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κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ζρευνάσ τθσ επικεντρϊνονται ςτθν τεκμθρίωςθ από τθ ςκοπιά 
του φφλου, με προςφορά ςτθν επιςτθμονικι παραγωγι, ςτισ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και 
ςτουσ θλεκτρονικοφσ πόρουσ από γυναίκεσ, υπζρ των γυναικϊν και ςχετικά με τισ γυναίκεσ. 
 
Η Montse Argente-Jiménez, πτυχιοφχοσ Τεκμθρίωςθσ και διπλωματοφχοσ Βιβλιοκθκονομίασ 
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Κυβζρνθςθσ τθσ Καταλωνίασ. Είναι ςυγγραφζασ ποικίλων άρκρων ςχετικά με τισ 
βιβλιοκικεσ για τθ Γυναίκα και με τθν τεκμθρίωςθ ςε κζματα φφλου και ζχει ςυμμετάςχει 
ωσ ειςθγιτρια και εκπαιδεφτρια ςε διεκνι ςεμινάρια,, ςυνζδρια και θμερίδεσ ςχετικά με το 
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1. Ειςαγωγι 

 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, των αρχείων και των κζντρων τεκμθρίωςθσ ςχετικά με 

τισ γυναίκεσ ςτθν Ευρϊπθ ςυμπίπτει χρονικά με τισ δράςεισ των κινθμάτων των 
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ςουφραηζτων και των κινθμάτων ευαιςκθτοποίθςθσ αναφορικά με τα δικαιϊματα των 

γυναικϊν ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα. 

  

Αυτζσ οι ομάδεσ, γνωρίηοντασ ότι οι ιςτορικοί -αρςενικοφ γζνουσ- κα αγνοοφςαν τισ 

γυναικείεσ δραςτθριότθτεσ, ςυνειδθτοποιοφν ότι είναι αναγκαίο να διατθρθκοφν ςε ζνα 

δικό τουσ χϊρο τα ζγγραφα και τα αρχεία που οι ίδιεσ ςυγγράφουν. Με ςκοπό τθ 

διατιρθςθ αυτϊν των εγγράφων και πλθροφοριϊν που κα χρθςίμευαν ωσ πθγι για τθ 

χάραξθ τθσ ιςτορίασ του κινιματοσ των γυναικϊν δθμιουργοφνται, ςυμπίπτοντασ πια με το 

πρϊτο κφμα φεμινιςμοφ, διάφοροι προγενζςτεροι τφποι των ςθμερινϊν μονάδων 

πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ γυναίκεσ, που λειτουργοφν ακόμθ και ςιμερα: θ The 

Women’s Library που ιδρφκθκε ςτο Λονδίνο το 1926, θ Bibliothèque Marguerite Durand -

Παρίςι,1931- και το International Information  Centre for the Women’s  Movement, γνωςτό 

ςιμερα ωσ Aletta, Institute for Women’s History που δθμιουργικθκε ςτο Άμςτερνταμ το 

1935 (Anitua-Vallés et al., 2007)2. Κάποια χρόνια πριν, το 1909, ςυνδεδεμζνθ με ζνα από τα 

ζργα του κοινωνικοφ φεμινιςμοφ που προωκοφςε τθν εκπαίδευςθ των γυναικϊν και τθν 

ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, γεννιόταν ςτθ Βαρκελϊνθ θ Βιβλιοκικθ Francesca 

Bonnemaison, θ οποία ζγινε θ πρϊτθ βιβλιοκικθ ςτθν Ιςπανία και ςτθν Ευρϊπθ που 

απευκυνόταν ςε γυναίκεσ.  

 

Όςον αφορά ςτισ βιβλιοκικεσ δεφτερθσ γενιάσ για τθ Γυναίκα, αυτζσ δεν αρχίηουν να 

ιδρφονται ςτθν Ευρϊπθ ζωσ τισ δεκαετίεσ του ’60 και του ’70. Στο ιςπανικό κράτοσ 

εμφανίηονται ςτα τζλθ του ’70 υπό τθν προςταςία τθσ νζασ πολιτικισ κατάςταςθσ και ωσ 

καρπόσ των ςυμφερόντων ενϊςεων και κεςμϊν, οι οποίοι ωσ αποδζκτεσ μιασ 

προχπάρχουςασ κοινωνικισ ηιτθςθσ κα αρχίςουν να διαμορφϊνουν τουσ πρϊτουσ πόρουσ 

τεκμθρίωςθσ για τισ γυναίκεσ ςτα πλαίςια οργανϊςεων, όπωσ: οι ομάδεσ και οι ενϊςεισ του 

                                                 
2
 http://www.londonmet.ac.uk/thewomenslibrary  

http://www.paris.fr/portail/pratique/ 

Portal.lut?page_id=7937&document_type_id=4&document_id=30863&portlet_id=18275&m

ultileveldocument_sheet_id=6916  

http://www.iiav.nl/  

 http://w3.bcn.es/V51/Home/V51Ho meLinkPl/0,3989,526640750,00.html  

 

http://www.londonmet.ac.uk/thewomenslibrary


3 Muñoz-Muñoz, A.M. & Argente-Jiménez, M., “Δίκτυο Κζντρων Τεκμθρίωςθσ και Βιβλιοκθκϊν για τθ 
Γυναίκα: ςυνεργαςία μεταξφ των ιςπανικϊν φεμινιςτικϊν βιβλιοκθκϊν,” Συνεργαςία, αρ. 1 
(Απρίλιοσ 2012) 
http://www.goethe.de/synergasia  

 

 

φεμινιςτικοφ κινιματοσ, τα κζντρα πανεπιςτθμιακισ ζρευνασ και, αφοφ μπικε θ δεκαετία 

του ’80, οι κυβερνθτικοί οργανιςμοί που προωκοφν τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ ιςότθτασ μεταξφ 

γυναικϊν και αντρϊν. 

