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Η απονομι ενόσ βραβείου ςε μία βιβλιοκικθ αποτελεί πάντα ζνα καλό νζο. Ζνα 
βραβείο αναγνωρίηει, προςδίδει κφροσ, δίνει αξία και μεγαλφτερθ ςπουδαιότθτα ςτο  
ζργο ενόσ επαγγελματία ι μιάσ βιβλιοκικθσ, ενϊ παράλλθλα δίνει αξία ςτο εν λόγω 
επάγγελμα, προςφζρει μεγαλφτερθ δθμόςια προβολι, ενιςχφει τθν κοινωνικι 
αναγνϊριςθ του επαγγζλματοσ και τον ρόλο τθσ βιβλιοκικθσ προςφζροντασ ζναν 
κατάλογο με καλζσ πρακτικζσ που κα βοθκιςουν και τισ υπόλοιπεσ βιβλιοκικεσ ςτο 
ζργο τουσ. 
 
Μόνο για τουσ παραπάνω λόγουσ, το κζμα των βραβείων ςε βιβλιοκικεσ και 
βιβλιοκθκάριουσ κα μποροφςε να ςτακεί από μόνο του και να τραβιξει τθν προςοχι 
τθσ επαγγελματικισ βιβλιογραφίασ. Ωςτόςο τα πράγματα δεν είναι ζτςι, δεν 
καταφζραμε να βροφμε οφτε ζνα άρκρο ςε κανζνα περιοδικό, μεταξφ των πιο κοινϊν 
πθγϊν ςε επίπεδο Ιςπανίασ, που να διαχειρίηεται με ςυςτθματικό περίπου τρόπο το 
κζμα που προτείνει το περιοδικό Συνεργαςία ςτο νζο τεφχοσ του. Σε ζναν τομζα, 
όπωσ είναι ο δικόσ μασ, όπου δεν είναι δφςκολο να βρεκοφν διάφορεσ πθγζσ ςχετικζσ 
με το επάγγελμα, αναγκαςτικαμε να ςτραφοφμε ςε άλλεσ εναλλακτικζσ πθγζσ (blogs, 
λίςτεσ διανομισ, δελτία τφπου, επίςθμεσ προκθρφξεισ, αποτελζςματα των εν λόγω 
προκθρφξεων, ιςτοςελίδεσ και ενθμερωτικά δελτία επαγγελματικϊν ενϊςεων κ.λπ.), 
ςτισ οποίεσ βρικαμε διαςκορπιςμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα διάφορα βραβεία 
που απονζμονται ςτθν Ιςπανία. 
 
Στθ ςυνζχεια κα προςπακιςουμε να παρουςιάςουμε τθν κατάςταςθ των βραβείων 
ςε βιβλιοκικεσ και βιβλιοκθκονόμουσ ςτθν Ιςπανία. Για να διατθριςουμε μία ςειρά 
ςτθν περιγραφι των εν λόγω βραβείων, κα ορίςουμε ωσ κριτιριο ταξινόμθςθσ το 
είδοσ των ιδρυμάτων που τα χορθγοφν. Κατά αυτόν τον τρόπο κα τα χωρίςουμε ςε 
βραβεία που χορθγοφνται από δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, από επαγγελματικζσ ενϊςεισ 
και από άλλουσ οργανιςμοφσ που ςχετίηονται με τον τομζα του βιβλίου και των 
βιβλιοκθκϊν. 
  
1. Βραβεία που χορθγοφνται από δθμόςιουσ οργανιςμοφσ 
 
Το Υπουργείο Πολιτιςμοφ τθσ Ιςπανίασ προκθρφςςει τον Διαγωνιςμό María Moliner 
για ζργα που ενκαρρφνουν τθν ανάγνωςθ1 από το 1998 και ζχει ωσ ςτόχο να δϊςει 
κίνθτρα για να αναπτυχκοφν δράςεισ που κα ενκαρρφνουν τθν ανάγνωςθ ςε 
βιβλιοκικεσ διμων με λιγότερουσ από 50.000 κατοίκουσ και κα απευκφνονται ςε 
όλεσ τισ ομάδεσ τθσ κοινότθτασ και κυρίωσ ςε παιδιά και νζουσ. Το βραβείο 
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ςυνίςταται ςτθ χοριγθςθ βιβλίων που κα ςυμπλθρϊςουν τισ ςυλλογζσ αυτϊν των 
βιβλιοκθκϊν. Ο διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με τθν Ιςπανικι 
Ομοςπονδία Διμων και Περιφερειϊν και από το 2002 με το Ίδρυμα Coca Cola Juan 
Manuel Sainz de Vicuña. Από φζτοσ κα χορθγείται και ζνα χρθματικό βραβείο που 
ςτθν τελευταία προκιρυξθ ιταν 12.000 ευρϊ για κακζνα από τα καλφτερα ζργα ςε 
κακεμία από τισ παρακάτω κατθγορίεσ: διμοι με λιγότερουσ από 5.0000 κατοίκουσ, 
διμοι μεταξφ 5.001 και 20.000 κατοίκων και διμοι μεταξφ 20.001 και 50.000 
κατοίκων. 
 
