
ΑΝΓΑΛΟΥΣΙΑ



Ανδαλοςζία, 1980

• Έθηαζε: 87.268 Km2

• Πιεζπζκόο: 6.440.985 θάηνηθνη

• Γήκνη: 774 

• Πάλσ από 30% +5.000 θαη.

• Ννκαξρίεο: 8

• Γεκνηηθέο βηβιηνζήθεο: 250

• Μέζε επηθάλεηα: - 100 m2

• Βηβιία/θάηνηθν: 0.07

• Τν 93% ηνπ πιεζπζκνύ δελ έρεη επηζθεθηεί πνηέ 

θάπνηα βηβιηνζήθε



Ιζηοπικό, 1950-1980

Σςγκενηπωηικό κπάηορ:

• Απνπζία λνκνζεζίαο γηα ηηο Βηβιηνζήθεο

• Δζληθή Υπεξεζία Αλάγλσζε (Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ) 

•ζπλ

• Με ηζόξξνπε αλάπηπμε αλά ηελ επηθξάηεηα

• Αλεπάξθεηα ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ βηβιηνζεθώλ

• Απνπζία επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο

• Πξνηεξαηόηεηα ησλ δήκσλ ζε άιιεο δεκόζηεο 

ππεξεζίεο

• Αλππαξμία πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηηο βηβιηνζήθεο

• Έιιεηςε παξάδνζεο ζε βηβιηνζήθεο

• Υςειό πνζνζηό αλαιθαβεηηζκνύ.

• Αλεπαξθήο θνηλσληθή παξνπζία ηεο δεκόζηαο 

βηβιηνζήθεο



Γημιοςπγία και ανάπηςξη ηηρ SIBIA 1980-1990

Κπάηορ ηων Αςηοδιοικούμενων Πεπιθεπειών, 1981

Μεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ζηηο Απηνδηνηθνύκελεο 

Πεξηθέξεηεο:

• Ιθαλόηεηα γηα λνκνζέηεζε. Νόκνο πεξί Βηβιηνζεθώλ

1983

• Γεκηνπξγία ηεο Σρνιήο Βηβιηνζεθνλνκίαο

• Ίδξπζε ηεο Έλσζεο Βηβιηνζεθνλόκσλ Αλδαινπζίαο

• Σρέδην Δπελδύζεσλ ζε Υπνδνκέο Βηβιηνζεθώλ

ηεο απηόλνκεο θπβέξλεζεο.

• Αλάπηπμε ηερληθνύ θαλνληζκνύ γηα ηηο βηβιηνζήθεο.
• Δθδεκνθξαηηζκόο ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλάγλσζε



Νόμορ 8/ 1983 για ηιρ Βιβλιοθήκερ

Γημόζιερ βιβλιοθήκερ είναι όζερ:

• Δμππεξεηνύλ ην ζύλνιν κηαο θνηλόηεηαο, είηε πξόθεηηαη 

γηα κηα ζπλνηθία, έλα ρσξηό, κία πόιε.

• Δμππεξεηνύλ όινπο ηνπο πνιίηεο, αλεμαξηήησο ειηθίαο ή 

επαγγέικαηνο.

• Γηαζέηνπλ νηθνλνκηθνύο πόξνπο γηα θάζε ζεκαηνινγία.

• Πξνσζνύλ ηελ αλάγλσζε θαη βνεζνύλ ηελ ηππηθή 

εθπαίδεπζε (ηνπ Δθ. Σπζηήκαηνο ηεο Πνιηηείαο) θαζώο 

θαη ηελ απηνδηδαζθαιία.

• Όια ηα θέληξα κε αξκνδηόηεηεο ζε επίπεδν 

Απηνδηνηθνύκελεο Πεξηθέξεηαο θαη κε δεκόζην 

ραξαθηήξα, θαζώο θαη εθείλα κε ηδησηηθό ραξαθηήξα πνπ 

επηρνξεγνύληαη από ην δεκόζην ή απνιακβάλνπλ 

θνξνινγηθώλ πξνλνκίσλ.