 

2. Δίκτυο Κζντρων Τεκμθρίωςθσ και Βιβλιοκθκϊν για τθ Γυναίκα 

 

Μεταξφ των ιςπανικϊν κζντρων τεκμθρίωςθσ και βιβλιοκθκϊν για τθ Γυναίκα δεν υπιρξε 

κανζνα είδοσ δεςμοφ οφτε ςυντονιςμοφ ζωσ το 1993, όταν θ φεμινίςτρια τεκμθριϊτρια και 

ακτιβίςτρια Maite Albiz ςτα πλαίςια των Κρατικϊν Φεμινιςτικϊν Ημερίδων «Όλεσ μαηί όλα 

για όλα», που ζλαβαν χϊρα ςτθ Μαδρίτθ, οργανϊνει ζνα ςεμινάριο ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ των πόρων τεκμθρίωςθσ ςχετικά με τισ γυναίκεσ. Εκεί ςυναντϊνται κάποιεσ από 

τισ επαγγελματίεσ που εργάηονταν ςε αυτά τα κζντρα και ζνα από τα ςυμπεράςματα ςτα 

οποία κατζλθξαν ιταν θ ανάγκθ να μοιραςτοφν παρόμοιεσ εμπειρίεσ και προβλιματα, για 

να κακιερϊςουν μια μακροχρόνια και ςτακερι ςχζςθ. Το επόμενο ζτοσ το Κζντρο 

Τεκμθρίωςθσ και Βιβλιοκικθ για τθ Γυναίκα του Ινςτιτοφτου Προϊκθςθσ και Κοινωνικϊν 

Μελετϊν (IPES), τθσ Παμπλόνασ, αποφαςίηει να οργανϊςει τθν 1θ Συνάντθςθ Κζντρων 

Τεκμθρίωςθσ και Βιβλιοκθκϊν για τθ Γυναίκα (Argente-Jiménez, 2008), για να ςυνεχιςτοφν 

οι πρϊτεσ δειλζσ επαφζσ που ξεκίνθςαν ςτθ Μαδρίτθ, να γίνει γνωςτι θ κατάςταςθ του 

κζματοσ και να εδραιωκοφν ςχζςεισ με άλλουσ επαγγελματίεσ τθσ Ιςπανίασ των οποίων οι 

ςτόχοι και οι ανθςυχίεσ κα ιταν παρόμοιεσ. Στθ ςυνάντθςθ αυτι παρευρζκθςαν μόνο οκτϊ 

κζντρα με διαφορετικά χαρακτθριςτικά και κακεςτϊσ αλλά διαπιςτϊκθκε ότι, παρόλο που 

περιείχαν ςθμαντικοφσ και ποιοτικοφσ πόρουσ τεκμθρίωςθσ, επρόκειτο για φορείσ όχι πολφ 

γνωςτοφσ ςτον τομζα τουσ, ακόμα και μεταξφ των επαγγελματιϊν χρθςτϊν αυτϊν των 

πλθροφοριϊν. Ζγινε ςαφζσ ότι ζπρεπε να ενωκοφν οι δυνάμεισ τουσ, για να προωκθκεί θ 

λειτουργία αυτϊν των μονάδων πλθροφόρθςθσ για τισ γυναίκεσ και θ ςυνάντθςθ ςτθν 

Παμπλόνα ζλθξε με τθ δζςμευςθ, εκ μζρουσ τθσ Βιβλιοκικθσ για τθ Γυναίκα (που ςιμερα 

ζχει απορροφθκεί από το Ινςτιτοφτο για τθ Γυναίκα του Υπουργείου Ιςότθτασ) να 

οργανωκεί μια δεφτερθ ςυνάντθςθ ςτθ Μαδρίτθ το 1995. 

 

«Ζωσ το 1993 δεν υπιρξε κανζνα είδοσ δεςμοφ οφτε ςυντονιςμοφ μεταξφ των 

ιςπανικϊν κζντρων τεκμθρίωςθσ και βιβλιοκθκϊν για τθ Γυναίκα» 
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Σε αυτι τθ ςυνάντθςθ, ςτθν οποία ςυμμετείχαν δεκατζςςερα κζντρα (μεταξφ των οποίων 

αυτά που ανικαν ςτουσ κφριουσ οργανιςμοφσ ιςότθτασ τθσ Ιςπανίασ: Ινςτιτοφτο για τθ 

Γυναίκα, Ανδαλουςιανό Ινςτιτοφτο  για τθ Γυναίκα, το Καταλανικό Ινςτιτοφτο για τθ Γυναίκα 

και το Ινςτιτοφτο τθσ Χϊρασ των Βάςκων για τθ Γυναίκα/Emakunde) λαμβάνονται δφο 

βαςικζσ αποφάςεισ για το μζλλον αυτϊν των βιβλιοκθκϊν και των κζντρων τεκμθρίωςθσ. 

 

 δθμιουργία μθτρϊου ι ευρετθρίου με τισ εξειδικευμζνεσ ςτο εν λόγω κζμα 

μονάδεσ πλθροφόρθςθσ που κα τισ κάνει πιο αναγνωρίςιμεσ (De-Torres / Daza, 

1996) και  

 ίδρυςθ δικτφου κζντρων που κα προωκιςει τθν επαγγελματικι ςτιριξθ μεταξφ των 

μελϊν του προςωπικοφ του, μια πιο ευρεία ςυνεργαςία μεταξφ βιβλιοκθκϊν και 

τθν επίλυςθ των κοινϊν προβλθμάτων. 

 

    Εικόνα 1. Λογότυπο του Δικτφου Κζντρων Τεκμθρίωςθσ  και Βιβλιοκθκϊν για τθ Γυναίκα. 

  

3. Χαρακτθριςτικά και εξζλιξθ 

 

Το Δίκτυο δεν εξαρτάται από κανζνα ςυγκεκριμζνο διοικθτικό οργανιςμό και ο ςκοπόσ τθσ 

φπαρξισ του είναι να επιτφχει καλφτερθ αμοιβαία γνϊςθ, ςτιριξθ, γνωςτοποίθςθ, 

αυτοκατάρτιςθ, ςυντονιςμό, διεκδίκθςθ, διάδοςθ και βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτουσ 

πόρουσ πλθροφόρθςθσ και τεκμθρίωςθσ ςχετικά με τθ κεματικι του φφλου, τον φεμινιςμό 

και γενικά τισ γυναίκεσ. Τα κζντρα που ενδιαφζρονται να γίνουν μζλθ πρζπει να πλθροφν 

κάποιεσ βαςικζσ προχποκζςεισ, όπωσ το να είναι δθμόςιασ χριςθσ, με ςυγκεκριμζνο 

ωράριο εξυπθρζτθςθσ χρθςτϊν και να διακζτουν ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ τεκμθρίωςθσ, 
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που να ζχουν καταλογογραφθκεί και οργανωκεί με τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ, κακϊσ 

επίςθσ και τεχνικό προςωπικό και/ι με εμπειρία ςτθ διαχείριςθ τθσ τεκμθρίωςθσ. 