Ο διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται κάκε χρόνο και από τθν ζναρξι του ζωσ το 2010 
ζχουν βραβευτεί 4.500 ζργα που παρουςίαςαν 2.427 βιβλιοκικεσ. Συνολικά ζχουν 
διανεμθκεί 1.431.700 τόμοι μεταξφ των βραβευμζνων βιβλιοκθκϊν, που ςθμαίνει ότι 
εκτελζςτθκε ζνασ προχπολογιςμόσ 6.868.484,74 ευρϊ. 
 
Το Υπουργείο Παιδείασ τησ Ιςπανίασ οργανϊνει κάκε χρόνο τον Εκνικό Διαγωνιςμό 
καλών πρακτικών για τθν καινοτομία και για ζναν πιο δυναμικό ρόλο των ςχολικών 
βιβλιοκθκών. Το υπουργείο αναγνωρίηει πόςο ςθμαντικό είναι να αποκτοφν τα 
παιδιά και οι νζοι δεξιότθτεσ που κα τουσ βοθκιςουν να διαχειρίηονται τισ νζεσ 
ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ και πόςο ςθμαντικι είναι θ ςχολικι 
βιβλιοκικθ ςε αυτι τθ διαδικαςία, ωσ εκπαιδευτικό μζςο, ωσ φορζασ κατάρτιςθσ και 
ωσ εργαλείο κοινωνικισ αντιςτάκμιςθσ. Σκοπόσ αυτόσ του διαγωνιςμοφ είναι να 
βραβευτοφν οι προςπάκειεσ των ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν που ξεχϊριςαν ωσ προσ τθν 
καινοτομία και τθν ικανότθτά τουσ να αποκτιςουν ζναν πιο δυναμικό ρόλο ςε ςχζςθ 
με κάποιεσ από αυτζσ τισ πρακτικζσ και που κατάφεραν να ςυνειςφζρουν ςτθ 
διάδοςθ αυτϊν των καλϊν πρακτικϊν ςε άλλα εκπαιδευτικά κζντρα. Στθν τελευταία 
προκιρυξθ ορίςτθκε ζνα βραβείο των 15.000 ευρϊ, 3 βραβεία για τθ δεφτερθ 
κατθγορία των 10.000 ευρϊ και 5 βραβεία για τθν τρίτθ κατθγορία των 7.000 για 
κακεμία από τισ τρεισ κατθγορίεσ που ορίηονται. 
 
Το Υπουργείο Παιδείασ τθσ Ιςπανίασ απονζμει κάκε χρόνο το Εκνικό Βραβείο για τθν 
Προώκθςθ τθσ Ανάγνωςθσ2. Το βραβείο χορθγείται από το 1994 και με αυτό 
βραβεφονται εκείνοι οι οργανιςμοί ι φορείσ που ζχουν αναπτφξει ζνα ξεχωριςτό ζργο 
για τθν προϊκθςθ τθσ ανάγνωςθσ. Μεταξφ των βραβευμζνων βρίςκουμε περιοδικά 
και ζνκετα εφθμερίδων πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, προγράμματα ςτο ραδιόφωνο και 
ςτθν τθλεόραςθ που ζχουν ςχζςθ με τον πολιτιςμό, εκκζςεισ και διοργανϊςεισ που 
ςχετίηονται με τα βιβλία κ.λπ., αλλά μζχρι ςτιγμισ καμία βιβλιοκικθ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, επιλζξαμε να διατθριςουμε αυτό το βραβείο ςε αυτι τθν κατθγορία γιατί 
πιςτεφουμε ότι, λόγω τθσ φφςθσ του βραβείου, είναι πικανόν να απονεμθκεί ςτο 
μζλλον ςε κάποια βιβλιοκικθ˙ και όχι αδίκωσ, κακϊσ ςε κάποια βραβεία με παρόμοια 
χαρακτθριςτικά που χορθγικθκαν ςε κάποια αυτόνομθ περιφζρεια, βρίςκουμε 
βιβλιοκικεσ μεταξφ των βραβευμζνων.  
 
