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Roberto Soto Arranz
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leitores?
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Espanha e Internet

• 29 000 000 usuários da Internet• 29.000.000 usuários da Internet.

• 12 º país no uso da Internet

• 65% dos lares têm um computador• 65% dos lares têm um computador

• dos quais 45% têm uma ligação à 
Internet
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Espanha e as redes sociais

•70% lêem um blog pelo menos 
uma vez por mês (2009).

•41,4% é o autor de um blog, dos 
quais 64% deles usaram pelo 
menos uma vez por semanamenos uma vez por semana 
(2009)

•35,4% dos usuários compartilham 
fotos na Internet pelo menos uma 
vez por mês (2009)

•24,9% compartilhar vídeos pelo 
menos uma vez por mês (2009)
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Espanha e as redes sociais
• Espanha é o 7 º país no mundo no uso de redesEspanha é o 7  país no mundo no uso de redes 
sociais (2010)
• 80% dos usuários de Internet pertencem a uma rede 
(2010)
• 60% consultam diariamente (2010)

Facebook é o líder da rede com 37% dos utilizadores• Facebook é o líder da rede, com 37% dos utilizadores 
da Internet (2010)
• Os usuários Tuenti dedicar 80 minutos por dia, tem 7 
milhões de usuários e ao tráfego 35% maior do que o 
Google (2010)
• Os usuários do Twitter, 69 minutos por dia (2010) -A 
Espanha é o terceiro país do tráfego Twitter-
• O Facebook, 55 minutos (2010)
• Membro do YouTube, a 15 minutos (2010)
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As bibliotecas em Espanha*
•6.601 bibliotecas: uma biblioteca/5.518 habitantes

•62% bibliotecas públicas, 29% especializadas, 5% 
universitárias, 4% para usuários específicos

•81,6% de capitais públicos (83% do poder local e81,6% de capitais públicos (83% do poder local e 
provincial), 18,4% de propriedade privada

•204,36 millones de  visitas (4,48 vezes per capita)

•16 30 milhões de membros•16,30 milhões de membros

•Emprestado per capita 1,63

* Datos de 2008
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As bibliotecas e Internet 

•24% das bibliotecas têm Web sites

•Destes, 41% oferecem consultar o seu 
catálogo na Internet

•88% das bibliotecas oferecem acesso à 
Internet a usuários
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Rumo a Biblioteca 2.0. Introdução 
teórica

2003: Weblogs: un recurso para los profesionales de la• 2003: Weblogs: un recurso para los profesionales de la 
información. J.A. Merlo y Ángela Sorli. Revista Española 
de Documentación Científica (oct.-dic.)

• Maio, 2006: Web 2.0 en las bibliotecas: el concepto 
Library 2.0. Jorge Serrano. ThinkEPI

• Abril, 2007: Monográfico de El Profesional de la 
información (vol. 16, n. 2).

• Outubro, 2007: “Bibliotecas y web social”, dossier de
Educación y biblioteca (n.161).

• Outubro, 2007: monográfico de Clip, boletín de SEDIC , g p,
(n. 48) (Associação Espanhola de Documentação e 
Informação)
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Rumo a Biblioteca 2.0. Os primeiros 
exemplos. 

• Biblioteca Municipal de Muskiz
• Bibliotecas Escolares de GaliciaBibliotecas Escolares de Galicia
• Biblioteca da Universidade de Sevilla
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Biblioteca Municipal de Muskiz

S i d bibli t 2 0 bl• Serviços da biblioteca 2.0: blogs, 
sindicação de conteúdos, serviços de 
integração do desktop ...

• Liburutegien haria: agregador fechado g g g
cobrindo notícias sobre os blogs de várias 
bibliotecas.

• Bateginik: web recolhe novos registros a 
partir dos catálogos de várias bibliotecaspartir dos catálogos de várias bibliotecas, 
uma cooperativa e descentralizada.
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Bibliotecas Escolares de Galicia

• Blog como ferramenta fundamental
com múltiplos usos, especialmente em 
apoio de clubes de leitura.

• Esforço paralelo da Xunta de Galicia:• Esforço paralelo da Xunta de Galicia: 
cursos, reuniões profissionais e os blogs 
para divulgar a campanha do governo ou 
do clube de leitura para professores.p p
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Biblioteca da Universidade de Sevilla

I t d tál d b d• Integrado catálogo em navegadores e barra de 
navegação.

• Genéricos Blogs (BibPolitec Blog), temáticos 
(BiBling) e internos (Bibliotecarios 2.0)

• Wikis: temáticos, de apoio o trabalho dosWikis: temáticos,  de apoio o trabalho dos 
professores, como espaço de trabalho comum.

• Opac 2.0
• Del.icio.us como uma lista de referência .
• Flickr
• “Pergunte ao Bibliotecário” no sistema de chat.
• Serviços de integração do desktop.
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As bibliotecas 2.0 em Espanha, 2010
• Mapa de Bibliotecas 2.0 en España. Nieves González.
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As bibliotecas 2.0 em Espanha, 2010
• Experiencias bibliotecarias con las tecnologías sociales. 

Biblioblog 3ª ed.g
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As bibliotecas 2.0 em Espanha, 2010

Porcentual de bibliotecas espanholas com serviços 2 0Porcentual de bibliotecas espanholas com serviços 2.0 
(2010)

7%

Bibliotecas espanholas: 6.601

Bibliotecas 2.0 espanholas: 476

93%
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As bibliotecas 2.0 em Espanha, 2010

Porcentual de bibliotecas espanholas 2.0 dentro as bibliotecas con 
web (2010)

23%

77%

Bibliotecas com web: 1,584
Bibliotecas con web 2.0: 476
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As bibliotecas 2.0 em Espanha, 2010

Serviços em as bibliotecas 2 0 espanholas (2010):Serviços em as  bibliotecas 2.0 espanholas (2010): 
476 bibliotecas
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As bibliotecas 2.0 em Espanha, 2010
Redes sociais em bibliotecas espanholas (2010)
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As bibliotecas 2.0 em Espanha, 2010
Sistemas de compartilhamento de arquivos nas bibliotecas 

espanholas (2010)
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As bibliotecas 2.0 em Espanha, 2010

P b t ã d Bibli tPobre penetração da Biblioteca 
2.0 em Espanha:

um problema
de atitude?de atitude?
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A Biblioteca Nacional de España
Comunidad BNE
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A Biblioteca Nacional de España
Blog
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A Biblioteca Nacional de España
Facebook

Desde Novembro de 2008

Mais de 73.000 amigoss de 73.000 gos
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A Biblioteca Nacional de España
Youtube

Desde Abril de 2009

Mais de 300 inscritoss de 300 sc os

Mais de 70.000 Plays
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A Biblioteca Nacional de España
Foros
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Muito obrigado!g

Roberto Soto Arranz.
Presidente de ACLEBIMPresidente de ACLEBIM
aclebim@yahoo.es
roberto.soto@dipuleon.es


