθπαίδεπζεο, κνπζηθνπαηδαγσγηθώλ δεηεκάησλ θ.ά.) θαζώο 

θαη ζπλεληεύμεηο κε γλσζηνύο έιιελεο θαη μέλνπο θαιιηηέρλεο. Μία ζεκαληηθή δπλαηόηεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ θαηά θαλόλα όια ηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά απηνύ ηνπ είδνπο είλαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ 

ησλ αλαγλσζηώλ κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο θόξνπκ όπνπ αληαιιάζζνληαη απόςεηο γύξσ από πνιιά 

δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ θαη ελδηαθέξνπλ ηνπο κνπζηθόθηινπο αιιά θαη ηνπο επαγγεικαηίεο κνπζηθνύο. 

Δπίινγνο 

 

Όπσο γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό, νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ βξεη πεδίν αλάπηπμεο αθόκα θαη ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, όπνπ κάιηζηα δείρλνπλ λα κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ λέσλ εξεπλεηηθώλ επξεκάησλ. Φπζηθά ην 

κάιινλ ζίγνπξν, ηνπιάρηζηνλ γηα ην θνληηλό κέιινλ, είλαη όηη ηα πεξηνδηθά ζε έληππε κνξθή, 

επηζηεκνληθά θαη ςπραγσγηθά, δελ ζα ράζνπλ ηελ πξσηνθαζεδξία ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνύ. 

Γύζθνια δειαδή ζα ππάξμεη κία απνιύησο μεθάζαξε κεηαθίλεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ πξνο ηελ 

πιεπξά ηνπ δηαδηθηύνπ κε ηνπο επηζηήκνλεο λα δεκνζηνπνηνύλ ηα επξήκαηά ηνπο κνλάρα κέζσ 

ηζηνζειίδσλ θαη ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ. Παξόια απηά, εθείλν πνπ θαίλεηαη αξθεηά πηζαλό λα 

ζπκβεί είλαη λα ζπληειεζηνύλ αξθεηέο λέεο πξνζπάζεηεο δηαδηθηπαθώλ πεξηνδηθώλ πνπ ζα είλαη ίζεο 

αμίαο κε ηα έληππα. Η επνρή πνπ δηαλύνπκε είλαη κία επνρή πξνθιήζεσλ γηα ηνλ επηζηεκνληθό ιόγν 

θαη ηε κνπζηθή δεκηνπξγία, νπόηε νη πξσηνβνπιίεο θαη νη αμηόινγεο πξνζπάζεηεο πνπ δηαθξίλνληαη από 

ζνβαξόηεηα θαη επαγγεικαηηζκό θαιό είλαη λα αληηκεησπίδνληαη από ηνπο εηδηθνύο αιιά θαη ηνπο 

κνπζηθόθηινπο κε επκέλεηα θαη ζεηηθό πλεύκα.   

 

http://www.classicalmusic.gr/
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