Η πολιτικι οργάνωςθ τθσ Ιςπανίασ ορίηει ζνα υψθλό επίπεδο αποκζντρωςθσ ςτθ 
διαχείριςθ κάποιων αρμοδιοτιτων (μεταξφ των οποίων ο πολιτιςμόσ και θ 
εκπαίδευςθ) οι οποίεσ μεταβιβάςτθκαν ςτισ διάφορεσ Αυτόνομεσ Περιφζρειεσ που 
αποτελοφν το ιςπανικό κράτοσ. Αυτι θ κατάςταςθ βοικθςε κακεμία από αυτζσ τισ 
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Περιφζρειεσ να δθμιουργιςει τισ δικζσ τθσ διοικθτικζσ δομζσ για τθ διαχείριςθ αυτϊν 
των αρμοδιοτιτων. Κάποια από τα διοικθτικά τμιματα (Consejerías) για κζματα 
εκπαίδευςθσ και/ι πολιτιςμοφ αυτϊν των περιφερειϊν ζχουν κεςπίςει, για τθ δικι 
τουσ επικράτεια, τθ χοριγθςθ βραβείων που ζχουν ςτθν ουςία τα ίδια 
χαρακτθριςτικά με τα προαναφερκζντα. Κάποια από αυτά είναι: 
 

 ςτθν Ανδαλουςία, το Ανδαλουςιανό Κζντρο Γραμμάτων του Διοικητικοφ 
Τμήματοσ για τον Πολιτιςμό προκηρφςςει το Βραβείο για τθν προώκθςθ τθσ 
ανάγνωςθσ, 

 ςτθν Extremadura, το Διοικητικό Τμήμα για τον Πολιτιςμό και τον Τουριςμό 
προκθρφςςει τα Βραβεία για τθν προώκθςθ τθσ ανάγνωςθσ, ςτα οποία 
ςυμπεριλαμβάνονται δφο ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ για τισ ςχολικζσ και 
δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ, 

 ςτθ Murcia το Διοικητικό Τμήμα για την Εκπαίδευςη και τον Πολιτιςμό  
προκθρφςςει τα Βραβεία για τθν ενκάρρυνςθ τθσ ανάγνωςθσ για κζντρα και 
μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

 ςτθν Castilla- León το Διοικητικό Τμήμα για την Εκπαίδευςη προκθρφςςει τα 
Βραβεία για τθν προώκθςθ τθσ ανάγνωςθσ, 

 ςτθ La Rioja, το Διοικητικό Τμήμα για την Εκπαίδευςη, τον Πολιτιςμό και τον 
Αθλητιςμό προκθρφςςει τα Βραβεία για τθν προώκθςθ τθσ ανάγνωςθσ μζςω 
τθσ χριςθσ τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ, 

 ςτθ Navarra το Τμήμα για την Εκπαίδευςη προκθρφςςει Βραβεία για τθν 
προώκθςθ τθσ ανάγνωςθσ και τθ χριςθ τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ. 

 
2. Βραβεία που χορθγοφνται από επαγγελματικζσ ενώςεισ 
 
Η Ιςπανία διακζτει ζνα ςθμαντικό αρικμό επαγγελματικϊν ενϊςεων3. Αυτό το 
γεγονόσ οφείλεται, από τθ μια πλευρά, ςτθν τάςθ να δθμιουργοφνται ενϊςεισ μζςα 
ςε ζνα ςυγκεκριμζνο εδαφικό πλαίςιο και, από τθν άλλθ πλευρά, ςτθν τάςθ να 
δθμιουργοφνται ενϊςεισ ςφμφωνα με τθν ίδια τθν φφςθ των βιβλιοκθκϊν. Κάποιεσ 
από αυτζσ προκθρφςςουν τα δικά τουσ βραβεία. 
 
