
Para ó alumnado de 4º a  6º de Primaria

Día da Biblioteca

O día 24 de outubro pasado, foi o día adicado ás bibliotecas, dende

o  Equipo  de  Coordinación  de  Biblioteca  queremos  sumarnos  a  esta

celebración amosando 8 bibliotecas moi interesantes.

 Unha biblioteca pode definirse dende o punto de vista etimolóxico,

coma un lugar onde se gardan libros, pero esta definición non alcanza a

expresar todo o siñificado que unha biblioteca ten, dende multitude de

puntos  de  vista:  educativo,  cultural,  social,  político,  arquitectónico  e

urbanístico, entre outros.

Nesta  selección  daremos  conta  destes  espazos,  escollidos  por

destacar en algúns dos aspectos citados.

Non é doado facer esta selección polo gran número de bibliotecas

interesantes  que  existen,  así  que  vos  animamos  a  que  fagades  ca

información  que  hai  dispoñible  na  rede,  a  vosa  propia  selección,

profundizando nas características que fan a cada biblioteca singular.

Biblioteca da Basílica de San Francisco de Lima (Perú)

Situada no centro histórico de Lima, alberga uns 25.000 volúmenes,

entre os que se atopan verdadeiras xoias, entre elas, libros editados nas

primeiras épocas da imprenta no Perú.



Ten  unha  decoración  barroca  que  se  mantén  igual  dende  a  súa

construcción no ano 1.546.



Biblioteca Pública de Stuttgart (Alemania)

Turistas  e  fotógrafos  de  todo o  mundo quedánse  abraiados  polo

impresionante   edificio  onde  se  ubica  a  biblioteca,  proxectado  polo

arquitecto coreano Eun Young Yi, de 11 plantas, 2 de elas subterráneas.

Constituie o epicentro cultural da cidade alemana polos talleres e

actividades desenrolados nela.

Biblioteca Pública de Nova York (Estados Unidos)

Inagurada a comezos do śeculo XX en Manhattan, na Quinta Avenida

ca Rúa 42. Dende o impresionante Astor Hall, de mármore branco á sala



de lectura principal, que aparece en numerosísimas e famosas películas de

cine.

Seu catálogo incluie varios manuscritos de Shakespeare e unha carta

de Cristóbal Colón.



Safe Haven Library Myanmar (Sur de Asia)

 Dentre as bibliotecas, ésta é unha das máis especiáis. Non é luxosa

nin enorme, pero ten detrás unha filosofía de solidaridade.

Este diseño noruego provee de libros e materiáis educativos a nenos

e nenas orfos/as. Diseñada cun ambente aberto e cun exterior de cañas de

bambú que se integra co entorno.

O Biblioburro de Luis Soriano (Colombia)

Este é o caso dunha biblioteca móvil, que non ten ningún tipo de

estructura  máis que dous burros: Alfa e Beto, axudan a Luis Soriano a

chegar a zonas ruráis  de complicado acceso. O encargado desta tarefa é

un maestro de Primaria. 



Biblioteca de Iwaki (Japón)

A  biblioteca de Iwaki é unha entidade privada aunque está aberta ó

público  para  turistas  e  curiosos.  Ó  principio  era  a  biblioteca  para  tres

escolas, pero agora se concibe coma un museo dos libros ilustrados.

Bibliobus da Escola Highfield (Reino Unido)



Aquí temos outro caso de bibliotecas móviles.  Este bibliobús está

aparcado no patio da escola comunitaria de Highfield e funciona coma un

espazo mais da escola.

Biblioteca “Moisés Gómez” do CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández 

Flórez ( A Coruña)

É a biblioteca do noso centro,  ten multitude de libros de tódalas

temáticas, escritos por unha gran pluralidade de escritores e escritoras...e

témola moi cerquiña. 

Leva  o  nome  dun mestre  que  estivo  no  noso  colexio  fai  anos  e

axudou a creala: Moisés Gómez (a biografía está na sección da biblioteca

nesta Web).

O  curso pasado convocamos un concurso para elexir a mascota e a

proposta gañadora foi Fantasmón, ideada por Martín Blanco de 5º A.