Παγίωζη ηος Σςζηήμαηορ, 1990-2000

Ππορ ηην ποιόηηηα ηων ςπηπεζιών

• Νέα αληίιεςε γηα ηηο Βηβιηνζήθεο σο ππεξεζία 

παξερόκελε πξνο ηελ θνηλόηεηα

• Πξσηνθαζεδξία ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ ρξεζηώλ

• Βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο

• Απηνκαηηζκόο ζηηο βηβιηνζήθεο

• Γξαζηεξηόηεηεο πξνώζεζεο θαη εμάπισζεο ησλ 

βηβιηνζεθώλ



Μεπικά ζηοισεία: 1990-2000

• Ο αριθμός των ΔΒ αυξάνεται κατά 64%

• Τν 98% ησλ ΓΒ αλήθνπλ ζηνλ δήκν.

• Τν 67% ησλ δήκσλ ζηνπο νπνίνπο θαηνηθεί ην 95% 

ηνπ πιεζπζκνύ δηαζέηεη ΓΒ.

• Ο κέζνο όξνο ησλ θαηνίθσλ πνπ νθείιεη λα 

εμππεξεηεί θάζε ΓΒ κεηώλεηαη θαηά 40%

• Η κέζε επηθάλεηα απμάλεηαη ζε 235 m2.

• Αύμεζε θαηά 87% ησλ εγγεγξακκέλσλ κειώλ.

• Αύμεζε ησλ πόξσλ θαηά 90%



Νέερ πποκλήζειρ, 2000 -

NT και Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ

• Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζηελ απηνκαηνπνίεζε

• Καηάξηηζε ζηηο NT

• Δπηρνξεγήζεηο γηα εγθαηάζηαζε Internet ζηηο 
Βηβιηνζήθεο

• Παξνρή απηνκαηνπνηεκέλσλ ππεξεζηώλ ζε 
βηβιηνζήθεο

• Ηιεθηξνληθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξίαο ζηνλ πνιίηε.

• Η Δηθνληθή Βηβιηνζήθε

• Υπεξεζίεο πξννξηδόκελεο γηα ηηο εζληθέο 
κεηνλόηεηεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο:

- Πνιππνιηηηζκηθέο Βηβιηνζήθεο



Το Σύζηημα Βιβλιοθηκών ηηρ Ανδαλοςζίαρ 

ζήμεπα

Ο Νόκνο 16/2003 ηνπ Σπζηήκαηνο Βηβιηνζεθώλ θαη 
Κέληξσλ Τεθκεξίσζεο ηεο Αλδαινπζίαο:

• Δληζρύεη ηηο Νέεο Τερλνινγίεο ζηηο βηβιηνζήθεο θαη 
εμαζθαιίδεη ηελ πξόζβαζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 
πνιηηώλ ζηελ πιεξνθνξία.

• Γίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο κεηνλόηεηεο θαη ζε 
άιινπο θνηλσληθνύο ηνκείο πνπ βξίζθνληαη ζε 
κεηνλεθηηθή ζέζε.

• Παγηώλεη κηα λέα αληίιεςε ζε ό,ηη αθνξά ηελ 
Βηβιηνγξαθηθή Κιεξνλνκηά ηεο Αλδαινπζίαο.



Τη καο απεηιεί 

• Απνηπρία ηνπ κνληέινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο

• Κνηλσλία επεξεαζκέλε από ηελ πξνηξνπή 

πξνο θαηαλάισζε θαη ηελ πξσηνθαζεδξία αμηώλ 

όπσο ε επηηπρία θαη ε θήκε, ε επηθαλεηαθή 

αληηκεηώπηζε θαη ε έιιεηςε θξηηηθνύ πλεύκαηνο.

• Η πξόζβαζε ζηηο NT κπνξεί λα είλαη 

αληίπαινο ή ζύκκαρνο, αλαιόγσο ηεο ρξήζεο 

ηνπο.



Οη δπλαηόηεηέο καο

• Η πιεξνθνξία είλαη δύλακε θαη ε δεκόζηα 

βηβιηνζήθε κπνξεί λα ηελ πξνζθέξεη κε ίζεο 

επθαηξίεο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο όζνλ αθνξά ηελ 

πξόζβαζε.

•Η βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο

επηηξέπεη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ 

ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο.

•Η θαηαλόεζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηεο 

θνηλόηεηαο ηεο νπνία ππεξεηνύκε.

•Η βηβιηνζήθε έρεη ζπκκάρνπο εάλ γλσξίδεη λα 

αλνίγεη δξόκνπο επηθνηλσλίαο κε ηελ θνηλσλία.

•Να κνηξαδόκαζηε θαη λα θαζηζηνύκε απνδνηηθνύο 

ηνπο ππάξρνληεο πόξνπο.