 

Μετά από δεκαεπτά χρόνια ςυγκεντρϊςεων, ςυναντιςεων, θμερίδων κ.λπ. βριςκόμαςτε 

ενϊπιον ενόσ Δικτφου που ζχει εδραιωκεί  απόλυτα και που προςπάκθςε να δϊςει μορφι 

ςε μια δυναμικι που βαςίηεται ςτθ ςυνεχι επικοινωνία, είτε με παρουςία είτε εικονικά, 

κακϊσ και ςτθ διοργάνωςθ μιασ ετιςιασ ςυνάντθςθσ όπου, εκτόσ από τθν ενίςχυςθ των 

γνϊςεων και τθσ προςωπικισ και επαγγελματικισ ςχζςθσ, πραγματοποιείται ανταλλαγι 

απόψεων και προτάςεων, παρουςιάηονται τα νζα ςτοιχεία και οι καλζσ πρακτικζσ του κάκε 

κζντρου, ςυηθτοφνται βαςικά κζματα που προκαλοφν ανθςυχία, ςυμφωνοφνται με 

πλειοψθφικι απόφαςθ οι βαςικζσ γραμμζσ δράςθσ που κα ακολουκθκοφν ςτθ διάρκεια 

του ζτουσ και κακορίηονται τα ζργα που κα πραγματοποιθκοφν από τισ επιτροπζσ εργαςίασ 

του Δικτφου. 

 

“Η πρϊτθ βιβλιοκικθ τθσ Ιςπανίασ και τθσ Ευρϊπθσ που απευκυνόταν ςε γυναίκεσ 

ιταν θ Δημόσια Βιβλιοθήκη Francesca Bonnemaison  (1909)” 

 

4. Είδθ κζντρων που απαρτίηουν το Δίκτυο 

 

Ανάλογα με τθ διοικθτικι τουσ εξάρτθςθ τα 41 κζντρα2 ταξινομοφνται ςε τζςςερισ ομάδεσ: 

 

 αυτζσ που εξαρτϊνται από κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ που προωκοφν δθμόςιεσ 

πολιτικζσ για τθν ιςότθτα, από κρατικζσ και αυτόνομεσ διοικιςεισ. 

Αντιπροςωπεφουν το 39% του ςυνόλου ˙ 

 βιβλιοκικεσ και κζντρα πλθροφόρθςθσ και πόρων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που 

ςυνδζονται με δθμαρχεία και νομαρχίεσ. Αποτελοφν το 32%˙ 

 βιβλιοκικεσ ενϊςεων που ςχετίηονται με το φεμινιςτικό κίνθμα, οι οποίεσ με τθ 

ςειρά τουσ ςχθματίηουν, εντόσ του Δικτφου, τθν Ζνωςθ Κζντρων Τεκμθρίωςθσ και 

Βιβλιοκθκϊν για τθ Γυναίκα “María Moliner” (Argente-Jiménez, 2009). Αυτι θ 

ζνωςθ δθμιουργικθκε ςτθ διάρκεια τθσ 5θσ Συνάντθςθσ -ςτθν Τζλδε, 1998- από τισ 

βιβλιοκικεσ και τα κζντρα τεκμθρίωςθσ που ςυνδζονταν με το φεμινιςτικό κίνθμα, 

με ςκοπό να πετφχουν τθν οικονομικι χρθματοδότθςθ του Δικτφου και τθν 

απόκτθςθ των αναγκαίων πόρων για τθν πραγματοποίθςθ δραςτθριοτιτων μζςω 
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τθσ παρουςίαςθσ ζργων ςχετικϊν με το φφλο (Fraile, 2000). Συνειςφζρουν με το 

19% των κζντρων. 

 υπθρεςίεσ τεκμθρίωςθσ των κζντρων πανεπιςτθμιακϊν ερευνϊν. Με μόνο 4 κζντρα 

αντιπροςωπεφουν το 10%. 

 

“Το Δίκτυο των Κέντρων Τεκμηρίωσης και Βιβλιοθηκών για τη Γυναίκα 

δθμιουργικθκε ςτθν Ιςπανία το 1995, για να διαδϊςει το ζργο των μελϊν του” 

 

Όςον αφορά ςτθ γεωγραφικι προζλευςθ, αντιπροςωπεφονται όλεσ οι αυτόνομεσ 

περιφζρειεσ τθσ Ιςπανίασ και ζχουν κάποιο κζντρο που αποτελεί μζλοσ του Δικτφου. Οι 

αυτόνομεσ περιφζρειεσ με μεγαλφτερθ ςυμμετοχι είναι θ Καταλωνία με 8 κζντρα, 

ακολουκοφν θ Ανδαλουςία και θ Μαδρίτθ με 6 κζντρα θ κακεμία˙ θ Αςτοφριασ και θ 

Αυτόνομθ Περιφζρεια τθσ Βαλζνκιασ με 3˙ Καςτίλλθ και Λεόν, Χϊρα των Βάςκων και 

Ναβάρα με 2˙ και οι υπόλοιπεσ εννζα αυτόνομεσ περιφζρειεσ με ζνα μόνο κζντρο θ 

κακεμία. Πρζπει να τονίςουμε ότι απουςιάηουν κζντρα ι υπθρεςίεσ τεκμθρίωςθσ των 

κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν που προωκοφν τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ ιςότθτασ των 

αυτόνομων περιφερειϊν τθσ Αραγωνίασ, των Καναρίων Νιςων ι τθσ Γαλικίασ που, 

παρόλο που ςτθν ιςτοςελίδα τουσ  διαφθμίηουν ενδιαφζροντα κζντρα τεκμθρίωςθσ, 

μζχρι ςτιγμισ δεν ζχουν δείξει ενδιαφζρον για να ενςωματωκοφν ςτο Δίκτυο, εκτόσ από 

το Κζντρο Τεκμθρίωςθσ του Ινςτιτοφτου για τθ Γυναίκα τθσ Αραγωνίασ που τϊρα αρχίηει 

τθ διαδικαςία ζνταξθσ. 

