
 

Día do Libro Infantil e 

Xuvenil 2022 

Libros infantís e xuvenís da autoría dos/as 

herdeiros/as do xénero 

 

 

Desde 1967, o 2 de abril, coincidindo coa data do 
nacemento do escritor danés Hans Christian Andersen, o 
IBBY promove a celebración do Día Internacional do Libro 
Infantil co fin de promocionar os bos libros infantís e 
xuvenís e a lectura entre os máis novos. 
 
Cada ano unha Sección Nacional ten a oportunidade de 
ser a patrocinadora internacional do Día do Libro Infantil. 
Esa Sección elixe un tema e selecciona a un autor ou 
autora importante do país co fin de que escriba unha 
mensaxe para os nenos e nenas do mundo, e a un 
recoñecido ilustrador ou ilustradora para que deseñe un 
cartel que se difunde en colexios, bibliotecas, a través dos 
medios de comunicación, etc. Con este motivo 
organízanse diferentes actividades de animación, 
encontros con escritores e ilustradores, concursos e 
outras accións puntuais. 

Queremos aproveitar este Boletín para realizar unha 
homenaxe á literatura infantil e xuvenil en lingua galega,   
na actualidade dunha cualidade indiscutible e debedora 
do labor realizado por autores e autoras que nos anos 80 
do pasado século sentaron as bases do que agora 
podemos gozar. 

 

Día do Libro Infantil e Xuvenil 2022 

Ledicia Costas (1979), Iria Collazo (1981), Sabela González (1981), Iria Misa 
(1983), Andrea Barreira (1986), Andrea Maceiras (1987), Adrián Gómez  
(1994), Nee Barros (2002)... A saúde da nosa literatura infantil e xuvenil está 
garantida. 



Xabier P. Docampo  (1946-

2018).  

Mestre e escritor, é autor 

dunha extensa e premiada 

obra narrativa para rapaces 

e adultos. Con O misterio 

das badaladas (1986) iniciou  

a súa producción para a 

rapazada. O libro supera as 

15 edicións. 

Libros infantís e xuvenís da autoría dos/as 

Mestres e Mestras do xénero 

Con Cando petan na porta 
pola noite (1994) obtivo o o 
Premio Rañolas ao Libro 
Infantil e Xuvenil do Ano 
1994 , o Premio Nacional de 
Literatura Infantil 1995,e o 
Premio The White Ravens 
(Internationale Jugend 
Bibliothek), 1997.  O libro 
entrou na Lista de Honra do 
IBBY en 1996 e leva 20 
edicións. 

Con O único que queda é o amor 
(2007) obtivo o Premio Xosé Neira 
Vilas ao Libro Infantil e Xuvenil do 
ano 2007, o Premio Asociación de 
Escritores en Lingua Galega 
(Infantil-Xuvenil), 2007, o Premio 
Literario Frei Martín Sarmiento 
(3º ESO a Bacharelato), o Premio 
Nacional de Literatura Infantil e 
Xuvenil 2008 . O libro entrou na 
Lista de Honra do IBBY, 2010 e 
leva 14 edicións. 

Agustín Fernández Paz (1947- 
2016) é unha das figuras máis 
destacadas da literatura 
galega contemporánea. 
Profesor e escritor, 
desenvolveu unha ampla obra 
narrativa recoñecida cos máis 
importantes premios. 

Coa súa 2ª obra, As flores 
radioactivas (1989) gañou o 
Premio Merlín.  Lévanse 
publicadas 22 edicións. 

Fina Casalderrey (1951) é 
mestra e escritora cunha 
amplísima obra escrita para 
nenos e mozos. É membro da 
Real Academia Galega. Coa 
súa primeira obra, Dúas 
bágoas por Máquina (1992) 
obtivo o premio Merlín de 
Literatura infantil 1991. Leva 
22 edicións. 

Asústate, Merche! (1994) foi a 
súa primeira novela para 
público xuvenil, á que seguiron 
outras como A Pomba e o 
Degolado (2007).  Constan de 
17 e 13 edicións 
respectivamente. 