Μεταξφ των βραβείων που χορθγοφνται από τισ επαγγελματικζσ ενϊςεισ, που 
περιορίηουν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ ςτα γεωγραφικά τουσ όρια, μποροφμε να 
ξεχωρίςουμε: 
 
Η Ανδαλουςιανή Ζνωςη Επαγγελματιών τησ Πληροφόρηςησ και Τεκμηρίωςησ (AAPID)4 
προκθρφςςει ετθςίωσ το Βραβείο Τεκμθρίωςθσ Αndalucía. Το βραβείο περιλαμβάνει 
διάφορεσ κατθγορίεσ: Δθμόςια Πρωτοβουλία, Επιχειρθματικι Πρωτοβουλία, Ζρευνα, 
Επαγγελματικι Σταδιοδρομία, Εκδοτικι δραςτθριότθτα, Διάδοςθ τθσ Κλθρονομιάσ 
Τεκμθρίων, Τεκμθριωτισ. Στθν τζταρτθ ζκδοςι του κα λθφκεί θ τελικι απόφαςθ ςτισ 
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4 Απριλίου του 2011 ςυμπίπτοντασ με τον εορταςμό του 6ου Φόρουμ Ειδικών ςτην 
Πληροφόρηςη και Τεκμηρίωςη τησ Ανδαλουςίασ. 
  
Η Ζνωςη Βιβλιοθηκονόμων τησ Βαλζνθια5 προκθρφςςει αρκετά βραβεία κάκε χρόνο. 
Μεταξφ των βραβείων για βιβλιοκικεσ και βιβλιοκθκονόμουσ βρίςκεται το Βραβείο 
ςτον Βιβλιοκθκονόμο τθσ Χρονιάσ, που απονζμεται ςε ζναν επαγγελματία του τομζα 
των βιβλιοκθκϊν και το Τιμθτικό Βραβείο τθσ Ζνωςθσ, που απονζμεται ςε ζνα άτομο 
ι οργανιςμό που ξεχωρίηει για τθν υπεράςπιςθ και προϊκθςθ τθσ δθμόςιασ 
βιβλιοκικθσ ι τθσ ανάγνωςθσ. 
 
Ο Επίςημοσ Σφλλογοσ Βιβλιοθηκονόμων-Τεκμηριωτών τησ Καταλονίασ6, προκθρφςςει 
κάκε δφο χρόνια ζνα βραβείο ςτθν καλφτερθ ακαδθμαϊκι εργαςία που 
πραγματοποιικθκε από φοιτθτζσ Βιβλιοκθκονομίασ και Τεκμθρίωςθσ, οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε καταλανικά πανεπιςτιμια που προςφζρουν αυτζσ τισ ςπουδζσ. 
Χορθγικθκαν το 2006 και το 2008 ςυμπίπτοντασ με το Συνζδριο τησ Καταλονίασ για 
την Πληροφόρηςη και Τεκμηρίωςη. Στθν τελευταία ζκδοςθ αυτοφ του ςυνεδρίου δεν 
προκθρφχκθκε αυτό το βραβείο. 
 
Από το 2007 θ Ομάδα Εργαςίασ παιδικών και νεανικών Βιβλιοθηκών αυτοφ του 
Συλλόγου απονζμει το Βραβείο Carme Romaní. Το βραβείο αυτό αναγνωρίηει εκείνα 
τα άτομα, οργανιςμοφσ και πρωτοβουλίεσ που πραγματοποιοφν ζνα αξιόλογο ζργο 
ςτον τομζα τθσ παιδικισ και νεανικισ λογοτεχνίασ και των υπθρεςιϊν των 
βιβλιοκθκϊν για τουσ πιο νζουσ. 
 
Μεταξφ των ενϊςεων που αςχολοφνται με ζνα ςυγκεκριμζνο επαγγελματικό τομζα 
και που χορθγοφν βραβεία ςε βιβλιοκικεσ και βιβλιοκθκονόμουσ ςτθν Ιςπανία 
μποροφμε να ξεχωρίςουμε δφο από αυτζσ. 
 
Η Ζνωςη Επαγγελματιών Κινητών Βιβλιοθηκών (ACLEBIM)7 προκθρφςςει από το 2007 
τα ετιςια Βραβεία ACLEBIM κινθτών βιβλιοκθκών. Η απονομι των βραβείων 
ςυμπίπτει με τθν πραγματοποίθςθ των ετιςιων ςυνεδρίων που οργανϊνει θ Ζνωςθ. 
Τα βραβεία απονζμονται ςε δφο κατθγορίεσ, ςε πρόςωπα και οργανιςμοφσ. 
 