 

 

Εικόνα 2. Εξάρτθςθ των μονάδων πλθροφόρθςθσ που απαρτίηουν το Δίκτυο 
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5. Γενικοί ςτόχοι 

 

 Προϊκθςθ τθσ επαγγελματικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των κζντρων του ˙ 

 ςυντονιςμόσ τθσ προςπάκειασ και του ζργου που πραγματοποιοφν τα κζντρα του 

Δικτφου με ςκοπό να ενϊςουν τισ δράςεισ τουσ για καλφτερθ επίτευξθ των ςτόχων 

τουσ ˙ 

 ενοποίθςθ κριτθρίων ςτθ διαχείριςθ τθσ τεκμθρίωςθσ, για να διευκολυνκεί θ 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν ˙ 

 δθμιουργία εργαλείων εργαςίασ, προϊόντων τεκμθρίωςθσ κ.λπ. που κα 

διευκολφνουν το ζργο των κζντρων του Δικτφου ˙ 

 προϊκθςθ τθσ διαφιμιςθσ του Δικτφου, των κζντρων τεκμθρίωςθσ και των 

βιβλιοκθκϊν που τo απαρτίηουν κακϊσ και των πόρων τουσ ˙ 

 βοικεια ςτθ ςυνεχι κατάρτιςθ του προςωπικοφ που εξειδικεφεται ςτθ 

βιβλιοκθκονομία και ςτθν τεκμθρίωςθ, από τθ ςκοπιά του φφλου, ωσ προσ τθ 

χριςθ των τεχνολογιϊν και τθ διαχείριςθ των κζντρων τεκμθρίωςθσ και 

βιβλιοκθκϊν για τθ Γυναίκα ˙ 

 διευκόλυνςθ τθσ χριςθσ και ανάπτυξθσ των ΤΠΕ ωσ προσ τθ διαχείριςθ και τθν 

πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ ˙ 

 προϊκθςθ ςε διεκνζσ επίπεδο τθσ ανταλλαγισ και τθσ επικοινωνίασ με άλλα 

παρόμοια δίκτυα. 

 

Συναντιςεισ  
Οργάνωςθ 

 
Βαςικά κζματα που ςυηθτικθκαν Αρικ. Τόποσ και 

θμερομθνία 

1 Παμπλόνα, 
30 Σεπτ.-2 
Οκ. 1994 

Κζντρο 
Τεκμθρίωςθσ και 
Βιβλιοκικθ  για 
τθ Γυναίκα του 
IPES (Ινςτιτοφτο 
Προϊκθςθσ και 
Κοινωνικϊν 
Μελετϊν) 

Παρουςίαςθ των κοινϊν προβλθμάτων και πρϊτεσ 
προςπάκειεσ για ςυνεργαςία. 

2 Μαδρίτθ, 6-
8 Οκτ. 1995 

Βιβλιοκικθ για τθ 
Γυναίκα 

Δθμιουργία ενόσ δικτφου και ενόσ μθτρϊου κζντρων. 

3 Γρανάδα, 4-
6 Σεπτ. 1996 

Βιβλιοκικθ του 
Ινςτιτοφτου 
Μελετϊν για τθ 
Γυναίκα, 
Πανεπιςτιμιο τθσ 

Οριςμόσ και προφίλ του Δικτφου Κζντρων 
Τεκμθρίωςθσ και Βιβλιοκθκϊν για τθ Γυναίκα. 
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Γρανάδασ 

4 Βαρκελϊνθ, 
17-19 Οκτ. 
1997 

Κζντρο 
Τεκμθρίωςθσ, 
Καταλανικό 
Ινςτιτοφτο για τθ 
Γυναίκα 

Νομιμοποίθςθ του Δικτφου.  
Πρϊτεσ επαφζσ με τα διεκνι δίκτυα βιβλιοκθκϊν για 
τθ Γυναίκα. 
Οριςμόσ του ρόλου των βιβλιοκθκϊν και των κζντρων 
τεκμθρίωςθσ για τθ Γυναίκα ςε ςχζςθ με τθν ιςότθτα 
ευκαιριϊν μεταξφ αντρϊν και γυναικϊν. 

5 Τζλδε-Γραν 
Κανάρια, 1-4 
Οκτ. 1998 

Δθμαρχείο τθσ 
Τζλδε (Γραν 
Κανάρια), Τμιμα 
για τθ Γυναίκα 

Πθγζσ και μζκοδοι για τθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ 
Γυναίκασ ςτα Κανάρια Νθςιά. 
Πλθροφόρθςθ ςχετικά με το ςυνζδριο Know how conf 
on the world of women’s information  
(Άμςτερνταμ, Αφγουςτοσ 1998).  
Η Γυναίκα ςτισ ιςπανικζσ παροιμίεσ. 
Δθμιουργία τθσ Ζνωςθσ Κζντρων Τεκμθρίωςθσ και 
Βιβλιοκθκϊν για τθ Γυναίκα “María Moliner”. 

6 Μζριδα, 7-9 
Οκτ. 1999 

Κζντρο Μελετϊν 
και Τεκμθρίωςθσ 
του Ιδρφματοσ 
Fundación 8 de 
marzo 

Εμπειρίεσ ςυνεργαςίασ και καλζσ πρακτικζσ μεταξφ 
των επίςθμων κζντρων και του φεμινιςτικοφ 
κινιματοσ. 
Τα βιβλιοπωλεία για τθ Γυναίκα και θ επιλογι 
βιβλιογραφίασ ςτισ βιβλιοκικεσ για τθ Γυναίκα. 
Μζκοδοι δθμιουργίασ του ςυλλογικοφ καταλόγου 
περιοδικϊν δθμοςιεφςεων του Δικτφου. 

