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23 de abril
Día do libro
Como todos os anos ao chegar
este mes de abril, na biblioteca
estamos para botar foguetes,
porque se celebra o día do libro,
o día da ferramenta esencial
para a nosa formación e o noso
lecer, para sermos mellores
humanos.
Porque cando un le, e falamos agora de literatura, métese na pel doutras
persoas, sinte os seus problemas, as súas emocións, os seus
sentimentos, as súas arelas... e no noso corazón xorde á empatía, que é o
sentimento que nos fai máis humanos, ao partillar os sentimentos dos
outros, e de aí abrolla a solidariedade.
Por iso imos vestirnos de gala, e nos días seguintes á volta das vacacións
imos recoller libros para celebrar, por todo o alto, coma todos os anos, o
noso mercadiño de intercambio de libros.
Como todos os anos o noso banco da Biblioteca vai emitir unha moeda, o
noso dólar, que este ano terá a cara de Antonio Fraguas, o autor a quen
este anos se lle vai adicar o día das Letras Galegas.
Cando traiades un libro ao colexio, @ vos@ titor@ hávolo cambiar por un
dólar, co que, o día que vos toque a quenda do voso mercadiño,
poderedes cambialo por calquera dos libros que estean na exposición.
Por cuestións de datas e das vacacións non se realizará na propia semana
do 23 de abril, pois esa será a semana na que se recollerán os libros para
o mercadiño, senón na seguinte semana.
O luns 29 será o mercadiño de infantil, o martes 30 o do primeiro ciclo. E
O 1 de maio, ao ser festa non haberá mercadiño.
O 2 de maio será a quenda do segundo ciclo de primaria e o venres 3 de
maio tocaralle aos lectores e lectoras de quinto e sexto curso.
Como todos os anos estamos seguros de que estaredes encantados de
participar e de dar unha segunda vida a eses libros que temos por casa e
que tan bos momentos nos fixeron pasar.

Antón
Fraguas

Antón Fraguas Fraguas nado
en Insuela, na parroquia de
Loureiro (Cerdedo-Cotobade),
o 28 de decembro de 1905 e
falecido
en
Santiago
de
Compostela o 5 de novembro
de 1999, foi un destacado
historiador,
etnógrafo,
antropólogo
e
xeógrafo
galeguista.
En 1923 fundou, xunto con
outros
compañeiros,
a
Sociedade da Lingua, que tiña
como principais obxectivos a
defensa
da
lingua
e
a
elaboración dun dicionario.
Foi membro das Irmandades
da Fala, do Seminario de
Estudos Galegos e catedrático
de
ensino
secundario
depurado polo franquismo.
Formou parte do Instituto de
Estudos
Galegos
Padre
Sarmiento e da Real Academia
Galega,
foi
director
e
presidente do Museo do Pobo
Galego, membro do Consello
da Cultura Galega e cronista
xeral de Galicia.
Dedicouse
ao
estudo
da
cultura e do territorio galegos
desde distintos eidos, con
especial atención e mestría á
antropoloxía.

A súa figura foi recoñecida en
vida co Pedrón de Ouro, a
Medalla Castelao, o Premio
Trasalba,
o
Premio
Otero
Pedrayo, o Premio das Artes e
das Letras de Galicia e o
Premio
San
Martiño
de
normalización lingüística.
O 7 de xullo de 2018 a Real
Academia Galega, decidiu, en
sesión plenaria, que Fraguas
sería o escritor homenaxeado o
Día das Letras Galegas do ano
2019, coincidindo co vixésimo
aniversario do seu pasamento
Fonte Galipedia

Dinoradio
Segundo as últimas
novidades que nos chegan
das actividades de Don
Dinosabio, a mascota da
nosa biblioteca, parece ser
que está a argallar a
montaxe dunha emisora de
radio dentro da biblioteca:
DINORRADIO!
Como é habitual Don Dinosabio quere que os nenos e nenas do
colexio lle boten unha man para botar a andar este proxecto.
En principio a idea que ten este bicho encerellador é de facer un
programa semanal durante a semana das letras galegas.
O estudo de gravación está instalado na parte traseira da aula de
informática, e por alí quere que pasedes a gran maioría dos
nenos e nenas do colexio, se é que non podedes pasar tod@s.
Quere que contedes dos proxectos que andades a desenvolver
nas clases, que recitedes os poemas que ledes nas lecturas dos
venres, quere facer entrevistas aos que facedes actividades
interesantes (música, deportes, robótica...).
Pero tamén quere que, aproveitando que as emisións son no
mes das letras, saber cousas de Antón Fraguas, da súa vida, das
cousas da nosa cultura popular que el tanto estudou.
Por último Don Dinosabio quere que nos programas de

DINORRADIO
se fale das lecturas que facemos nos nosos clubs de lectura, dos
libros que vos gustan, desas lecturas que non podedes pasar de
compartir co@s vos@s compañeir@s.
En fin ao través desta iniciativa Don Dinosabio quere seguir a
traballar para que teñamos unha biblioteca de 10.

Textos de/sobre Antón Fraguas