Η Ζνωςη Βιβλιοθηκονόμων τησ Εκκληςίασ ςτην Ιςπανία (ABIE)8 προκθρφςςει τον 
Διαγωνιςμό Ignacio Larramendi για καλζσ πρακτικζσ των βιβλιοκθκών. Στον 
διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν εκκλθςιαςτικζσ βιβλιοκικεσ και απονζμει ζνα 
χρθματικό ποςό των  6.000 ευρϊ. Φζτοσ λαμβάνει χϊρα θ δεφτερθ ζκδοςι του. 
 
Η  Ιςπανική Εταιρεία Τεκμηρίωςησ και Πληροφόρηςησ (SEDIC)9 είναι μία ζνωςθ με 
εκνικό χαρακτιρα που χορθγεί κάκε χρόνο το Εκνικό Βραβείο SEDIC ςτθν Ποιότθτα 
και Καινοτομία. Η προκιρυξθ αυτοφ του βραβείου είναι διαφορετικι κάκε χρόνο ζτςι 
ϊςτε κάκε φορά να αφιερϊνεται ςε ζνα διαφορετικό τομζα δραςτθριοτιτων. Στισ 5 
προκθρφξεισ του ζωσ το 2010 οι τομείσ που ζχουν βραβευτεί αντιςτοίχωσ είναι: 
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Βιβλιοκικεσ, κζντρα τεκμθρίωςθσ και αρχεία μουςείων τζχνθσ, Κζντρα τεκμθρίωςθσ, 
βιβλιοκικεσ και αρχεία μζςων ενθμζρωςθσ, αγροτικζσ βιβλιοκικεσ, Συλλογζσ 
φωτογραφιϊν ςε αρχεία, βιβλιοκικεσ και κζντρα τεκμθρίωςθσ και ςτθν τελευταία 
ζκδοςι του Υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ μικροεπιχειριςεων και μικρομεςαίων  
επιχειριςεων. 
  
3. Βραβεία που χορθγοφνται από οργανιςμοφσ που ςχετίηονται με τον τομζα του 
βιβλίου και των βιβλιοκθκών 
 
Η Ομοςπονδία Σωματείων Εκδοτών Ιςπανίασ10 προκθρφςςει το Βραβείο ςτθν 
καλφτερθ πρωτοβουλία για τθν προώκθςθ τθσ ανάγνωςθσ ςε βιβλιοκικεσ που είναι 
ανοιχτζσ ςτο κοινό. Τα τελευταία 8 χρόνια αυτι θ Ομοςπονδία προκθρφςςει αυτό το 
βραβείο, αναγνωρίηοντασ το ζργο που επιτελοφν οι βιβλιοκικεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ 
ςυνικειασ τθσ ανάγνωςθσ και για τθν προϊκθςθ τθσ ανάγνωςθσ ωσ μιάσ 
πολιτιςμικισ, κετικισ, χριςιμθσ και ευχάριςτθσ δραςτθριότθτασ. Το βραβείο 
χορθγείται τακτικά ςτθν Ζκκεςθ LIBER. 
 
Η Ομοςπονδία Βιβλιοπωλών τησ Γαλικίασ11 προκθρφςςει κάκε χρόνο τα Βραβεία 
Irmandade do libro. Μεταξφ των διάφορων κατθγοριϊν του εν λόγω βραβείου 
αναγνωρίηεται επίςθσ εκείνθ για τθν προϊκθςθ τθσ ανάγνωςθσ. 
 
Εδϊ καταγράψαμε τα βραβεία που προορίηονται για πρόςωπα και οργανιςμοφσ που 
αςχολοφνται με τον τομζα τθσ βιβλιοκθκονομίασ και τεκμθρίωςθσ ςτθν Ιςπανία. 
Αναμφιςβιτθτα υπάρχουν και άλλα, αλλά κεωροφμε ότι αυτά που παρουςιάςαμε 
είναι αρκετά ςθμαντικά για να περιγράψουν αυτόν τον τομζα ςτθν Ιςπανία. Τζλοσ, το 
μόνο που απομζνει είναι να ςυγχαροφμε τουσ εαυτοφσ μασ για τθν φπαρξθ αυτϊν των 
βραβείων που, όπωσ λζγαμε αρχικά, είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ για το επάγγελμα, και, 
φυςικά, να ςυγχαροφμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ που κάποια ςτιγμι τουσ 
απονεμικθκαν κάποια από αυτά. 
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