7 Μεδίνα δελ 
Κάμπο, 
Βαγιαδολίδ, 
28-30 Σεπτ. 
2000 

Ζνωςθ Γυναικϊν 
Rosa Chacel από 
το Βαγιαδολίδ 

Προτάςεισ για ςυςτθματοποίθςθ των νομοκετικϊν 
εγγράφων που αφοροφν ςτο φφλο. 
Υπθρεςίεσ ςτο Κντερνετ και λίςτεσ διανομισ ςχετικά με 
τισ γυναίκεσ. 
Προετοιμαςία του ςεμιναρίου που το Δίκτυο κα 
παρουςίαηε ςτθν 7

θ
 Ημερίδα Fesabid 2000 

(Μπιλμπάο). 
Επιλογι του λογοτφπου του Δικτφου. 
Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τον δανειςμό μεταξφ 
βιβλιοκθκϊν. 

8 Βίγο, 18-20 
Οκτ. 2001 

Αλεκρίν, Ομάδα 
Μελετϊν για τθν 
Θζςθ τθσ 
Γυναίκασ 

Υπθρεςίεσ, προτάςεισ και δραςτθριότθτεσ των 
κζντρων του Δικτφου. 
Πθγζσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ γυναίκεσ. 
Ενθμζρωςθ των πόρων ςτο Κντερνετ. 
Ερμθνεία κάποιων όρων του Θθςαυροφ για τθ Γυναίκα 
(Tesauro Mujer). 
 
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/servicios/cen
tro_documentacion/ Tesauro06.pdf  
 
 

9 Χιχόν, 24-26 
Οκτ. 2002 

Δθμαρχείο τθσ  
Χιχόν, Τμιμα  για 
τθ Γυναίκα 

Αρχείο τφπου, cd-rom  και άλλα οπτικοακουςτικά 
μζςα: προτάςεισ ςυςτθματοποίθςθσ και δθμιουργίασ. 
Εμπειρίεσ ενίςχυςθσ ςε βιβλιοκικεσ για τθ Γυναίκα. 
Νζεσ προοπτικζσ ςε κζντρα τεκμθρίωςθσ: φφλο και 
ανάπτυξθ. 
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ευρωπαϊκι ςυνάντθςθ 
του WINE (Women Information Network Europe), ςτθν 
Μπολόνια, Σεπτζμβριοσ 2002. 

10 Βιτόρια, 23-
25 Οκτ. 2003 

Κζντρο 
Τεκμθρίωςθσ του 

Αντίκτυποσ και αποδοτικότθτα των θλεκτρονικϊν 
πόρων ςτισ βιβλιοκικεσ και ςτα κζντρα τεκμθρίωςθσ 



9 Muñoz-Muñoz, A.M. & Argente-Jiménez, M., “Δίκτυο Κζντρων Τεκμθρίωςθσ και Βιβλιοκθκϊν για τθ 
Γυναίκα: ςυνεργαςία μεταξφ των ιςπανικϊν φεμινιςτικϊν βιβλιοκθκϊν,” Συνεργαςία, αρ. 1 
(Απρίλιοσ 2012) 
http://www.goethe.de/synergasia  

 

 

Emakunde/ 
Βαςκικό 
Ινςτιτοφτο για τθ 
Γυναίκα 

για τθ Γυναίκα. 
Βελτιςτοποίθςθ των εργαλείων για ευρετθρίαςθ: 
ςεμινάριο ςχετικά με εξειδικευμζνουσ κθςαυροφσ. 
Παρευρίςκεται ωσ  προςκεκλθμζνθ μια εκπρόςωποσ 
του Isis Internacional (Χιλι), θ οποία παρουςίαςε 
χαρακτθριςτικά τθσ λειτουργίασ και οργάνωςθσ αυτισ 
τθσ υπθρεςίασ πλθροφόρθςθσ και τεκμθρίωςθσ 
διεκνοφσ κφρουσ. 

11 Μοφρκια, 1-
3 Ιουλ. 2004 

Κζντρο 
Τεκμθρίωςθσ, 
Ινςτιτοφτο για τθ 
Γυναίκα, 
Περιφζρεια τθσ 
Μοφρκιασ 

Ορολογία ςχετικι με τθ κεματικι του φφλου: 
προςεγγίςεισ, ερωτθματικά, πικανζσ απαντιςεισ. 
Ζκκεςθ και ςεμινάριο ςτατιςτικισ ςχετικά με το 
Θθςαυρό  για τθ Γυναίκα (Tesauro de Mujer). 
Διαγωνιςμοί διθγθμάτων: μια πολιτιςτικι ευκαιρία για 
τισ γυναίκεσ τθσ Αυτόνομθσ Περιφζρειασ τθσ 
Βαλζνκιασ. 

12 Σεβίλλθ, 2-4 
Ιουν. 2005 

Κζντρο 
Τεκμθρίωςθσ 
“María 
Zambrano”Ανδαλ
ουςιανό 
Ινςτιτοφτο για τθ 
Γυναίκα 

Γυναίκεσ και επιςτθμονικι φανταςία. 
Νζεσ τεχνολογίεσ και υπθρεςίεσ βιβλιοκθκϊν ςε 
γυναίκεσ μετανάςτεσ. 
Πϊσ δθμιουργείται το blog του Δικτφου. 
Σεμινάριο ςχετικά με τθν ευρετθρίαςθ από τθ ςκοπιά 
του φφλου. 

13 Μάλαγα, 19-
20 Ιουν. 
2006 

Βιβλιοκικθ τθσ 
Νομαρχιακισ 
Υπθρεςίασ για τθ 
Γυναίκα. 
Νομαρχία τθσ 
Μάλαγασ 

Παρουςίαςθ του ζργου των επιτροπϊν: περιοδικζσ 
δθμοςιεφςεισ, blog/ιςτοςελίδα, βαςικι βιβλιογραφία 
ςχετικι με τθ κεματικι του φφλου και κθςαυρόσ. 
Προςκεκλθμζνθ: Remedios Zafra: Φεμινιςμόσ και 
Κντερνετ, οι γυναίκεσ ενϊπιον τθσ πρόκλθςθσ τθσ 
ψθφιακισ μόρφωςθσ. 

