
La Red de Bibliotecas 
de Obra Social Caja Madrid

Το ∆ίκτυο Βιβλιοθηκών του

Τµήµατος Κοινωνικού

Έργου της Caja Madrid



Το ∆ίκτυο Βιβλιοθηκών αποτελεί τµήµα ενός Χρηµατοπιστωτικού Φορέα

που προορίζει ποσοστό των κερδών του σε κοινωνικά προγράµµατα

La Red de Bibliotecas forma parte de una Entidad Financiera que destina un 
porcentaje de sus beneficios a la realización de proyectos sociales.



La Red está compuesta por 39 centros y lleva prestando servicio a la 
sociedad española hace más de 30 años.

Το ∆ίκτυο αποτελείται από 39 κέντρα και προσφέρει υπηρεσίες
στην ισπανική κοινωνία εδώ και 30 χρόνια.



La Red  ha tenido que afrontar cambios, los más profundos, por la
incorporación de nuevas tecnologías y la llegada de personas inmigrantes.

Το ∆ίκτυο αντιµετώπισε αλλαγές, οι σηµαντικότερες εκ των οποίων οφείλονται στην
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και την έλευση µεταναστών.



Contexto económico internacional = más y nuevos servicios desde la biblioteca.

∆ιεθνής οικονοµική συγκυρία = περισσότερες και νέες υπηρεσίες από τη Βιβλιοθήκη



Medidas:   1. Priorizar colectivos y servicios.

Μέτρα: 1. Προτεραιότητα οµάδων και υπηρεσιών



2. Aprovechar sinergias.

2. Εκµετάλλευση των συνεργασιών



3. Fortalecer el canal Internet.

3. Ενδυνάµωση της χρήσης του ∆ιαδικτύου



4. Potenciar el valor de las personas de la organización.

4. Αναβάθµιση της αξίας των ατόµων της οργάνωσης



Observar la demanda existente

Παρατήρηση της υπάρχουσας ζήτησης



Análisis de la rentabilidad social

Ανάλυση της κοινωνικής αποδοτικότητας





Η συνένωση 7 Ταµιευτηρίων είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας Τράπεζας, της
ΒΑΝΚΙΑ, αλλά τα Τµήµατα Κοινωνικού Έργου του καθενός εξακολουθεί το έργο του. 

La fusión de 7 Cajas de Ahorros ha supuesto la creación de un banco, Bankia,
pero las Obras Sociales de cada Caja continúan desarrollando su labor social.



Το Τµήµα Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid αναλαµβάνει δράση σε τέσσερα πεδία:
Αρωγής, Πολιτισµού, Παιδείας και Περιβάλλοντος

Obra Social Caja Madrid desarrolla su actuación en cuatro ámbitos: 
Asistencial, Cultura, Medioambiente y Educación. 



Nuestros centros son lugares de encuentro donde se desarrollan 
acciones culturales:” Biblioteca familiar, cultural, digital e integradora.”

Τα Κέντρα µας είναι σηµεία συνάντησης όπου αναπτύσσονται πολιτιστικές

δράσεις: “Οικογενειακή, Πολιτισµική, Ψηφιακή και Ενταξιακή Βιβλιοθήκη”.



Transformaciones de los últimos 5 años…de las instalaciones a las personas.

Μετατροπές της τελευταίας πενταετίας..... από τις εγκαταστάσεις στα άτοµα.



Vídeo resumen de los servicios bibliotecarios ofrecidos en nuestros centros.

Βίντεο µε περίληψη των υπηρεσιών βιβλιοθήκης που προσφέρονται στα κέντρα µας.





Medidas adoptadas para seguir interviniendo en la sociedad a pesar de los
recortes presupuestarios y de la mayor demanda social.

Μέτρα που έχουν υιοθετηθεί µε σκοπό την συνέχεια της παρέµβασης να στην κοινωνία παρά

Τις περικοπές στον προϋπολογισµό και την ταυτόχρονη αύξηση της κοινωνικής ζήτησης.



Las iniciativas se han centrado en colectivos desfavorecidos.

Οι πρωτοβουλίες έχουν επικεντρωθεί σε

οµάδες λιγότερο ευνοηµένων ατόµων.



Recursos para personas inmigrantes: libros, películas y prensa internacional.

Πόροι για µετανάστες: βιβλία, ταινίες και διεθνής τύπος



Formación en nuevas tecnologías para reducir la brecha digital
y estar en igualdad de oportunidades en el acceso a la información.

Επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες ώστε να µειωθεί η ψηφιακή

ψαλίδα και να υπάρχει ισότητα ευκαιριών στην πληροφορία.



Las nuevas tecnologías ayudan a los desempleados a reincorporarse al 
mercado laboral. 

Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν τους ανέργους στην

επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.



Ejemplo de sinergia: “Español para inmigrantes” en nuestros centros. 

Πρόγραµµα συνεργίας:” Ισπανικά για µετανάστες” , στα κέντρα µας.



Manuales de formación de creación propia y adaptados a las necesidades
del colectivo inmigrante. 

Εγχειρίδια επιµόρφωσης για την δηµιουργία, προσαρµοσµένα
στις ανάγκες της οµάδας µεταναστών



Actividades culturales complementarias. 

Συµπληρωµατικές πολιτιστικές δραστηριότητες



Prácticas laborales en las bibliotecas.

Εργασιακές πρακτικές στην Βιβλιοθήκη



Al incluir contenidos e información en la Web, reducimos costes de impresión 
de materiales de comunicación y llegamos a más ciudadanos.

Με την ένταξη υλικού στο διαδίκτυο µειώνουµε τα κόστη εκτύπωσης

εντύπων επικοινωνίας και φτάνουµε σε περισσότερους πολίτες.



Los bibliotecarios han asumido actividades que en algunos casos eran
desarrolladas por proveedores externos.  

Σε κάποιες περιπτώσεις οι βιβλιοθήκες έχουν αναλάβει

δραστηριότητες που κάποτε ανήκαν σε άλλους φορείς. 




