
Políticas bibliotecarias y profesionales de la información en 
España

Πολιτικές των Βιβλιοθηκών και των επαγγελµατιών
της Πληροφορίας στην Ισπανία



• 46.6 εκατοµµύρια κάτοικοι (01/2009)
•17+2 αυτόνοµες κοινότητες
• 8112 δήµοι (2315 +2000 κατ.)

• 6523 βιβλιοθήκες (2006)
• 8066 σηµεία εξυπηρέτησης (2006)
• 23.489 βιβλιοθηκονόµοι (2006)
• 14.793.690 εγγεγραµµένοι χρήστες (2006)

• 30 επαγγελµατικές ενώσεις
• 20 οµοσπονδιακές ενώσεις (FESABID)
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• Grado / Πτυχίο
• Máster / Μaster
• Doctorado / ∆ιδακτορικό

• Cooperación / 
Συνεργασία

• Local / Provincial
Τοπική / Επαρχιακή
• Regional / Περιφερειακή
• Nacional / Εθνική
• Ministerio de Cultura
Υπουργείο Πολιτισµού
• Ministerio de Educación
Υπουργείο Παιδείας
• Ministerio de Ciencia e  Innovación 
Υπουργείο Επιστηµών και Καινοτοµίας

http://www.alfinred.org/usuario/rebiun


Γενική ∆ιοίκηση του Κράτους

Αυτόνοµη ∆ιοίκηση

Τοπική ∆ιοίκηση

/ Ιδιωτική
/ Πανεπιστηµιακή

/ Άλλοι τίτλοι

/ Βιβλιοθήκες



/ Εθνική

Κεντρικές των Αυτόνοµων Κοινοτήτων

/ ∆ηµόσιες

Για συγκεκριµένες οµάδες χρηστών (όχι εξειδικευµένες)

Για ιδρύµατα ανώτερης εκπαίδευσης

Εξειδικευµένες βιβλιοθήκες

Βιβλιοθηκονόµοι



/ Νοµοθεσία

/ Εθνικοί νόµοι

Ισπανική ιστορική κληρονοµιά (1985)

Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εµπορίου (2002)

Ανάγνωση του βιβλίου και των βιβλιοθηκών (2007)

/ Νόµοι των αυτονοµιών

28 περιφερειακοί νόµοι (βιβλιοθήκες και/ή έντυπη κληρονοµιά)

Νοµικοί κανόνες σχετικά µε βιβλιοθήκες (κρατικές ή αυτόνοµες)

66 νοµικοί κανόνες (νόµοι, διατάγµατα, διαταγές)



Εθνικός συντονισµός

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (2008)
/ Ολοµέλεια

/ ∆ιαρκής επιτροπή
/ Τεχνικές επιτροπές

Τεχνική Επιτροπή Συνεργασίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ισπανίας και των Εθνικών και
Περιφερειακών Βιβλιοθηκών των Αυτόνοµων Κοινοτήτων

Τεχνική Επιτροπή Συνεργασίας των ∆ηµόσιων Βιβλιοθηκών

Τεχνική Επιτροπή Συνεργασίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών

Τεχνική Επιτροπή Συνεργασίας Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών

Τεχνική Επιτροπή Συνεργασίας Εξειδικευµένων Βιβλιοθηκών





Εθνικός συντονισµός

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (2008)

Οµάδες εργασίας
*1.  Στατιστικές δηµόσιων βιβλιοθηκών
*2.  ∆ιαπληροφορικός αλφαβητισµός
*3.  Ψηφιακές συλλογές
*4.  Πολυπολιτισµός και προσβασιµότητα στις δηµόσιες βιβλιοθήκες
*5.  Κανονικοποίηση
*6.  Συλλογικός κατάλογος της βιβλιογραφικής κληρονοµιάς
*7.  Τεχνολογικές βάσεις για την διαχείριση και συνεργασία βιβλιοθηκών
*8.  Νοµικός κανονισµός των βιβλιοθηκών
*9.  Συνεργατική βιβλιογραφική επιλογή
*10. Ψηφιακή κληρονοµιά
*11. Εικονική αναφορά
*12. Υπηρεσίες βιβλιοθήκης για παιδιά και νέους
*13. Κατάθεση πνευµατικών δικαιωµάτων
*14. ∆ιάσωση και συντήρηση της βιβλιογραφικής κληρονοµιάς
*15. Επαγγελµατικά προφίλ
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► http://www.fesabid.org



/ Oµοσπονδία ενώσεων
/ Ιδρύθηκε το 1988

/ 20 ενώσεις (Μάιος 2009)
/ 9000 επαγγελµατίες

Τοµεακή διαφοροποίηση: αρχεία, βιβλιοθήκες, τεκµηρίωση, µουσεία

Γεωγραφική διαφοροποίηση: εθνική, περιφερειακή, τοπική

Coordinación entre asociaciones / Συντονισµός µεταξύ ενώσεων
Representación nacional / Εθνική εκπροσώπηση
Participación en órganos / Συµµετοχή σε όργανα
Defensa de la profesión / Προάσπιση του επαγγέλµατος

Ενέργειες:

/ Επάγγελµα



Συντονισµός µεταξύ ενώσεων *

/ Εθνική εκπροσώπηση
/ Συµµετοχή σε όργανα

/ Προάσπιση του επαγγέλµατος

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ / FORMACIÓN

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / PROYECTOS

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / GRUPOS DE TRABAJO

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ / INFORMACIÓN



Συντονισµός µεταξύ ενώσεων
/ Εθνική εκπροσώπηση *

/ Συµµετοχή σε όργανα
/ Θωράκιση του επαγγέλµατος



Συντονισµός µεταξύ ενώσεων
/ Εθνική εκπροσώπηση

/ Συµµετοχή σε όργανα* 
/ Θωράκιση του επαγγέλµατος



ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / LEGISLACIÓN

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ / POLÍTICOS

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ / INICIATIVAS

Συντονισµός µεταξύ ενώσεων

/ Εθνική εκπροσώπηση
/ Συµµετοχή σε όργανα

/ Θωράκιση του επαγγέλµατος *



Ευχαριστώ πολύ

► secretaria@fesabid.org