14 Αλκοβζνδασ, 
Μαδρίτθ, 
17-19 
Μαΐου 2007 

Βιβλιοκικθ Clara 
Campoamor. 
Σπίτι για τθ 
Γυναίκα. 
Δθμαρχείο τθσ 
Αλκοβζνδασ 

Αφιζρωμα ςτθν Isabel de Torres, ιδρυτικό μζλοσ του 
Δικτφου. 
Ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν ςτθν κακθμερινι 
διαχείριςθ μιασ βιβλιοκικθσ για τθ Γυναίκα. 
Εργαλεία για τθ βελτίωςθ των διαπροςωπικϊν 
ςχζςεων ςτο επάγγελμα του βιβλιοκθκάριου. 

15 Παλζνκια, 
28-30 
Μαΐου 2008 

Κζντρο 
Τεκμθρίωςθσ για 
τθ Γυναίκα ςτθν 
Καςτίλλθ και 
Λεόν, Τοπικι 
Κυβζρνθςθ τθσ 
Καςτίλλθσ και 
Λεόν 

Παρουςίαςθ του ζργου των επιτροπϊν. 
Δθμιουργία μιασ βαςικισ βιβλιογραφίασ ςχετικισ με 
τθ κεματικι του φφλου. 
Πνευματικι ιδιοκτθςία και δικαιϊματα δθμιουργοφ. 

16 Βαρκελϊνθ, 
11-12 Ιουν. 
2009 

Βιβλιοκικθ 
Francesca 
Bonnemaison 

Ανακεϊρθςθ, ενθμζρωςθ των κανόνων λειτουργίασ 
του Δικτφου και ςφςταςθ ςυντονιςτικισ επιτροπισ. 
ΤΠΕ και τεκμθρίωςθ φεμινιςτικϊν κεμάτων. 
Πϊσ να διαχειριςτείτε ι να διαδϊςετε τουσ πόρουσ 
τεκμθρίωςθσ ςε μια βιβλιοκικθ ι ςε ζνα κζντρο 
τεκμθρίωςθσ για τθ Γυναίκα. 

17 Μπιλμπάο, 
27-29 
Μαΐου 2010 

Κζντρο 
Τεκμθρίωςθσ για 
τθ Γυναίκα 
“Maite Albiz”/ 
Emakumeen 

Ανάκτθςθ τθσ ιςτορικισ μνιμθσ για τισ γυναίκεσ. 
Η ςθμαςία των βιογραφικϊν εγγράφων και θ 
δθμιουργία του φεμινιςτικοφ κινιματοσ. 
Κοινωνικι προϊκθςθ και αναγνϊριςθ του Δικτφου. 
Εργαλεία του Web 2.0. 
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Dokumentazio 
Zentrua “Maite 
Albiz” 

 

Πίνακασ 1. Περίλθψθ των ετιςιων ςυναντιςεων που πραγματοποιικθκαν από το Δίκτυο Κζντρων 

Τεκμθρίωςθσ και Βιβλιοκθκϊν για τθ Γυναίκα¹
3
 και τα βαςικά κζματα που ςυηθτικθκαν 

 

“Τα κζντρα του Δικτφου εξειδικεφονται ςτθν τεκμθρίωςθ για τισ γυναίκεσ, είναι 

δθμόςιασ χριςθσ και διακζτουν εξειδικευμζνο προςωπικό ” 

 

6. Όραμα, αποςτολι και γραμμζσ δράςθσ 

 Όραμα 

 

Να γίνει το Δίκτυο το εκνικό και κρατικό ςθμείο αναφοράσ για τθ ςτιριξθ τθσ ανάλυςθσ και 

τθσ ζρευνασ ςχετικά με τισ γυναίκεσ, τον φεμινιςμό και τισ ςπουδζσ φφλου κακϊσ και τθσ 

διατιρθςθσ τθσ ιςτορικισ, βιβλιογραφικισ και ςχετικισ με τθν τεκμθρίωςθ κλθρονομιάσ 

των γυναικϊν. 

 

Αποςτολι 

 

Η ςυλλογι, ςυςτθματοποίθςθ, διατιρθςθ και διάδοςθ των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ 

γυναίκεσ, τα ζργα που γράφτθκαν από γυναίκεσ, τα αρχεία που αναφζρονται ςτθν πολιτικι 

ιςότθτασ μεταξφ αντρϊν και γυναικϊν του Κράτουσ και των αυτόνομων περιφερειϊν, 

κακϊσ και αυτά που δθμιουργικθκαν από τθν ζρευνα, το φεμινιςτικό κίνθμα και τισ 

ομάδεσ Ιςπανίδων γυναικϊν. 

 

Γραμμζσ δράςθσ 

 

 Κοινωνικι προϊκθςθ και διάδοςθ των κζντρων του Δικτφου ωσ παραγωγϊν και 

κεματοφυλάκων τθσ κλθρονομιάσ, τθσ μνιμθσ και τθσ γνϊςθσ ςχετικά με τισ 

γυναίκεσ. 

 Προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των κζντρων του Δικτφου για τθ διάδοςθ των 

πόρων πλθροφόρθςθσ και τεκμθρίωςθσ: δανειςμόσ μεταξφ βιβλιοκθκϊν, προϊόντα 

τεκμθρίωςθσ κ.λπ. 
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 Προϊκθςθ τθσ εργαςίασ μζςω δικτφου για τθ βελτίωςθ του ρόλου των κζντρων ωσ 

κοινωνικϊν φορζων ζνταξθσ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι 

δυναμικι τθσ Ιςπανίασ. 

 Διατιρθςθ και δθμιουργία ποιοτικϊν ζργων ςυνεργαςίασ που κα βελτιςτοποιοφν 

το ζργο των κζντρων του Δικτφου και κα διευκολφνουν τθ μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ 

του προςωπικοφ του. 

 Προϊκθςθ τθσ ανταλλαγισ και τθσ επικοινωνίασ με άλλα παρόμοια δίκτυα ςε 

ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο. 

