
 

Programación especial nas bibliotecas nodais e na Biblioteca de Galicia 

A Biblioteca Pública Ánxel Casal de Santiago de Compostela celebrará o Día Internacional do 

Libro ademais de con visitas guiadas extraordinarias, co obradoiro de creación literaria ‘A 

biblioteca imaxinaria’, no que Teatro Buratini axudará a nenas e nenos a partir de 6 anos a 

encher os andares de libros creados por eles mesmos con diversas técnicas.  

Mentres que na Coruña, a biblioteca nodal González Garcés ten previsto tamén un obradoiro 

de escrita de guión literario, da man de Adolfo Ponte Velasco, baixo o título ‘Gustouche máis o 

libro ou a película?’, dirixido á rapazada a partir de 16 anos. Así mesmo, realizará a actividade 

para a mocidade ‘Cita a cegas cun libro’, xunto coa entrega de premios do I Certame de Poesía 

que organiza esta biblioteca. 

Na biblioteca nodal de Lugo dará comezo coa visita do alumnado do CEIP San Xoán de 

Becerreá e continuará ao longo da xornada coa sesión de contacontos ‘ZOO’, dirixida por Chus 

Álvarez; e cun obradoiro de gravación de audiolibros infantís dirixido a nais, pais e calquera 

adulto en xeral. Ademais, a Biblioteca Pública de Lugo realizará un acto de liberación de 

arredor dun cento de libros da man do colectivo Bookcrossing da cidade da muralla. 

‘O príncipe predestinado’ será a actividade estrela do Día Internacional do Libro na biblioteca 

nodal de Ourense, unha proposta de Eugenia Muñoz a través da que os pequenos de 7 anos 

en diante poderán facer unha viaxe ao mundo dos xeroglíficos exipcios a través dun misterioso 

papiro esnaquizado 

No caso de Pontevedra, a biblioteca nodal Antonio Odriozola traslada as actividades 

conmemorativas ao venres 25, cando se celebrará a conferencia ‘Debo contarlle contos ao 

meu fillo?’, da psicóloga e psicoterapeuta Marié de Uña; e mais o espectáculo ‘Catalina Lino 

Lina’, unha peza teatral dirixida a nenas e nenos de entre 3 e 12 anos que ten como obxectivo 

transmitirlles a paixón polos libros nesta data tan especial. 

Con esta mesma finalidade, a Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo celebrará o obradoiro 

creativo ‘Marcapáxinas-lupa no día do libro, para guiar a lectura do Quixote’, no que Elena 

Carracedo lles mostrará a nenos e nenas de 6 anos en diante como facer da lectura unha 

aventura coa que ir descubrindo o mundo. 

Ademais, celebrarán visitas guiadas extraordinarias para o público e varias destas bibliotecas 

teñen previsto o sorteo de libros entre os usuarios e usuarias que leven algún material en 

préstamo o día 23 e agasallos. 

 

A Biblioteca de Galicia agasallará cun libro ás persoas que visiten este espazo da Cidade da 

Cultura o día 23 pola mañá. 


