Ημερίδα Ενημέρωσης
«Καινοτόμα ψηφιακή εφαρμογή ανάδειξης της παραδοσιακής μουσικής της Κέρκυρας
- TRUMPET».
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην Ημερίδα Ενημέρωσης του
έργου TRUMPET, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην Ιόνιο Ακαδημία (Ακαδημίας & Καποδιστρίου,
Κέρκυρα), την Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Το έργο TRUMPET με πλήρη τίτλο: «Καινοτόμα ψηφιακή εφαρμογή ανάδειξης της παραδοσιακής μουσικής της
Κέρκυρας» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Οι βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών καταγραφής, οργάνωσης και προώθησης μουσικών τεκμηρίων που σχετίζονται με την Κέρκυρα
(παρτιτούρες, μουσικό υλικό, προγράμματα συναυλιών, κ.ο.κ.) με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τον
μουσικό πολιτισμό του νησιού. Στο πλαίσιο του έργου ήδη έχουν συλλεχθεί και ψηφιακά καταχωρηθεί άνω των
800 μουσικών τεκμηρίων από 8 φορείς. Επιπρόσθετα, η ερευνητική ομάδα του Ιονίου Πανεπιστημίου, βάσει της
βιβλιογραφίας, κατηγοριοποίησαν τα μουσικά τεκμήρια σε τέσσερα (4) διακριτά και αλληλοσυσχετιζόμενα
θεματικά «μουσικά μονοπάτια» που προβάλουν τον μουσικό πολιτισμό του νησιού.
Στο πλαίσιο του έργου έχουν δημιουργηθεί μεταξύ άλλων ένα κεντρικό ψηφιακό αποθετήριο, μία πλατφόρμα
αναζήτησης και παρουσίασης και μία εφαρμογή για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων, οι
ενδιαφερόμενοι χρήστες – επισκέπτες μπορούν με άμεσο και εύχρηστο τρόπο να αναζητήσουν και προβάλουν τις
καταχωρημένες συλλογές και να αναπαράξουν καταχωρημένα πολυμεσικά μουσικά τεκμήρια. Όλη η βασική
τεκμηρίωση των μουσικών τεκμηρίων (περιγραφή, μεταδεδομένα, κ.ο.κ.) παρέχεται σε 4 επιπρόσθετες γλώσσες
(αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά) πέρα της ελληνικής.
Oι δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου αποτελούν την πρώτη προσπάθεια σταδιακής
συγκέντρωσης της μουσικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας σε ένα κεντρικό ψηφιακό αποθετήριο
παρέχοντας ανοικτή πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικού πολιτιστικού περιεχομένου το οποίο προάγει τον πλούτο και την
πολυμορφία της μουσικής κληρονομιάς της Κέρκυρας. Ταυτόχρονα, οι ψηφιακές υπηρεσίες συνδράμουν ένα
θεμελιώδες εργαλείο και μία δεξαμενή συνδέσεων για πολιτιστικούς/ μουσικούς φορείς, οι οποίοι θα έχουν τη
δυνατότητα να προβάλουν/ αξιοποιήσουν το μουσικό τους περιεχόμενο τόσο καθόλη τη διάρκεια του έργου,
αλλά και μετά το πέρας της συμβατικής χρονικής του διάρκειας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην
ιστοσελίδα του έργου: https://trumpet.di.ionio.gr/