 

Ανάλυςθ ΔΑΕΑ (SWOT) του Δικτφου Κζντρων Τεκμθρίωςθσ και Βιβλιοκθκϊν για τθ Γυναίκα 

Εξωτερικι 
ανάλυςθ 

Ευκαιρίεσ Αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ και του ενδιαφζροντοσ για τθν πλθροφόρθςθ 
και τθν τεκμθρίωςθ ςχετικά με τισ μελζτεσ για τισ γυναίκεσ, το 
φφλο και τον φεμινιςμό.  
Ευκολία ςτθν πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικοφσ πόρουσ και τθλεματικά 
δίκτυα.  
Αφξθςθ τθσ τεκμθρίωςθσ και των εργαςιϊν ζρευνασ που 
εκπονοφνται από τθ ςκοπιά του φφλου.  
Ευνοϊκι κατάςταςθ, ςε διεκνζσ επίπεδο, ςχετικά με τθν κοινωνικι 
και κεςμικι ευαιςκθτοποίθςθ αναφορικά με τισ γυναίκεσ.  
Πλιρθσ ζνταξθ των γυναικϊν ςτουσ τομείσ τθσ λογοτεχνίασ και  
του δοκιμίου ωσ ςυγγραφζων και ερευνθτριϊν. 
Εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ προσ τθν ενεργό ςυμμετοχι των γυναικϊν 
ςτο πολιτικό, κοινωνικό και εργαςιακό περιβάλλον.  

Απειλζσ Γενικι ςυγκυρία περικοπϊν του προχπολογιςμοφ και περιοριςμόσ 
των δθμοςίων δαπανϊν.  
Ζλλειψθ τθσ κοινωνικισ αναγνϊριςθσ τθσ ςθμαςίασ των μονάδων 
πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ γυναίκεσ. 
Πικανοί διςταγμοί του ακραίου φεμινιςτικοφ κινιματοσ απζναντι 
ςτισ πλθροφορίεσ που προζρχονται από επίςθμουσ οργανιςμοφσ.  
Εκδοτικά μονοπϊλια και πολιτικζσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  
Παραδοςιακι αντίςταςθ των γυναικϊν ςτθν ίδια προςωπικι 
ανάπτυξθ.  
Τεχνοφοβία ι απόρριψθ τθσ χριςθσ των ΤΠΕ και τθσ αξιοποίθςθσ 
των δυνατοτιτων τουσ από τισ γυναίκεσ.  

Εςωτερικι  
ανάλυςθ 

Δυνατά 
ςθμεία 

Χριςθ των ΤΠΕ ςτθ διαχείριςθ, τθν επεξεργαςία των πλθροφοριϊν 
και ςτισ υπθρεςίεσ προσ τουσ χριςτεσ.  
Εξειδίκευςθ των πόρων, αποκλειςτικά ςε μελζτεσ του φφλου, του 
φεμινιςμοφ και των γυναικϊν και ςυνεχισ και άμεςθ ενθμζρωςθ 
των εγγράφων που παράγονται ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.  
Κδια ζκδοςθ ζργων και εργαςιϊν ζρευνασ ςχετικά με το κζμα.  
Άμεςθ επαφι με τισ ερευνιτριεσ, φοιτιτριεσ κ.λπ. παραγωγοφσ 
εκκζςεων, μελετϊν και εργαςιϊν ζρευνασ τθσ κεματικισ του 
φφλου, του φεμινιςμοφ και των γυναικϊν.  
Ζντονο ενδιαφζρον και διάκεςθ εκ μζρουσ του προςωπικοφ που 
παρζχει υπθρεςίεσ ςτα κζντρα του Δικτφου.  
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Δίκτυο διεκνϊν επαφϊν κακϊσ ζχει ενταχκεί ςτο Mapping the 
World:  
http://www.iiav.nl/eng/databases/mapping/index.html  
και ςτο WINE (Women Information Network Europe):  
http://www.women.it/wine/index.htm  
Εκπρόςωποσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ ςτθ Μόνιμθ Επιτροπι του 
Know how conference on the world of women’s information μεταξφ 
του 1998 και 2002.  
http://www.iiav.nl/eng/ic/knowhow/index.html  

Αδφνατα 
ςθμεία 

Ανεπαρκείσ ανκρϊπινοι πόροι.  
Μικρι προςφορά κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ ςχετικά με τθ 
διαχείριςθ τθσ βιβλιοκικθσ για τθ Γυναίκα. 
Ζλλειψθ μθχανιςμϊν κοινωνικισ προϊκθςθσ και μάρκετινγκ. 
Περιοριςμοί ςτον προχπολογιςμό που επθρεάηουν τθ διεφρυνςθ 
των κοινϊν πόρων και υπθρεςιϊν. 
Ζλλειψθ ςυμμετοχισ των οργανϊςεων και των κεςμϊν από τα 
οποία εξαρτϊνται οι βιβλιοκικεσ και τα κζντρα τεκμθρίωςθσ για 
τθ Γυναίκα.  
Ζλλειψθ κουλτοφρασ εργαςίασ ςε ςυνεταιριςτικά ςυςτιματα ι 
ςυςτιματα ςυνεργαςίασ.  
Δυςκολία  οριςμοφ ενόσ νομικοφ πλαιςίου που κα ενϊνει τα 
κζντρα του Δικτφου.  

 

Πίνακασ 2. Ανάλυςθ ΔΑΕΑ (SWOT) του Δικτφου Κζντρων Τεκμθρίωςθσ και Βιβλιοκθκϊν για τθ 

Γυναίκα 

“Το Δίκτυο δεν εξαρτάται από κανζναν ςυγκεκριμζνο διοικθτικό οργανιςμό” 

 

7. Συμπεραςματικά 

 

Το Δίκτυο Κζντρων Τεκμθρίωςθσ και Βιβλιοκθκϊν για τθ Γυναίκα αποτελείται από 

διαφορετικά κζντρα που εξαρτϊνται από διάφορα ζργα ι από κοινωνικζσ, ακαδθμαϊκζσ, 

κυβερνθτικζσ ι δθμοτικζσ οργανϊςεισ. Κάκε ζνα από αυτά πλαιςιϊνεται από διαφορετικά 

περιβάλλοντα λειτουργίασ, με δικά τουσ χαρακτθριςτικά και τρόπουσ οργάνωςθσ. Παρά 

ταφτα, θ ευαιςκθςία ςε ςχζςθ με τα κζματα με τα οποία αςχολοφνται και θ επικυμία να 

αναγνωριςκεί θ γυναικεία γνϊςθ, ςυνειςφζροντασ ςτθν εξάλειψθ του ανδροκεντριςμοφ και 

τθσ κοςμικισ περικωριοποίθςθσ ςτθν οποία υπεβλικθςαν οι γυναίκεσ και ςτον χϊρο τθσ 

βιβλιοκθκονομίασ, είναι κοινζσ. Αυτό ζκανε δυνατι τθν επιβίωςθ ενόσ δικτφου με αυτά τα 

χαρακτθριςτικά, που κα ιταν πολφ δφςκολο να αναπτυχκεί ςε άλλουσ κεματικοφσ τομείσ. 

Σε ζναν παγκοςμιοποιθμζνο κόςμο όπωσ είναι ο ςθμερινόσ, όπου δεν μπορεί να 

παραλειφκεί θ προοπτικι τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ, επιβεβαιϊνεται για μια ακόμθ φορά θ 
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ςθμαςία τθσ δθμιουργίασ δικτφων ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ ωσ εργαλείου για τθ 

βελτιςτοποίθςθ των πόρων και τθν αφξθςθ τθσ διάδοςθσ και τθσ ενίςχυςθσ των κζντρων.   

 

Οι βιβλιοκικεσ και τα κζντρα τεκμθρίωςθσ για τθ Γυναίκα αποτελοφν ζνα από τα λιγότερο 

γνωςτά είδθ βιβλιοκθκϊν ςτο κοινό γενικά. Προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ το Δίκτυο, με τθν 

ενεργό ςυμμετοχι και τθν αλλθλζγγυα εργαςία που πραγματοποίθςε ςτα 17 χρόνια ηωισ 

του ζργου, κατάφερε να αναγνωριςτοφν οι βιβλιοκικεσ και τα κζντρα τεκμθρίωςθσ και να 

γίνει πιο εφκολθ θ πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ κεματικι του φφλου, 

μεταμορφϊνοντασ το ζργο, με τα δυνατά και τα αδφνατά του ςθμεία, ςε μια πλοφςια και 

ικανοποιθτικι εμπειρία που δικαιολογεί τθ λογικι, τθν αξιοποίθςθ και τθ χρθςιμότθτα 

αυτοφ του Δικτφου για όλα τα μζλθ του.  

 

“Μετά από 17 χρόνια Συναντήσεων ζχουμε ζνα απολφτωσ εδραιωμζνο δίκτυο” 

 

8. Σθμειϊςεισ 

1. Κάκε χρόνο ςυνεχίηουν να λαμβάνουν χϊρα οι Συναντιςεισ.  Η επόμενθ κα λάβει 

χϊρα το 2011 ςτο L’Hospitalet de Llobregat (Βαρκελϊνθ) και κα οργανωκεί από το 

Κζντρο Τεκμθρίωςθσ του Δθμοτικοφ Προγράμματοσ για τθ Γυναίκα (Δθμαρχείο του 

L’Hospitalet).  

2. Η τελευταία ενθμζρωςθ του ευρετθρίου των κζντρων που αποτελοφν το Δίκτυο 

Κζντρων Τεκμθρίωςθσ και Βιβλιοκθκϊν για τθ Γυναίκα βρίςκεται ςτθ διεφκυνςθ:  

http://www20.gencat.cat/docs/icdones/02%20Serveis/Arxiu%20docs/Directorio_Web.pdf  

 

     9. Βιβλιογραφία 

 

Anitua-Vallés, Estibalitz / Argente-Jiménez, Montse / Chinea-Meseguer, Manuel /Daza-

Bonachela, Aure. “Bibliotecas de mujeres: unas grandes desconocidas” (Βιβλιοκικεσ για τθ 

Γυναίκα: οι μεγάλεσ άγνωςτεσ). Στο Mi biblioteca: la revista del mundo bibliotecario, άνοιξθ 

2007, αρ. 9, ςελ. 106-115.  

 

Argente-Jiménez, Montse. “Bibliotecas de mujeres” (Βιβλιοκικεσ για τθ Γυναίκα).  

Στο Anuario de bibliotecas españolas 2008. Μάλαγα: Fundación Alonso Quijano, 2008, ςελ. 

302-305.  



14 Muñoz-Muñoz, A.M. & Argente-Jiménez, M., “Δίκτυο Κζντρων Τεκμθρίωςθσ και Βιβλιοκθκϊν για τθ 
Γυναίκα: ςυνεργαςία μεταξφ των ιςπανικϊν φεμινιςτικϊν βιβλιοκθκϊν,” Συνεργαςία, αρ. 1 
(Απρίλιοσ 2012) 
http://www.goethe.de/synergasia  

 

 

 

Argente-Jiménez, Montse. “Bibliotecas de mujeres” (Βιβλιοκικεσ για τθ Γυναίκα).  

Στο Anuario de bibliotecas españolas 2009. Μάλαγα: Fundación Alonso Quijano, 2009, ςελ. 

274-277.  

 

De-Torres, Isabel /  Daza, Aure. Guía de bibliotecas y centros de documentación de mujeres 

en España 1996 (Οδθγόσ βιβλιοκθκϊν και κζντρων τεκμθρίωςθσ για τθ Γυναίκα ςτθν 

Ιςπανία 1996). Σεβίλλθ: Ανδαλουςιανό Ινςτιτοφτο για τθ Γυναίκα, 1996. ISBN 84-7921-044-3 

 

Fraile, María-Ángeles. “La Asociación ‘María Moliner’” (Η Ζνωςθ ‘María Moliner’). Στο 

Métodos de información, 2000, Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ, τ. 7, αρ. 35-36, ςελ. 81-84.  

http://www.avei.org/revista/mei35/2000-3581.pdf  

 

 

Ana M. Muñoz-Muñoz. Τμιμα Βιβλιοκθκονομίασ και Τεκμθρίωςθσ, Σχολι Επικοινωνίασ και 

Τεκμθρίωςθσ,  

Πανεπιςτιμιο τθσ Γρανάδασ.  

anamaria@ugr.es  

 

Montse Argente-Jiménez. Κζντρο Τεκμθρίωςθσ, Καταλανικό Ινςτιτοφτο για τθ Γυναίκα, 

Τμιμα Κοινωνικισ Δράςθσ και Πολιτϊν, Τοπικι Κυβζρνθςθ τθσ Καταλωνίασ.  

margente@gencat.cat  

 

 

 

                                                 
2
 1 

3
 2 


